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ŽUPAN OBČINE VRHNIKA
OBČINSKI SVET OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: DOPOLNITEV PROGRAMA DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE
VRHNIKA ZA LETO 2018

Spoštovani!
Nadzorni odbor Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV) je na 24. redni seji dne 20.6.2018
sprejel dopolnitev Programa dela Nadzornega odbora Občine Vrhnika za leto 2018. Skladno
s 46. členom Statuta občine Vrhnika (Naš časopis št. 430/2015) vam dopolnjeni program
posredujemo.
Dopolnjena je bila 7. točka in sicer tako, da se sedaj glasi: »Nadzor nad pripravo investicijske
dokumentacije in izvedbo javnega naročila Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika (delna
obnova, prizida va in nadzidava).«
NO OV v postopku nadzora ugotovil, da je ocenjena vrednost javnega
del postopka javnega naročanja:
1. neposredno izhajala iz investicijske dokumentacije,
2. ključno vplivala na izbor izvajalca
zato se je odločil o razširitvi nadzora.

naročila,

ki je bistveni

Lepo vas pozdravljam!

Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar
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Priloga: Program dela Nadzornega odbora
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OBČINA VRHNIKA
NADZORNI ODBOR

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel. : 01/7555-4 10. fax: 01/7505-158

številka: 900-49/2017 (4-01)
Datum: 22.6.2018
Na podlagi 46. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, štev. 430/15) in 9. člena Poslovnika
Nadzornega odbora Občine Vrhnika (Naš časopis, štev. 443/16) je Nadzorni odbor v sestavi
dr. Marjan RIHAR , predsednik
Greta DEČMAN, članica
Grega Kukec, član
mag. Katarina ŽELEZNIK LOGAR, članica
mag. Marjana ŽNIDARŠIČ, članica
na 18. redni seji dne 7.12.2017 sprejel, na 19. redni seji dne 24.1.2018 in 24. redni seji dne 20.6.2018
pa dopolnil

PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2018
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Kvartal

Dejavnosti/Aktivnosti

St.
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Poročilo Nadzornega odbora o realizaciji programa dela za 2017
Sprejem poročila Nadzornega odbora o nadzoru nad delovanjem ZIC
Obravnava notranje revizije poslovanja Občine Vrhnika v letu 2017
Sprememba poslovnika Nadzornega odbora občine Vrhnika
Nadzor učinkovitosti, gospodarnosti in ekonomičnosti projekta obnove vodovoda na
Robovi cesti
Nadzor nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih naročilih v Komunalnem podjetju
Vrhnika
Nadzor nad pripravo investicijske dokumentacije in izvedbo javnega naročila
Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika (delna obnova , prizidava in nadzidava)
Nadzor nad poslovanjem Zdravstvenega doma Vrhnika
Pregled zaključnega računa občine Vrhnika
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Predlog sprememb pravilnika Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije
Zaključno poročilo o delu Nadzornega odbora v mandatu 2015-2018
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V tabeli so podani začetni datumi posameznih dejavnosti ali aktivnosti, konkretni datumi končanja pa
so odvisni od zahtevnosti posameznih vsebin in bodo za planirane nadzore podani v posameznih
sklepih o nadzorih. Nadzorni odbor bo v letu 2018 le izjemoma opravil izredne nadzore.
Nadzorni odbor ocenjuje, da bo za določene nadzore moral povabiti k sodelovanju ustrezne zunanje
strokovne sodelavce, za kar bo predlagal povišanje sredstev za Nadzorni odbor ob rebalansu
proračuna.

Nadzorni odbor bo pri svojem delu upošteval vso veljavno zakonodajo ter lokalne predpise, ki se
nanašajo na organizacijo in vsebino dela Nadzornega odbora.

Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar
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