
 

OBČINA VRHNIKA
NADZORNI ODBOR

 
 
Številka: 9001-7/2021  (4-01) 
Datum: 8. 6. 2021 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
 
23. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v torek 8. 6. 
2021, s pričetkom ob 17.30 uri, izvedene v dvorani občine Vrhnika. 
 
Prisotni člani: dr. Marjan Rihar, mag. Marjana Žnidaršič, Peter Luin in mag. Ana Remškar 
 
D N E V N I    R E D: 

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje 

3. Potrditev glasovanja 1. korespondenčne seje 

4. Osnutek končnega poročila nadzora nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze 

Vrhnika v primeru nakupa opreme  

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

6. Razno 

 

 

Ad 1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda 

Predsednik NO OV v soglasju s člani odpre 23. redno sejo ter predlaga v potrditev dnevni red. 

 

Člani NO OV soglasno sprejmejo 

SKLEP: NO sprejme predlagani dnevni red 23. redne seje. 

 

 

Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje 

Člani NO OV so pregledali vsebino zapisnika 22. redne seje NO OV in izvrševanje sklepov. 

Ugotovi se, da so bili sklepi realizirani, razen sklepa pod točko Ad 4), saj se Dopolnjeni delovni 

osnutek poročila o nadzoru nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko 

razstavišče Ljubljanica ne bo obravnaval na 23. redni seji NO OV. 

 

Na zapisnik ni pripomb. 

 

Člani NO OV soglasno sprejmejo 

SKLEP:  Sprejme se zapisnik 22. redne seje. 
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Ad 3) Potrditev glasovanj 1. korespondenčne seje 

 

Dne 27. 5 . 2021 je predsednik NO OV  v skladu z 22. členom Poslovnika NO OV sklical 1. 

korespondenčno sejo z eno točko dnevnega reda, in sicer izstop Tadeja Krašovca z mesta 

člana NO OV. Člani NO OV so na korespondenčni seji soglasno sprejeli sklep, da je NO OV 

obravnaval odstopno izjavo Tadeja Krašovca z mesta člana NO, ki jo je podal iz osebnih 

razlogov ter da je NO OV njegov odstop sprejel.  

 

Ugotovitveni sklep: 

NO OV skladno z drugim odstavkom 22. člena Poslovnika NO OV potrdi izglasovan 

odstop Tadeja Krašovca z mesta člana NO OV. 

 

Člani NO OV soglasno sprejmejo 

UGOTOVITVENI SKLEP:  Skladno z drugim odstavkom 22. člena Poslovnika NO OV se 

potrdi na 1. korespondenčni seji izglasovan odstop Tadeja Krašovca z mesta člana NO 

OV. 

 

 

Ad 4) 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 ter na njihovi podlagi pripravljen Osnutek končnega poročila nadzora 

nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika v primeru nakupa opreme. Člani NO OV 

pregledajo osnutek in ga v delih dopolnijo.  

 

Člani NO OV soglasno sprejmejo 

SKLEP:  Potrdi se besedilo Osnutka končnega poročila nadzora nad finančnim 

poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika v primeru nakupa opreme. Odzivno poročilo 

nadzorovanca se pričakuje do 30. 6. 2021. Vročitev besedila Osnutka nadzorovancu bo 

osebna. 

 

 

Ad 5) Dopolnitev predloga NO OV za spremembo Pravilnika o plačah in plačilih 
 
Člani NO OV pregledajo predlog spremembe Pravilnika o plačah in plačilih. Sledi razprava in 
dopolnitev besedila.  
 
Člani NO OV soglasno sprejmejo 

SKLEP: Potrdi se predlog sprememb Pravilni o plačah in plačilih, ko bo s strani 

predsednika NO OV posredovan na OV. Po odločitvi o tem ali bodo predlagane 

spremembe Pravilnika tudi sprejete, bo NO OV sprejel morebiti potrebne dopolnitve 

Pravilnika NO OV. 

 

 



 - 3 - 

Ad 6) Razno 
 
Člani NO so opravili razpravo v kateri so bile izkazane potrebe po redefiniranju letnega plana 
dela Nadzornega odbora za leto 2021, vezano predvsem na spremembe članov NO v zadnjem 
letu. Določen je bil datum naslednje seje 8. 7. 2021. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.31 uri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:       Predsednik Nadzornega odbora 
mag. Ana Remškar                     dr. Marjan Rihar 
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