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

OBČINA VRHNIKA
NADZORNI ODBOR

Številka: 900-9/2017 (4-01)
Datum: 13. 3. 2017
ZAPISNIK
11. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika, ki je bila v ponedeljek, dne 13. 3. 2017 ob
17.00 uri, v sejni sobi Občine Vrhnika.
PRISOTNI:
mag. Marjana Žnidaršič – namestnica predsednika
mag. Katarina Železnik Logar
dr. Marjan Rihar
Greta Dečman
Grega Kukec
OSTALI PRISOTNI:
Stojan Jakin, župan Občine Vrhnika do 17.45 ure
Vesna Kranjc, direktorica OU Vrhnika
Seja je bila zvočno snemana.
Na začetku seje je namestnica predsednika odbora povedala, da se je seje NO zaradi točke
Razno, zlasti Dopisa OO DeSUS Vrhnika, udeležil tudi župan in predlagala, da se v tem delu
točka obravnava prednostno. Nato je za sejo predlagala naslednji
DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

R E D:

Razno: - Dopis OO DeSUS Vrhnika, - pričetek nadzora nad delovanjem ZIC
Pregled in potrditev zapisnika 10. seje z dne 25. 1. 2017
Potrditev osnutka poročila za izvedeni nadzor izgradnje vrtca na Poštni
Potrditev osnutka poročila za izvedeni nadzor izgradnje Šivalnice IUV
Poročilo o opravljeni notranji reviziji Vrtca Vrhnika
Izvolitev predsednika NO OV

Člani odbora so soglasno sprejeli predlagani dnevni red.
Ad 1) Razno
a) Dopis OO DeSUS Vrhnika
Župan je predstavil tematiko, ki je predmet kazenske ovadbe in se pojavlja tudi v nekaterih
medijih.
Razpravljali so vsi člani NO OV. Odgovarjala sta župan in direktorica OU Vrhnika.
Po razpravi so člani NO OV soglasno sprejeli naslednja sklepa:
1. Občinska uprava pripravi osnutek odgovora za OO DeSUS Vrhnika. Osnutek
dopisa se posreduje vsem članom NO. Po uskladitvi vsebine se odgovor
posreduje OO DeSUS Vrhnika.
2. Občinska uprava pripravi osnutek dopisa, ki ga NO OV posreduje na MNZ,
Policijo, Policijsko upravo Ljubljana, Sektor kriminalistične policije s prošnjo,
da se NO seznani z vsebino in potekom kazenske ovadbe in preiskave.

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

b) pričetek nadzora nad delovanjem ZIC
Župan je članom NO OV izročil pisno pobudo, v kateri predlaga, da NO OV pregleda
pravilnost izvedbe projekta Poletni vklop 2015, ki ga je izvajal ZIC. Pobudi so bili
priloženi tudi dokumenti: Dopis ZIC:Poletni vklop – Pojasnila (krajša in daljša verzija);
Načrt projekta Poletni vklop 2015; Osnutek zapisnika 6. redne seje Sveta ZIC.
Župan je sejo zapustil, člani NO OV pa so nadaljevali delo z naslednjo točko.
Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 10. seje z dne 25. 1. 2017
Razprave ni bilo. Člani odbora so sprejeli naslednji
S K L E P:
Potrdi se zapisnik 10. seje NO OV, z dne 25. 1. 2017.
Ad 3) Potrditev osnutka poročila za izvedeni nadzor izgradnje vrtca na Poštni
Vsi člani odbora so razpravljali o osnutku poročila za izvedeni nadzor izgradnje vrtca na
Poštni. Po opravljeni razpravi so soglasno sprejeli naslednji
S K L E P:
Osnutek poročila NO OV o izvedenem nadzoru izgradnje vrtca na Poštni s priporočili
se bo potrjevalo in sprejemalo na naslednji seji.
Ad 4) Potrditev osnutka poročila za izvedeni nadzor izgradnje Šivalnice IUV
Člani odbora so razpravljali o osnutku poročila o izvedenem nadzoru Šivalnice IUV. Po
opravljeni razpravi so soglasno sprejeli naslednja
S K L E P A:
1. Vodja projekta izgradnje šivalnice IUV pripravi tabelo s kronološkim pregledom
finančnih sprememb v izvedbenih fazah projekta z navedbo pravnih podlag in pojasnili
(smiselno podobna kot tabela v primeru projekta Vrtec na Poštni).
2. Osnutek poročila NO Občine Vrhnike o izvedenem nadzoru izgradnje Šivalnice IUV s
priporočili se bo potrjevalo in sprejemalo po prejemu tabele na naslednji seji.
Ad 5) Poročilo o opravljeni notranji reviziji Vrtca Vrhnika
Člani NO so razpravljali o poročilu izvedene notranje revizije v Vrtcu Vrhnika.
Po opravljeni razpravi so člani NO soglasno sprejeli naslednji
SKLEP:
Člani NO so se seznanili s poročilom o opravljeni notranji reviziji Vrtca Vrhnika za leto
2016. Do naslednje seje NO naj Občinska uprava pridobi odgovore:
a)za kakšne namene in na kakšen način se porabi presežek prihodkov nad
odhodki, razvidno iz tabele na 10. strani Poročila o notranji reviziji za leto 2016;
b)ali bo in če, kdaj bo Svet zavoda Vrtca obravnaval Poročilo Vrtca Vrhnika o
notranji reviziji za leto 2016
Ad 6) Razno: - Pričetek postopka revizije delovanja ZIC
Člani NO so nadaljevali razpravo o poslovanju in delovanju ZIC.
Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani NO OV, je bil soglasno sprejet naslednji
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S K L E P:
Na naslednji seji NO se sprejme Sklep o pričetku nadzora nad delovanjem ZIC, s
katerim se določi vsebina in trajanje nadzora ter delovna skupina.

Ad 6.) Izvolitev predsednika NO OV
Člani NO so razpravljali o sistemu glasovanja in o predlogu za predsednika.
Tekom razprave in po podanih predlogih za predsednika NO OV, so člani sprejeli naslednje
S K L E P E:
1. Predsednika NO OV se izvoli z javnim glasovanjem.
2. Za predsednika NO OV se predlaga dr. Marjan Rihar.
3. Za predsednika NO OV se imenuje dr. Marjan Rihar.
Sklepi so bili sprejeti soglasno, razen zadnjega, pri katerem se je imenovani vzdržal
glasovanja.
Člani NO so se še dogovorili, da bo naslednja seja 5.4.2017 ob 17. uri
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Zapisala:
Vesna Kranjc

Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar, l.r.
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