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

OBČINA VRHNIKA

NADZORNI ODBOR

številka: 9001-12/2018 (4-01)
Datum: 19.6.2018

ZAPISNIK
23. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO}, ki je bila v torek, dne 12. 6. 2018,
ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Vrhnika.

Prisotni člani: Greta Dečman, Marjana Žnidaršič, Marjan Rihar, Grega Kukec
Odsotna: Katarina Železnik Logar

Predlagani D N E V N 1 R E D:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvoritev in potrditev dnevnega reda
Pregled realizacije sklepov 22. seje in potrditev zapisnika
Pregled zaključnega računa proračuna občine Vrhnika
Spremembe Pravilnika NO OV- sprejem
Pregled stanja izvajanja nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in
ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti
Sprejem osnutka poročila o nadzoru nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih
naročilih v Komunalnem podjetju Vrhnika
Pregled odzivnega poročila direktorja ZIC na osnutek poročila o nadzoru ZIC
Pregled odzivnega poročila direktorja ZDV na osnutek poročila o nadzoru nad
ZDV
Razno

Ad1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda

Prisotni štirje

člani

NO.

Soglasno se sprejme predlagani dnevni red.
Ad2) Pregled realizacije sklepov 22. seje in potrditev zapisnika

Sklepi so bili v celoti realizirani. Soglasno je bil sprejet zapisnik 22. seje NO.

SKLEP:
Potrdi se zapisnik 22. seje NO OV.

Ad3) Pregled

zaključnega računa proračuna občine

Vrhnika

Pri točki 3 sta bili na seji prisotni tudi g. Vesna Krajnc, direktorica občinske uprave in ga. Maja
Kogovšek, vodja oddelka za finance OV. Predstavili sta realizacijo proračuna za leto 2017 in v
razpravi podali dodatne obrazložitve ter odgovore na vprašanja članov NO.

NO je po razpravi soglasno sprejel

SKLEP:
NO OVse je seznanil z zaključnim

računom Občine

Vrhnika za leto 2017.

Ad4) Spremembe Pravilnika NO OV- sprejem
Pri točki 4 sta bili na seji prisotni tudi g. Vesna Krajnc, direktorica občinske uprave in ga. Maja
Kogovšek, vodja oddelka za finance OV, ki sta podajali strokovno mnenje v zvezi z dilemami glede
poslovnika NO.
Po razpravi o vsaki

točki

poslovnika je NO soglasno sprejel

SKLEP:
Sprejme se Poslovnik NO OV z dopolnili skladno z razpravo na seji. Marjan Rihar se zadolži, da
pripravi čistopis Poslovnika NO OV do naslednje seje NO.
Ad5) Pregled stanja izvajanja nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in
izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti

ekonomičnostjo

Člani NO so se seznanili s potekom izvajanja nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in
ekonomičnostjo

izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti. Posebej je bil dan poudarek na
postopek izbire strokovne pomoči pri nadzoru.

Po razpravi je NO soglasno sprejel

SKLEP:
Predsednik NO Marjan Rihar in poročevalec Grega Kukec se pooblastila, da na podlagi prejetih
ponudb izbereta najustreznejšega izvajalca za strokovno pomoč NO pri nadzoru nad
učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na
Robovi cesti.

Ad6) Sprejem osnutka poročila o nadzoru nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih
v Komunalnem podjetju Vrhnika

naročilih

Člani NO so se seznanili s potekom izvajanja nadzora nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih
naročilih

v Komunalnem podjetju Vrhnika. Marjan Rihar je posebej izpostavil nove ugotovitve do
katerih je prišel po posvetu z nekaterimi državnimi organi.
Po razpravi je NO soglasno sprejel

SKLEP:
Osnutek poročila o nadzoru nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih naročilih v
Komunalnem podjetju Vrhnika se dopolni skladno z novimi ugotovitvami. Marjan Rihar pripravi
osnutek do naslednje seje NO.

Ad7) Pregled odzivnega

poročila

NO je razpravljam o odzivnem

direktorja ZIC na osnutek

poročilu

ZIC .

Po razpravi je NO soglasno sprejel
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poročila

o nadzoru ZIC

SKLEP:
Vsak poročevalec za svoje del napravi komentarje na odzivno poročilo ZIC za vsako ugotovitev
posebej. Pri tem naj se uporabi oblika, kot jo za svoje del že pripravil Marjan Rihar. Končna
priporočila se bodo vnesla v skupno končno poročilo.

Ad8) Pregled odzivnega

poročila

direktorja ZDV na osnutek

poročila

o nadzoru nad ZDV

Člani NO so se seznanili z odzivnim poročilom direktorja ZDV.

Po razpravi je NO soglasno sprejel

SKLEP:
Sprejme se končno
naslednje seje NO.

poročilo

o nadzoru nad ZDV. Greta

Dečman

pripravi

čistopis poročila

do

Ad9) Razno
V tej

točki

ni bilo razprave.

Seja je bila

zaključena

ob 20:15.

Zapisal
Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar

Grega Kukec
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