OBČINA VRHNIKA
NADZORNI ODBOR

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

Številka:
Datum:

ZAPISNIK
2. korespondenčne seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila
razpisana od 18.7. od 2:00 ure do 25.7.2017 do 14:00n ure, trajala pa od 18.7. od 2:00 ure do
19.7.2017 do 8:04 ure, ko so se do predlaganih sklepov opredelili vsi člani NO OV. Seja je potekala v
elektronski obliki.

D N E V N I R E D:
1. Sprememba rokov v sklepu o nadzoru ZIC
2. Ocena realizacije NO OV do konca 2017 in NRP 2018

Ad 1)
Zaradi zelo poznega prevzema priporočene poštne pošiljke (vročitve) s strani direktorja ZIC, ki je
vsebovala sklep o pričetku nadzora in posledično premika nadzora v počitniški čas, je bil predlog
predsednika, da se rok za dokončanje ugotovitvenega postopka zamakne za en mesec, posledično pa
enako tudi naslednji roki.
V času poteka seje je bil podan dodaten predlog, da se roki še dodatno zamaknejo za 10 -14 dni.
Predlog ni dobil dovolj podpore, da bi bil izglasovan.
Tako je bil sprejet prvoten predlog sklepa, v katerem je rok sprejetja končnega poročila planiran
najmanj en teden pred 22. redno sejo Občinskega sveta, na kateri bi bilo poročilo predstavljeno .
Zadnja redna seja OS v letu 2017 je planirana za 14.12.2017.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP:
V sklepu O NADZORU NAD POSLOVANJEM ZAVODA IVANA CANKARJA ZA KULTURO,
ŠPORT IN TURIZEM VRHNIKA se spremeni 2. točka, tako da se glasi:
Nadzor se izvede po naslednjem terminskem planu:
• pričetek nadzora
21.6.2017
• ugotovitveni postopek
do 20.9.2017
• sprejem osnutka poročila
do 4.10.2017
• rok za odzivno poročilo na osnutek do 8.11.217
• sprejetje končnega poročila
do 6.12.2017

Ad 2)
NO je zaradi povečane aktivnosti presegel načrtovane stroške delovanja, zato je potrebno z
rebalansom proračuna zagotoviti dodatna sredstva. Občinska uprava je pozvala NO k pripravo ocene
realizacije do konca 2017 in realizacije v letu 2018.
Predlog ocene realizacije do konca 2017 (stolpec 13) je bil narejen na predpostavki, da bo NO na
postavki Dejavnost NO do konca leta porabil 83% porabe januar-junij, ostale postavke so puščene ,
kot so bile planirane, razen postavke za konference, ki ne bo realizirana.

Predlog ocene realizacije v letu 2018 (stolpec 14) je bil narejen na predpostavki, da bo NO na vseh
postavkah porabil 60% porabe v 2017, razen na postavki Drugi operativni odhodki, ki je rezervirana za
zunanjo strokovno pomoč pri nadzoru. Taka dinamika je planirana ob dejstvu, da so v letu 2018
lokalne volitve in bo aktivnost NO temu primerno manjša.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP:
NO sprejema oceno realizacije proračuna za NO do konca leta 2017 in načrtovano realizacijo za
2018, kar je podano v spodnji tabeli.

Zapisal:
Marjan Rihar

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