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NADZORNI ODBOR

 
 
Številka: 9001-4/2021   (4-01)  
Datum: 8.7.2021 

 
 

Z A P I S N I K 
 
24. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v četrtek 
8.7.2021, s pričetkom ob 17.30 uri, v sejni sobi Občine Vrhnika. 
 
Prisotni člani: dr. Marjan Rihar, mag. Marjana Žnidaršič, mag. Ana Remškar in Peter Luin 
 
D N E V N I    R E D: 
 

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje 

3. Osnutek končnega poročila o nadzoru nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta 

Doživljajsko razstavišče Ljubljanica 

4. Opredelitev do odziva nadzorovancev na osnutek končnega poročila nadzora nad 

finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika 

5. Razno 

 

Ad 1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda 

Predsednik NO OV v soglasju s člani odpre 24. redno sejo ter predlaga v potrditev dnevni red. 

 

Člani NO OV soglasno sprejmejo 

SKLEP: NO sprejme predlagani dnevni red 24. redne seje. 

 

Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje 

Člani NO OV so pregledali vsebino zapisnika 23. redne seje NO OV in izvrševanje sklepov. 

Zapisnik se v nekaj nebistvenih elementih popravi in dopolni. 

 

Člani NO OV soglasno sprejmejo 

SKLEP:  Sprejme se zapisnik 23. redne seje. 

 

Ad 3) Osnutek končnega poročila o nadzoru nad učinkovitostjo in gospodarnostjo 

projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica  

Poročevalka mag. Marjana Žnidaršič in Marjan Rihar v zadevi predstavita svoja stališča. 

 

Člani NO OV opravijo temeljito razpravo o pomembnih vsebinskih vidikih nadzora ter o 

delovnem gradivu osnutka poročila v zadevi nadzora (sistematična analiza poročila po 

poglavjih in pregled vsebinskih sklopov), pri čemer se opravijo popravki in prilagoditve 

osnutka končnega poročila. 
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Zaradi zahtevnosti obravnave NO OV na seji ni uspel zaključiti obravnave osnutka končnega 

poročila in se sprejem osnutka končnega poročila preloži na naslednjo sejo NO, ki bo 

predvidoma v začetku septembra. 

 

Ad 4) Opredelitev do odziva nadzorovancev na osnutek končnega poročila nadzora nad 

finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika 

Zaradi zahtevnosti in časovnega podaljšanja točke 3) dnevnega reda, se točka dnevnega 

reda preloži na naslednjo sejo. 

Člani NO OV soglasno sprejmejo 

SKLEP: Točka 4) dnevnega reda se preloži na naslednjo sejo. 

 

Ad 5) Razno 

Za datum naslednje seje se okvirno določi torek, 7.9.2021. 

 

Seja je bila zaključena ob 22.30 uri. 

 
 
Zapisal:       Predsednik Nadzornega odbora 
Peter Luin                     dr. Marjan Rihar 
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