
 

 

OBČINA VRHNIKA
NADZORNI ODBOR 

 
Številka: 9001-5/2019  (4-01) 
Datum: 11.6.2019 
 
 
 
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 4. redni seji dne 
11.6. 2019 v sestavi  

dr. Marjan Rihar, predsednik 
Peter Luin, član 
Iris Gornik Štirn, članica 
Joži Šraj, članica 
mag. Marjana Žnidaršič, članica 

sprejel 

 

 
PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2019 
 

Št. Opravilo Kvartal 

1 Konstituiranje NO 1 

2 
Obravnava revizijskega poročila Pravilnost poslovanja občine Vrhnika v letu 
2016 1 

3 Sprejetje programa dela NO za leto 2019 2 

4 Pregled odzivnih poročil za opravljene nadzore v prejšnjem mandatu NO 2 

5 
Nadzor učinkovitosti, gospodarnosti in ekonomičnosti  projekta obnove 
vodovoda na Robovi cesti 2 

6 Obravnava zaključnega računa proračuna občine Vrhnika za leto 2018 2 

7 
Nadzor nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče 
Ljubljanica.  3 

8 
Nadzor nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika s poudarkom na 
nakupu opreme, poškodovane v požaru v Kemisu  3 

9 Nadzor nad investicijo Dom KS Vrhnika (Tržaška 11) 4 

10 Sprejem finančnega programa za NO za leto 2020 4 

11 Priprava programa dela za NO za leto 2020 4 

12 Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2019 4 

13 
Nadzor nad smotrnostjo in gospodarnostjo investicije projekta Obnova križišča 
Tržaška/Voljčeva (šolska kolesarska pot) vključno z odkupom nepremičnin.  

4 

 
V tabeli so podani začetni datumi  posameznih opravil ali aktivnosti, konkretni datumi končanja pa so 
odvisni od zahtevnosti posameznih vsebin in bodo za planirane nadzore podani v posameznih sklepih 
o nadzorih. Nadzorni odbor bo v letu 2019 le izjemoma opravil izredne nadzore.  
 
Nadzorni odbor ocenjuje, da bo za nadzor učinkovitosti, gospodarnosti in ekonomičnosti  projekta 
obnove vodovoda na Robovi cesti moral povabiti k sodelovanju ustrezne zunanje strokovne sodelavce, 
za kar bo predlagal povišanje sredstev za Nadzorni odbor.  
 
Nadzorni odbor bo pri svojem delu upošteval vso veljavno zakonodajo ter lokalne predpise, ki se 
nanašajo na organizacijo in vsebino dela Nadzornega odbora. 
 
 
 
 Predsednik Nadzornega odbora 
 dr. Marjan Rihar 

 
 

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

 
 


