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

OBČINA VRHNIKA
NADZORNI ODBOR

Številka: 900-35/2017 (4-01)
Datum: 6. 9. 2017

ZAPISNIK
16. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v torek, dne
5. 9. 2017, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Vrhnika.
PRISOTNI:
dr. Marjan Rihar
mag. Marjana Žnidaršič
mag. Katarina Železnik Logar
Greta Dečman
Grega Kukec

Na začetku seje je predsednik NO OV za glasovanje predlagal naslednji
DNEVNI

R E D:

1.
2.
3.
4.

Otvoritev in potrditev dnevnega reda
Pregled realizacije sklepov 15. seje in potrditev zapisnika
Pregled realizacije sklepov 2. korespondenčne seje in potrditev zapisnika
Pregled odzivnega poročila župana o Nadzoru izgradnje vrtca na Poštni in izgradnje
Šivalnice IUV ter skupnih ugotovitev
5. Sprejem osnutka poročila o nadzoru nad pravilnostjo in zakonitostjo izvajanja obnove
vodovoda na Robovi cesti v letu 2016
6. Operativna izvedba nadzora nad delovanjem ZIC
7. Razno

Ad 1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda
Člani NO OV so soglasno sprejeli predlagani dnevni red.

Ad 2) Pregled realizacije sklepov 15. seje in potrditev zapisnika
Sklepi so bili v celoti realizirani, 9. in 10. točka seje sta bili obravnavani informativno (tč. 9,
pobuda Viktorja Sladiča za obravnavo mnenja k investicijski dokumentaciji za projekt
nadgradnje ZD Vrhnika ter tč.10, anonimna pobuda za preveritev domnevnih nepravilnosti v
zvezi z javnimi naročili v Komunalnem podjetju Vrhnika), kot samostojni točki bosta uvrščeni
na dnevni red prihodnje seje.
Člani NO OV so soglasno sprejeli
S K L E P:
Potrdi se zapisnik 15. seje NO OV z dne 21. 6. 2017.

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

Ad 3) Pregled realizacije sklepov 2. korespondenčne seje in potrditev zapisnika
Člani so soglasno ugotovili, da so bili sklepi z 2. korespondenčne seje v celoti realizirani in
soglasno sprejeli
S K L E P:
Potrdi se zapisnik 2. korespondenčne seje NO OV

Ad4) Pregled odzivnega poročila župana o Nadzoru izgradnje vrtca na Poštni in
izgradnje Šivalnice IUV ter skupnih ugotovitev
Člani sveta so razpravljali o vsebini odzivnega poročila župana o Nadzoru izgradnje vrtca na
Poštni in izgradnje Šivalnice IUV, in po razpravi soglasno sprejeli dva sklepa:
S K L E P:
Občinsko upravo OV se zaprosi za posredovanje poročila o izvajanju projekta gradnje
ZDRAVSTVENEGA DOMA VRHNIKA, ki naj vsebuje:
• Seznam načrtovanih aktivnosti in mejnikov investicije
• Opredelitev finančnega okvirja in osnovnih gabaritov investicije:
o skupna predvidena vrednost investicije
o skupna predvidena kvadratura investicije
o delež novogradnje, prizidka oz. adaptacije
o do katere faze bo zgrajen projekt.
• Seznam aktivnosti, ki so se že izvedle oz. se izvajajo z navedbo faze izvedbe,
izvajalcev (UO, gradbeni nadzor, izvajalci izbrani na JR) in obsegu izvedbe ter
finančno realizacijo.
• Izvajanje projektnega nadzora s strani imenovanega Odbora.
• Navedba bistvenih odstopanj od projektnega plana.
Rok za posredovanje poročila je dva tedna od vročitve (prejema) sklepa.

S K L E P:
Odzivno poročilo župana o Nadzoru izgradnje vrtca na Poštni in izgradnje Šivalnice
IUV ter skupnih ugotovitev ne odraža upoštevanja priporočil in predlogov NO v celoti,
kar kaže na nerazumevanje oz. nakazuje na to, da se priporočila ne bodo upoštevala.
NO zato župana poziva k ponovni proučitvi priporočil in predlogov in k dopolnitvi
odzivnega poročila, zlasti v točkah 1,2,3,4,5 in 6 poglavja 3.3.4. Priporočila in predlogi
iz KONČNEGA POROČILA O NADZORU PROJEKTOV OBNOVITVE OBJEKTA
ŠIVALNICE IUV in OBNOVITVE OBJEKTA VRTCA NA POŠTNI 1 z dne 4.7.2017. Rok za
dopolnitev je odzivnega poročila je dva tedna od vročitve (prejema) sklepa.

Ad 5) Sprejem osnutka poročila o nadzoru nad pravilnostjo in zakonitostjo izvajanja
obnove vodovoda na Robovi cesti v letu 2016
Člani NO so se seznanili z osnutkom poročila. Ugotovljeno je bilo, da osnutek še ni primeren
za sprejem. Predvsem se to odraža pri oceni gospodarnosti projekta , kjer je nadzor obsegal
le vidik odločitve za izvedbo, kar pa ne odraža nujno tudi gospodarnosti v sami izvedbi.
Poročilo bodo zato pooblaščeni predstavniki NO OV do naslednje seje dopolnil še z vidika
gospodarnosti izvedbe projekta.. Po predstavitvi vsebine in razpravi so člani soglasno
sprejeli naslednji
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S K L E P:
Poročilo se dopolni in posreduje na naslednjo sejo NO.

Ad 6) Operativna izvedba nadzora nad delovanjem ZIC
Člani so razpravljali o terminskem planu izvedbe nadzora nad delovanjem ZIC ter izvedbe
informativnih obiskov na njihovem sedežu za nadaljevanje postopka nadzora, in soglasno
sprejeli naslednji
S K L E P:
Ugotovitveni postopek in posledično vsi ostali postopki nadzora v terminskem planu
se zamaknejo za en mesec.

Ad 7) Razno
Člani NO so razpravljali o transparentnosti obvestil o izplačilu denarnih nadomestil članom
za delo v NO. Nejasna je tudi veljavna pravna podlaga za vse vrste izplačil, ki pripadajo
članom NO, ker ima na spletni strani objavljeni Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje
funkcije … veliko dopolnitev in je nepregleden. Soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P:
Občinsko upravo se zaprosi za prečiščeno besedilo Pravilnika o plačah in plačilih za
opravljanje funkcije … ter za seznam skupnih izdatkov za člane NO, specificirano po
vseh sejah, na kateri so bili člani NO prisotni.

Seja je bila zaključena ob 19:15 uri.

Zapisala:
Katarina Železnik Logar

Predsednik Nadzornega odbora
dr. Marjan Rihar, l.r.
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