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

OBČINA VRHNIKA
NADZORNI ODBOR

Številka: 900-23/2015 (4-01)
Datum: 17. 8. .2015
ZAPISNIK
4. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika, ki je bila v sredo, dne 12. 8. 2015 ob 17.00 uri, v
mali sejni sobi Občine Vrhnika.
PRISOTNI:
Matevž Caserman
mag. Marjana Žnidaršič
Greta Dečman
mag. Katarina Železnik Logar
dr. Marjan Rihar
Seja je bila snemana.
Na začetku seje predsednik odbora za glasovanje predlaga naslednji
DNEVNI

R E D:

1. Sprejetje zapisnikov 1., 2. in 3. redne seje NO občine Vrhnika
2. Pregled tekočega dela
• Pregled realizacije Programa dela
• Pregled poteka začetih nadzorov, priprava osnutka poročila o izvedbi
nadzora
3. Spremembe Statuta občine Vrhnika, Poslovnika občinskega sveta, Poslovnika
Nadzornega odbora
4. Pregled financiranja političnih strank in svetniških skupin
5. Pregled porabe sredstev za reprezentanco, izobraževanje in najem zunanjih
storitev
6. Zunanja revizija Zdravstveni dom Vrhnika
7. Revizija poslovanja krajevnih skupnosti
8. Razno
Člani odbora so soglasno sprejeli predlagani dnevni red.
Ad 1) Sprejetje zapisnikov 1., 2. in 3. redne seje NO občine Vrhnika
Predsednik odbora poda ugotovitev, da zapisniki 1. redne - konstitutivne seje, 2. redne seje
in 3. redne seje nadzornega odbora niso usklajeni. Po razpravi predsednik predlaga v
sprejem naslednji
S K L E P:
Predsednik Nadzornega odbora popravi vse tri zapisnike dosedanjih sej in jih
popravljene posreduje ostalim članom.
Ad 2) Pregled tekočega dela
• Pregled realizacije Programa dela
Po opravljeni razpravi se člani Nadzornega odbora dogovorijo, da bodo na naslednji seji
korigirali Program dela.
•

Pregled poteka začetih nadzorov, priprava osnutka poročila o izvedbi
nadzora

Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi
samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije

Člani odbora so se soglasno odločili, da se pri tej točki (drugi alineji 2. točke) izklopi
snemalna naprava.
Ad 3.) Spremembe Statuta občine Vrhnika, Poslovnika občinskega sveta, Poslovnika
Nadzornega odbora
Člani nadzornega odbora so pregledali predlog sprememb Statuta občine Vrhnika in
Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Vrhnika, ki sta v javni obravnavi do 31. 8. 2015.
Člani Nadzornega odbora so se dogovorili, da predsednik v obliki amandmajev na občinsko
upravo vloži s strani Nadzornega odbora dogovorjene predloge in pripombe.
V zvezi s Poslovnikom o delu Nadzornega odbora so soglasno sprejeli naslednji
S K L E P:
Po potrjeni spremembi Statuta občine Vrhnika se smiselno popravi tudi Poslovnik o
delu Nadzornega odbora v občini Vrhnika.
Ad 4.) Pregled financiranja političnih strank in svetniških skupin
Po opravljeni razpravi, so člani odbora soglasno sprejeli naslednji
S K L E P:
Nadzorni odbor Občine Vrhnika prične z nadzorom pregleda financiranja političnih
strank in svetniških skupin v občini Vrhnika in v zvezi z izvajanjem nadzora obvesti
občinsko upravo.
Ad 5.) Pregled porabe sredstev za reprezentanco, izobraževanje in najem zunanjih
storitev
Po opravljeni razpravi, so člani odbora soglasno sprejeli naslednji
S K L E P:
Nadzorni odbor Občine Vrhnika prične z nadzorom porabe sredstev za reprezentanco,
izobraževanje in najem zunanjih sodelavcev in v zvezi z izvajanjem nadzora obvesti
občinsko upravo.
Ad 6.) Zunanja revizija Zdravstveni dom Vrhnika
Pri tej točki predsednik seznani ostale člane v zvezi z dogajanjem pravilnosti poslovanja
Zdravstvenega doma Vrhnika in v zvezi z izvedenim neformalnim sestankom pri g. županu.
Ad 7.) Revizija poslovanja krajevnih skupnosti
Po opravljeni razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani odbora, je bil soglasno sprejet naslednji
S K L E P:
Nadzorni odbor Občine Vrhnika prične z revizijo poslovanja v Krajevni skupnosti
Drenov Grič – Lesno Brdo in v Krajevni skupnosti Bevke.
Ad. 8) Razno
Pri tej točki ni bilo dodatnih vprašanj in razprave.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisala:
Maja Kogovšek

Predsednik odbora
Matevž Caserman, l.r.
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