
 

OBČINA VRHNIKA
NADZORNI ODBOR

 
 
Številka: 9001-4/2021   (4-01)  
Datum: 7.9.2021 

 
 

Z A P I S N I K 
 
 
25. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v torek 
7.9.2021, s pričetkom ob 17.00 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 24. redne seje 

3. Informacija o stanju postopka potrditve nadomestnega člana NO 

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

Doživljajsko razstavišče Ljubljanica 

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

finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika 

6. 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 24. redne seje 

Člani NO OV so pregledali vsebino zapisnika 24. redne seje NO OV in izvrševanje sklepov.  

 

Člani NO OV soglasno sprejmejo 

SKLEP:  Sprejme se zapisnik 24. redne seje. 

 

Ad 3) Informacija o stanju postopka potrditve nadomestnega člana NO 

Predsednik NO OV poroča, da bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 

administrativne zadeve Občine Vrhnika odpirala na naslednji seji prispele vloge za 

nadomestnega člana NO. Sledi obravnava na občinski seji. Predvidoma na naslednji seji NO 

se bo nov kandidat tudi predstavil.  
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Ad 4) Osnutek končnega poročila o nadzoru nad učinkovitostjo in gospodarnostjo 

projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica 

Poročevalka mag. Marjana Žnidaršič predstavi osnutek končnega poročila. Člani NO po točkah 

obravnavajo dele besedila, ki so ostali odprte od zadnje seje NO.  

 

Člani NO OV soglasno sprejmejo 

SKLEP:  Sprejme se osnutek končnega poročila o nadzoru nad učinkovitostjo in 

gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica. Rok za odzivno poročilo 

je 30 dni od vročitve nadzorovancu. 

 

Ad 5) Opredelitev do odziva nadzorovancev na osnutek končnega poročila nadzora nad 

finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika 

Člani NO OV pregledajo odzivno poročilo nadzorovanca, z vsebino se strinjajo. Pripombe se 

sprejme in vključi v končno poročilo nadzora nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze 

Vrhnika. 

 

Člani NO OV soglasno sprejmejo 

SKLEP: Vsebino odzivnega poročila nadzorovanca se vključi v končno poročilo 

nadzora nad finančnim poslovanjem Gasilske zveze Vrhnika. 

 

Ad 6) Razno 

Za datum naslednje seje se okvirno določi torek, 19.10.2021 ob 17.00. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.20 uri. 

 
 
 
Zapisala:       Predsednik Nadzornega odbora 
mag. Ana Remškar                     dr. Marjan Rihar 
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