OBČINA VRHNIKA
NADZORNI ODBOR

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

Številka: 9001-6/2020 (4-01)
Datum: 17.6. 2020
Na podlagi 46. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, štev. 430/15) in 9. člena Poslovnika
Nadzornega odbora Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 462/18) je Nadzorni odbor na 10. redni seji dne
17.6.2020 v sestavi
dr. Marjan Rihar, predsednik
Iris Gornik Štirn, članica
Peter Luin, član
Joži Šraj, članica
mag. Marjana Žnidaršič, članica
sprejel

SPREMEMBO PROGRAMA DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE VRHNIKA ZA
LETO 2020
V programu dela za leto 2020, ki ga Nadzorni odbor Občine Vrhnika je sprejel na 8. redni seji dne
29.1.2020, se:
.
Črta točka 7. Nadzor nad smotrnostjo in gospodarnostjo investicije – projekta Obnova križišča
Tržaška/Voljčeva (šolska kolesarska pot). Naloga pod to točko se prenese v program dela za leto 2021.
2.
Točka 5. Zaključek nadzora nad investicijo Dom KS Vrhnika (Tržaška 11) in točka 6. Nadzor nad
finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika v primeru nakupa opreme, poškodovane v požaru v
Kemisu se preneseta v 3. kvartal.
Čistopis programa dela za leto 2020 se tako glasi:
1

Sprejem programa dela za NO za leto 2020

1

2

Obravnava končnega poročila o reviziji v Občini Vrhnika za leto 2018

1

3

Obravnava zaključnega računa proračuna občine Vrhnika za leto 2018

1

4

Zaključek nadzora nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in ekonomičnostjo
izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti

1

5

Zaključek nadzora nad investicijo Dom KS Vrhnika (Tržaška 11)

3

6
7
8
9
10

Nadzor nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika v primeru nakupa
opreme, poškodovane v požaru v Kemisu
Zaključek nadzora nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko
razstavišče Ljubljanica
Program dela za NO za leto 2021
Finančni načrt NO za leto 2021
Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2020

3
4
4
4
4

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 – razen, kjer je napisano, da gre za zaključek nadzora.
Nadzorni odbor ocenjuje, da za navedeni letni program nadzorov ne bo potreboval zunanjih izvedencev.
Nadzorni odbor bo pri svojem delu upošteval vso veljavno zakonodajo ter ostale predpise, ki se
nanašajo na organizacijo in vsebino dela Nadzornega odbora.

Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar
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