
 

OBČINA VRHNIKA
NADZORNI ODBOR

 
 
Številka: 9001-2/2022 

Datum: 1.3.2022 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
30. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v torek, 
1.3.2022, s pričetkom ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Vrhnika. 
 
Prisotni člani: dr. Marjan Rihar, mag. Marjana Žnidaršič, mag. Ana Remškar, Barbara Japelj 
in Peter Luin 
 
 
D N E V N I    R E D: 
 

1. Otvoritev  seje in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled realizacije sklepov 29. seje in potrditev zapisnika 
3. Pregled stanja nadzora nad projektom Obnova križišča Tržaška/Voljčeva 
4. Dopolnitev Programa dela NO OV za leto 2022 
5. Pričetek nadzora nad pravilnostjo uporabe sredstev proračunske rezerve in splošne 

proračunske rezervacije 
6. Razno 

 

Ad 1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda 

Predsednik NO OV odpre 30. redno sejo ter predlaga v potrditev sprejem dnevnega reda.  

 

SKLEP: Člani NO OV sprejmejo predlagani dnevni red 30. redne seje. 

 

Ad 2) Pregled realizacije sklepov 29. seje in potrditev zapisnika 

Člani NO OV so pregledali vsebino zapisnika 29. redne seje NO OV in izvrševanje sklepov.  

 

SKLEP: NO OV ugotavlja, da so bili vsi sklepi 29. seje realizirani in potrjuje zapisnik 

seje. 

 

Ad 3) Pregled stanja nadzora nad projektom Obnova križišča Tržaška/Voljčeva 

Člani NO OV so se seznanili s pregledom stanja nadzora nad projektom Obnova križišča 

Tržaška/Voljčeva s strani poročevalke. Poročevalka predstavi opravljen napredek od prejšnje 

seje NO, predstavi novo ugotovljena dejstva. 

 

Člani NO obravnavajo zadnjo verzijo osnutka poročila o nadzoru nad projektom Obnova 

križišča Tržaška/Voljčeva. 

 

Med obravnavo osnutka poročila o nadzoru so člani NO opravili razpravo o pomembnih 

pravnih vprašanjih glede poslovnika NO. 
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SKLEP: Na osnovi opravljene razprave se pripravi osnutek končnega poročila, ki se 

obravnava na naslednji seji.  

 

 

Ad 4) Dopolnitev Programa dela NO OV za leto 2022 

NO obravnava dopolnitev programa dela. 

 

SKLEP: Sprejmejo se predlagane dopolnitve programa dela in potrdi se čistopis 

programa dela za leto 2022. 

 

 

Ad 5) Pričetek nadzora nad pravilnostjo uporabe sredstev proračunske rezerve in 

splošne proračunske rezervacije 

Nadzorni odbor Občine Vrhnika izvede nadzor nad uporabo sredstev proračunske rezerve in 

splošne proračunske rezervacije v proračunih Občine Vrhnika za leti 2020 in 2021. 

 

NO obravnava sklep o pričetku nadzora nad pravilnostjo uporabe sredstev proračunske 

rezerve in splošne proračunske rezervacije. 

SKLEP: Sprejme se Sklep o nadzoru uporabe proračunskih sredstev proračunske 

rezerve in splošne proračunske rezervacije. 

 

Ad 6) Razno 
 
Za datum naslednje seje se okvirno določi 29.3.2022 ob 18. uri. 

 
 

Seja je bila zaključena ob 20.25 uri. 

 
 
 
Zapisal:       Predsednik Nadzornega odbora 
Peter Luin                     dr. Marjan Rihar 
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