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

OBČINA VRHNIKA
NADZORNI ODBOR

Številka: 9001-15/2018 (4-01)
Datum: 03. 9. 2018

ZAPISNIK
25. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v sredo
29.8.2018 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Vrhnika
Prisotni člani: Greta Dečman, Katarina Železnik Logar, Marjana Žnidaršič, Marjan Rihar,
Grega Kukec
DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

R E D:

Otvoritev in potrditev dnevnega reda
Pregled realizacije sklepov 24. seje in potrditev zapisnika
Pregled realizacije sklepov 7. korespondenčne seje in potrditev poročila o glasovanju
Poročilo s 26. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
Pregled stanja izvajanja nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo
izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti
Pregled odzivnega poročila direktorice JP KPV na osnutek poročila o nadzoru nad
domnevnimi nepravilnostmi pri javnih naročilih JP KPV
Pregled odzivnega poročila župana na Osnutek poročila o nadzoru nad pripravo
investicijske dokumentacije in izvedbo javnega naročila Nadgradnja Zdravstvenega
doma Vrhnika (delna obnova, prizidava in nadzidava)
Priprava zaključnih ugotovitev poročila o nadzoru ZIC
Razno

Ad 1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda
Člani NO so soglasno potrdili predlagan dnevni red

Ad 2) Pregled realizacije sklepov 24. seje in potrditev zapisnika
Sklepi so bili realizirani oz. so v izvajanju. NO je soglasno sprejel
S K L E P:
Potrdi se zapisnik 24. seje NO OV.

Ad 3) Pregled realizacije sklepov 7. korespondenčne seje in potrditev poročila o
glasovanju
Sklepi so bili realizirani. NO je soglasno sprejel

S K L E P:
Potrdi se poročilo o glasovanju in zapisnik s 7. korespondenčne seje NO.

Ad 4) Poročilo s 26. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
Predsednik NO je poročal o udeležbi na 26. redni sejo OS. NO je po razpravi soglasno sprejel
S K L E P:
NO se seznani s poročilom predsednika s 26. redne seje Občinskega sveta Občine
Vrhnika
Ad 5) Pregled stanja izvajanja nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in
ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti
Na podlagi poročila predsednika s 26. redne seje OS OV in na podlagi priloženih sklepov je
NO ugotovil, da OS ni odobril strokovne pomoči NO pri izvedbi nadzora. OS pomoči ni odobril
na podlagi domneve, da mora biti pomoč NO v obliki sodnega izvedenca, kar je mnenje MJU
sicer negiralo.
NO nadalje ugotavlja, da bi bila strokovna pomoč pri izvedbi nadzora nujna za nadaljnje korake
nadzora. NO namreč ne poseduje dovolj specialnega znanja, da bi lahko strokovno in korektno
zaključil nadzor še v času svojega mandata.
NO je tako nadzor zaključil brez končnih ugotovitev in priporočil.
Hkrati je NO ugotovil, da nekatera ugotovljena dejstva utemeljeno kažejo na možnost
negospodarnega in nesmotrnega upravljanja z javnimi sredstvi, zato bo novemu NO v
naslednji sestavi predlagal, da nadaljuje z nadzorom.
NO je tako soglasno sprejel

S K L E P:
nadzor nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove
vodovoda na Robovi cesti se zaključi brez končnih ugotovitev in priporočil.
Naslednjemu NO se predlaga, da z nadzorom nadaljuje v naslednjem mandatu.

Ad 6) Pregled odzivnega poročila direktorice JP KPV na osnutek poročila o nadzoru nad
domnevnimi nepravilnostmi pri javnih naročilih JP KPV
Člani NO so se seznanili z odzivnim poročilom in obravnavali vse navedbe v odzivu ter podali
svoje ugotovitve za vsako od njih.
NO je soglasno sprejel
S K L E P:
Marjan Rihar se zadolži, da do naslednje seje NO skladno z razpravo na seji, pripravi
čistopis končnega poročila o Nadzoru nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih
naročilih JP KPV skupaj s priporočili.
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Ad 7) Pregled odzivnega poročila župana na Osnutek poročila o Nadzoru nad pripravo
investicijske dokumentacije in izvedbo javnega naročila Nadgradnja Zdravstvenega
doma Vrhnika (delna obnova, prizidava in nadzidava)
Člani NO so se seznanili z dopisom župana, ki po vsebini ni odzivno poročilo, kot ga določa
Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.
NO je soglasno sprejel
S K L E P:
Grega Kukec se zadolži, da do naslednje seje NO skladno z razpravo na seji, pripravi
čistopis končnega poročila o Nadzoru nad pripravo investicijske dokumentacije in
izvedbo javnega naročila Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika (delna obnova,
prizidava in nadzidava).
Ad 8) Priprava zaključnih ugotovitev poročila o Nadzoru ZIC
Člani NO so razpravljali o končnem poročila za vsak sklop poročila o nadzoru ZIC posebej
ter podali svoje pripombe in ugotovitve.
NO je soglasno sprejel
S K L E P:
Marjan Rihar se zadolži, da do naslednje seje NO skladno z razpravo na seji, uredi
poročila po sklopih in pripravi čistopis končnega poročila o Nadzoru nad ZIC.
Ad 8) Razno
Pod to točko ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 21:40 uri

Zapisala:
Grega Kukec

Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar
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