
 

OBČINA VRHNIKA
NADZORNI ODBOR

 
 
Številka: 9001-4/2021   (4-01)  
Datum: 11.5.2021 

 
 

Z A P I S N I K 
 
22. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v torek 
11.5.2021, s pričetkom ob 17.30 uri, izvedene preko spletnega elektronskega avdio-video 
komunikacijskega pripomočka Microsoft Teams (gostitelj seje predsednik NO OV dr. Marjan 
Rihar). 
 
Prisotni člani: dr. Marjan Rihar, mag. Marjana Žnidaršič, Peter Luin, mag. Ana Remškar in 
Tadej Krašovec 
 
D N E V N I    R E D: 
 

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje 

3. Osnutek končnega poročila nadzora nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze 

Vrhnika v primeru nakupa opreme  

4. Dopolnjeni delovni osnutek poročila o nadzoru nad učinkovitostjo in gospodarnostjo 

projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica 

5. Dopolnitev predloga NO OV za spremembo Pravilnika o plačah in plačilih  

(nadaljevanje) 

6. Razno 

 

Ad 1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda 

Predsednik NO OV v soglasju s člani prične s snemanjem seje in odpre 22. redno sejo ter 

predlaga v potrditev dnevni red. 

 

Člani NO OV soglasno sprejmejo 

SKLEP: NO sprejme predlagani dnevni red 22. redne seje. 

 

Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje 

Člani NO OV so pregledali vsebino zapisnika 21. redne seje NO OV in izvrševanje sklepov. 

Ugotovi se, da so bili sklepi realizirani. Na zapisnik ni pripomb. 

 

Člani NO OV soglasno sprejmejo 

SKLEP:  Sprejme se zapisnik 21. redne seje. 

 

Ad 3) Osnutek končnega poročila nadzora nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze 

Vrhnika v primeru nakupa opreme  

Poročevalka mag. Marjana Žnidaršič v zadevi predstavi novo pridobljeno dokumentacijo in 

nova dejstva ugotovljena v zadevi pri korespondenci z Občino Vrhnika ter v drugih ozirih. 
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NO OV opravi razpravo o pomembnih vsebinskih vidikih nadzora ter delovnem gradivu 

osnutka poročila v zadevi nadzora (sistematična analiza poročila in vsebinskih sklopov). Pri 

razpravi se odprejo nove okoliščine, dejstva in usmeritve, ki jih člani NO analizirajo ter 

prediskutirajo. 

 

Do naslednje seje bodo člani NO izvedli korespondenčne aktivnosti za finalizacijo poročila in 

na naslednji seji predvidoma obravnavali in sprejeli osnutek končnega poročila. Poročevalka 

bo do 23.5.2021 poslala revidiran delovni osnutek poročila članom NO na email. Člani NO do 

30.5.2021 pošljejo poročevalki odzive in pripombe na delovni osnutek, ki jih bo poročevalka 

povzela oz. integrirala v osnutek poročila za naslednjo sejo. 

 

Ad 4) Dopolnjeni delovni osnutek poročila o nadzoru nad učinkovitostjo in 

gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica 

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

reda preloži na naslednjo sejo. 

Na že pripravljeni delovni osnutek končnega poročila člani NO pošljejo pripombe na gradivo 

do 23.5.2021. 

Člani NO OV soglasno sprejmejo 

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

 

Ad 5) Dopolnitev predloga NO OV za spremembo Pravilnika o plačah in plačilih  
(nadaljevanje) 
 
Zaradi zahtevnosti točke 3) dnevnega reda, se točka dnevnega reda preloži na naslednjo 
sejo. Člani NO pošljejo pripombe na gradivo predsedniku NO pred naslednjo sejo. 
Člani NO OV soglasno sprejmejo 

SKLEP: Točka 5) dnevnega reda se preloži na naslednjo sejo. 

 

Ad 6) Razno 

NO obravnava dopis Miše Stržinar z zadevo »Nezakonito delovanje Sveta Zavoda Ivana 

Cankarja Vrhnika« glede izbire kandidata za direktorja javnega zavoda in se seznani z 

vsebino dopisa. 

Člani NO OV soglasno sprejmejo 

SKLEP: Ugotovi se, da Nadzorni odbor Občine Vrhnika ni pristojen za obravnavo 

dopisa Miše Stržinar z dne 5.5.2021. 

Datum 23. seje NS OV se določi za 8.6.2021. Datum 24. seje NS OV se določi za 8.7.2021. 

 

Seja je bila zaključena ob 22.10 uri. 

 
Zapisal:       Predsednik Nadzornega odbora 
Peter Luin                     dr. Marjan Rihar 
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