Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158

OBČINA VRHNIKA
NADZORNI ODBOR

Številka: 900-7/2017 (4-01)
Datum: 3. 2. 2017

Zadeva: POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE
VRHNIKA ZA LETO 2015 IN 2016
Nadzorni odbor je v navedenem obdobju deloval v sestavi:
Matevž Caserman, predsednik NO
mag. Marjana Žnidaršič, članica NO, pooblaščena za nadomeščanje predsednika NO
dr. Marjan Rihar, član NO
mag. Katarina Železnik Logar, članica NO
Greta Dečman, članica NO
Matevž Caserman je v mesecu novembru 2016 podal odstopno izjavo z mesta
predsednika in člana NO OV, dne 15. 12. 2016 pa je Občinski svet Občine Vrhnika
izdal sklep o njegovi razrešitvi.
V letih 2015 in 2016 je Nadzorni odbor OV zasedal na šestih sejah.
Teme, ki jih je obravnaval, so bile naslednje:
Seja NO
3. seja

Datum:
25. 3. 2015

Vsebina dnevnega reda*








4. seja

12. 8. 2015








Uskladitev Poslovnika občinskega sveta in Poslovnika NO
z zakonodajo
"In-house" naročila v okviru evropskih projektov
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Vrhnika za
leto 2014
Seznanitev članov NO s trenutnim dogajanjem v občini
Vrhnika in delom NO
Tehnični popravki na spletni strani vrhnika.si in v Programu
dela NO
Sklepi o izvedbi nadzora in pooblastila članom NO
Seznanitev s finančnimi načrti javnih zavodov ter pregled
proračunskih postavk za krajevne skupnosti
Pregled tekočega dela
Spremembe Statuta občine Vrhnika, Poslovnika
občinskega sveta, Poslovnika Nadzornega odbora
Pregled financiranja političnih strank in svetniških skupin
Pregled porabe sredstev za reprezentanco, izobraževanje
in najem zunanjih storitev
Zunanja revizija Zdravstveni dom Vrhnika
Revizija poslovanja krajevnih skupnosti

Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi
samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije

5. seja

25. 11. 2015 







Pregled poročila notranje revizije in odzivnega sporočila
Pregled sprememb statuta in poslovnika o delu OS OV
Predlogi sprememb poslovnika o delu NO OV
Pregled osnutka proračuna Občine Vrhnika za leto 2016 v
delu neposrednega proračunskega porabnika NO
Pregled financiranja političnih strank in svetniških skupin
Pregled porabe sredstev za reprezentanco, izobraževanje
in najem zunanjih storitev

6. seja

16. 12. 2015 

Predlog sprememb Poslovnika o delu Nadzornega odbora
Osnutek programa dela Nadzornega odbora za leto 2016
Osnutki poročil o nadzoru

7. seja

16. 11. 2016 

Predlog sprememb Poslovnika o delu nadzornega odbora
Obravnava Poročila o izvedbi notranje revizije v Občini
Vrhnika za proračunsko leto 2015 in Odzivnega sporočila
Razno: odstop z mesta predsednika in člana NO






8. seja

21. 12. 2016 



Poročilo o izvedbi 12. točke 15. redne seje Občinskega
sveta Občine Vrhnika o razrešitvi člana Nadzornega
odbora Občine Vrhnika
Posredovanje dokumentacije po sklepih iz prejšnje seje
NO OV
Program dela NO OV za leto 2017

* Vsaka seja je imela tudi uvodno točko dnevnega reda, in sicer: Potrditev zapisnika prejšnje
seje ter točko Razno.

Razgovori in aktivnosti v zvezi z opravljanjem nadzorov
V letu 2015 so bili za potrebe izvajanja planiranih nadzorov opravljeni razgovori s
podžupanom Občine Vrhnika Jankom Skodlarjem, in sicer:


Dne 15. 4. 2015 je razgovor potekal v sestavi naslednjih članov NO: Matevž
Caserman, dr. Marjan Rihar, mag. Katarina Železnik Logar, Greta Dečman.
Tematika razgovora je bila vezana na nadzor več investicijskih projektov, ki so
se vsebinsko nanašali na nakup in sanacijo bivše šivalnice IUV:
o Kulturni center s knjižnico,
o Energetska sanacija objekta Šivalnica IUV,
o Zunanja ureditev objekta IUV,
o Ureditev košarkarskega igrišča,
o Ureditev učilnic v objektu IUV,
o Obnova vrtca na Poštni.



Dne 20. 5. 2015 je potekal drugi razgovor s podžupanom Občine Vrhnika
Jankom Sklodlarjem. Prisotna sta bila naslednja člana NO: Matevž Caserman
in mag. Marjana Žnidaršič. Tema razgovora je bila ponovno:
o Obnova vrtca na Poštni.
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Zaključno poročilo nadzora za šivalnico IUV in vrtec na Poštni bo izdano v I. kvartalu
2017.
Druge aktivnosti



Udeležba članov NO OV na seminarju z naslovom: Delovanje Nadzornih odborov
občine v organizaciji Skupnost občin Slovenije.
Udeležba na sejah Občinskega sveta Občine Vrhnike s strani predsednika NO
OV oziroma namestnice predsednika NO OV.

Poročilo pripravila: mag. Marjana Žnidaršič, namestnica predsednika NO
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