
 

 

OBČINA VRHNIKA
NADZORNI ODBOR

 
 
Številka: 9001-7/2020    (4-01) 
 
Datum:   21. 5. 2020 
 

Z A P I S N I K 
4. tematske seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v 

sredo, dne 21. 5. 2019, ob 9.00 uri, na lokaciji MGML, Gosposka 15, Ljubljana 
 

 
PRISOTNI:  
mag. Marjana Žnidaršič, članica NO OV in pooblaščena namestnica predsednika 
Peter Luin, član NO OV 
Joži Šraj, članica NO OV 
 
PRISOTNI S STRANI NADZOROVANCA  
Grega Kukec, podžupan Občine Vrhnika 
 
PRISOTNI S STRANI MGML:  
Irena Šinkovec, muzejska svetovalka, 
Krajši čas tudi: Blaž Peršin, direktor MGML in pomočnica direktorja MGML Tamara Bregar.  
 
UPRAVIČENO ODSOTNI: 
dr. Marjan Rihar, predsednik NO OV 
Iris Gornik Štirn, članica NO OV 
 
 
D N E V N I    R E D   T E M A T S K E    S E J E: 
 
Nadzor nad projektom Doživljajsko razstavišče Ljubljanica (v nadaljevanju DRL) 
 
Uvodoma je ga. Irena Šinkovec predstavila DRL, namen in cilje projekta DRL ter zgodovino in 
problematiko prvotno tripartitnega projekta med OV, MGML in ZIC (Zavod Ivana Cankarja), iz 
katerega pa je ZIC izstopil, nadomestil pa ga je podizvajalec MGML Za.polis, kasneje pa 
pogodbeni partner NaNovo.   
 
Prisotnim so bili na voljo in zgolj na vpogled naslednji dokumenti: 
 

1. MGML ter Za.polis - Sporazum o sodelovanju (2/2018) z dne 3.1.2018 
2. Utemeljitev izbora izvajalca del pri projektu Vzpostavitev upravljanja razstavišča v 

Kulturnem centru Vrhnika in razstave Moja Ljubljanica - datum 27.10.2017 
3. Muzej in galerija ter Za.polis – pogodba št 2_1/2018 za izvedbo dejavnosti na projektu 

Vzpostavitev upravljanja razstavišča v Kulturnem centru Vrhnika z dne 3.1.2018 
  
V nadaljevanju je aktualni podžupan OV Grega Kukec kot pogodbeni naslednik Sporazuma o 
sodelovanju med OV in MGML, zahteval, da MGML izroči vse kopije dokumentacije, ki jo 
zahteva NO OV za potrebe nadzora ter drugo zahtevano dokumentacijo (podatke o javnih 
razpisih in izboru podizvajalca, pogodbe s podizvajalci. Na sestanek je prišel direktor MGML 
Blaž Peršin in pomočnica direktorja Tamara Bregar, ki pa sta pojasnila, da doslej niso nikoli 
posredovali poslovne dokumentacije podizvajalcev, saj to po njihovem mnenju niso dolžni tudi 
za potrebe nadzora, saj to predstavlja poslovno skrivnost pogodbenih partnerjev. 
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Član NO OV Peter Luin je predstavil pravne temelje, na osnovi katerih prisotni, tako podžupan 
OV kot tudi člani NO OV zahtevajo poslovno dokumentacijo, in sicer: 
 
Pravni temelji za potrebe NO OV:  
 

• 28., 32. in 32.a členi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) 

• 43. do 54. člen Statuta Občine Vrhnika, pri tem še posebej 3. odst. 43. člena, 5. odst. 46. 
člena, 3. odst. 47. člena 

• Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vrhnika, pri tem še posebej 7. člen in 5. odst. 9. 
člena 

• Sklep o nadzoru NO OV 

Pravni  temelji OV za zahtevo po dokumentaciji so: 

• 11. člen Pogodbe št. 1/2018 za izvedbo dejavnosti na projektu Vzpostavitev upravljanja 
razstavišča v Kulturnem centru Vrhnika in razstave Moja Ljubljanica za leto 2018 

• 4. tč. 4. člena in 2. in 3. tč. 12. člena Sporazuma o partnerstvu 201/2017 z dne 29.9.2017 
med OV in MGML 

Ker dokumentacija ni bila na voljo prisotnim, so člani NO OV go. Šinkovec še posredovali 
nekaj vprašanj, vezanih na izvajanje in uresničevanje ciljev projekta DRL. OV zahteva za 
potrebe nadzora od MGML vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva NO OV. Na 
zastavljena vprašanja so sicer dobili ustni odgovor s strani Irene Šinkovec, zahteva v 
postopku pa je, da se članom NO OV omogoči pridobitev dokumentacije, in ne le zgolj ustnih 
pojasnil.  
 
 
 
S K L E P: 
 
NO OV zahteva dokumentacijo, vezano na izvajanje nadzora DRL od OV, ki je 
nadzorovanec.  
 
Spisek potrebne dokumentacije za potrebe nadzora naslovi predsednik NO OV na 
župana OV z dopisom in rokom za izročitev, le-ta pa jo posreduje MGML. 
 
 
Seja je bila zaključena ob cca 10.50 uri. 
 
 
 
Zapisala 
mag. Marjana Žnidaršič Predsednik Nadzornega odbora 
 dr. Marjan Rihar 
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