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

OBČINA VRHNIKA
NADZORNI ODBOR

Številka: 900-13/2017 (4-01)
Datum: 5. 4. 2017
ZAPISNIK
12. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v sredo, dne
5. 4. 2017, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Vrhnika.
PRISOTNI:
dr. Marjan Rihar
mag. Marjana Žnidaršič
mag. Katarina Železnik Logar
Greta Dečman
Grega Kukec
OSTALI PRISOTNI:
Stojan Jakin, Daniel Cukjati, Alojz Kos, Leon Marjan Možina, mag. Viktor Sladič, Andrej
Podbregar …. pri točki 2
Janko Skodlar pri točki 5
Seja je bila zvočno snemana.
Na začetku seje je predsednik NO OV za glasovanje predlagal naslednji
DNEVNI

R E D:

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda
2. Predstavitev poročila Nadzornega odbora 2015 in 2016 ter programa dela za
2017
3. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje
4. Pregled realizacije sklepov predhodnih sej
5. Pregled osnutkov poročil za izvedeni nadzor izgradnje vrtca na Poštni in
izgradnje Šivalnice IUV
6. Pričetek nadzora nad delovanjem ZIC
7. Informativna obravnava pobude za nadzor rebalansa proračuna Občine Vrhnika
za leto 2016
8. Razno
Ad 1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda
Člani odbora so soglasno sprejeli predlagani dnevni red.
Ad 2) Predstavitev poročila Nadzornega odbora 2015 in 2016 ter programa dela za
2017
Člani odbora in vabljeni predstavniki svetniških skupin (Leon Marjan Možina, Daniel Cukjati,
mag. Viktor Sladič, …) so sodelovali v razpravi, v kateri so bili podani različni predlogi za
delo nadzornega odbora.
Ad 3) Pregled in potrditev zapisnika 11. seje
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednja

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

S K L E P A:
1. Potrdi se zapisnik 11. seje NO OV, z dne 13. 3. 2017.
2. NO OV pripravi dopis za Ministrstvo za javno upravo, s prošnjo, za dopolnitev
odgovora v zvezi z pristojnostjo podžupana.
Ad 4) Pregled realizacije sklepov predhodnih sej
Vsi sklepi so bili že pregledani na predhodni seji in glede tega ni sprememb.
Ad 5) Pregled osnutkov poročil za izvedeni nadzor izgradnje vrtca na Poštni in
izgradnje Šivalnice IUV
Članica odbora mag. Marjana Žnidaršič je pripravila dopolnjen osnutek poročila in o tem
obvestila člane NO OV. Opravljen je bil razgovor s podžupanom Jankom Skodlarjem, ki je
odgovoril na vsa vprašanja.
Člani NO OV so sprejeli naslednje
S K L E P E:
1. Grega Kukec pripravi na podlagi pregledanih dokumentov obeh projektov in
razgovorov na sejah NO osnutek dodatnega poročila, ki se nanaša na
načrtovanje, vodenje, nadzor in spremljanje učinkov projektov.
2. Dr. Marjan Rihar dopolni poročilo o nadzoru šivalnice IUV na osnovi
opravljenega razgovora s podžupanom.
3. Na naslednji seji se sprejme končni osnutek poročila, ki se ga posreduje
nadzorovancu.
Ad 6) Pričetek nadzora nad delovanjem ZIC
Zadeva pod to točko se obravnava na naslednji seji NO OV.
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji
S K L E P:
Nadzorni odbor z dopisom pozove ZIC, naj v skladu z razpravo Danijela Cukjatija
posreduje seznam vseh v preteklosti izvedenih revizij in odzivnih sporočil (internih,
eksternih, rednih in izrednih) ter poročil inšpekcijskih nadzorov in odgovorov nanje.
Ad 7) Informativna obravnava pobude za nadzor rebalansa proračuna Občine Vrhnika
za leto 2016
Pobudo se uvrsti v Programu dela NO OV za leto 2017.
Ad 8) Razno
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednja
S K L E P A:
1. Dopolni se Program dela NO OV za leto 2017 z naslednjo vsebino:
V drugi kvartal leta 2017 se doda naslednje nadzore:
- v okviru nadzora rebalansa proračuna Občine Vrhnika za leto 2016 se opravi
nadzor umestitve obnove vodovoda na Robovi cesti,
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obravnavanje kazenske ovadbe župana (pogojno – po prejemu odgovora s
strani Policijske uprave Ljubljana),
- analiza projektnega vodenja v OU,
- dolgoročni načrt nadzorov NO OV.
V tretji kvartal leta 2017 se doda naslednje nadzore:
- podroben nadzor nad izvedbo manjšega investicijskega projekta.
V program dela za leto 2018 se doda nadzor za Zdravstveni dom Vrhnika.
-

2. Predsednik NO OV pripravi dopis županu, da imenuje stalno osebo za spremljanje
in sodelovanje na sejah NO OV.
Naslednja seja NO OV bo 3. 5. 2017. Na seji bo v okviru dnevnega reda obravnavano
končno poročilo o opravljenem nadzoru, Zaključni račun Občine Vrhnika za leto 2016 in
pričetek nadzora nad ZIC.
Seja je bila zaključena ob 21.57 uri.

Zapisala:
Vesna Kranjc

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