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Številka:  9001-2/2020/1 (4-01) 
Datum: 6.5.2020 

 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
9. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v sredo 
6.5.2020 s pričetkom ob 18.00 uri, izvedena preko spletnega elektronskega avdio-video 
komunikacijskega pripomočka Microsoft Teams (gostitelj seje predsednik NO Marjan Rihar) 
 
Prisotni člani: dr. Marjan Rihar, Peter Luin, Joži Šraj, mag. Marjana Žnidaršič  
Opravičeno odsotna: Iris Gornik Štirn 
 
D N E V N I    R E D: 
1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje 
3. Pregled opravljenega dela izvedenca za nadzor nad učinkovitostjo, gospodarnostjo in 
ekonomičnostjo izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti 
4. Pregled stanja nadzora nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta Doživljajsko 
razstavišče Ljubljanica 
5. Delovanje NO v naslednjem (pokriznem) obdobju 
6. Razno 

 

Ad 1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda 

Predsednik NO posreduje prisotnim članom v potrditev dnevni red.  

SKLEP: 

Člani nadzornega odbora soglasno potrdijo dnevni red. 

 
 
Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje 
 
Člani NO OV obravnavajo zapisnik 8. edne seje z dne 29.1.2020 in predlagajo manjše 
dopolnitve in redakcijske popravke. Soglasno sprejmejo  
 
SKLEP: 

Sprejme se zapisnik 8. redne seje v dopolnjeni obliki.  

 

Ad 3) Pregled opravljenega dela izvedenca za nadzor nad učinkovitostjo, 
gospodarnostjo in ekonomičnostjo izvedbe  

Marjan Rihar predstavi korespondenco z izvedencem, ki je bil angažiran in stanje v zadevi. 
NO se seznani s kronološkim pregledom dela izvedenca za Robovo cesto, ki ga je pripravil 
Marjan Rihar. Izvedenec je sporočil, da ima namen zaključiti v mesecu maju. NO ugotovi, da 
je nadzor zaradi epidemije COVID-19 otežen in je nekoliko zastal. 
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SKLEP: NO OV počaka na končne informacije in na poročilo izvedenca, nakar bodo 
sprejeti vsebinski sklepi. 

 

Ad 4) Pregled stanja nadzora nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta 
Doživljajsko razstavišče Ljubljanica  
 
Marjana Žnidaršič predstavi dosedanje aktivnosti, ugotovitve, cilje, korespondenco in 
analizirano dokumentacijo pri izvajanju tega nadzora. Tudi ta nadzor ne poteka po načrtih 
zaradi epidemije COVID-19. 
 
Sledi daljša razprava o ugotovljenem stanju v nadzoru, problematiki vključenih dejavnikov in 
nadaljnjih usmeritvah nadzora. 
 
SKLEP:  

Dopolni se sklep o Nadzoru nad učinkovitostjo in gospodarnostjo projekta 
Doživljajsko razstavišče Ljubljanica,številka 9001-6/2019-3  (4-01) z dne 30.8.2019 na 
način: 
- da se spremeni točka 6. tako, da se besedilo »nadzorovanci in druge odgovorne 
osebe« nadomesti z besedilom »nadzorovanci, njihovi pogodbeni partnerji v tem 
projektu in druge odgovorne osebe« 
- da se dopolni preambula z navedbo aktualnega (v 2020 veljavnega) letnega načrta 
NO OV in 
- da se določijo oz. zamaknejo instrukcijski roki iz terminskega plana kot sledi: 
rok ugotovitvenega postopka se zamakne na 10.7.2020 
rok za sprejem osnutka poročila se zamakne na 11.9.2020 
rok za odzivno poročilo se zamakne na 9.10.2020 
rok za sprejetje končnega poročila se zamakne na 13.11.2020. 
 
Izvede se obisk pooblaščene nadzorne skupine na MGML v maju 2020 
 
Občino Vrhnika se pozove, da na podlagi sklepa o Nadzoru nad učinkovitostjo in 
gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica,številka 9001-6/2019-3  
(4-01) z dne 30.8.2019 ter na podlagi 10. člena Sporazuma o partnerstvu med Občino 
Vrhnika in Muzejem in galerijami mesta Ljubljane z dne 25.9.2017, za izvedbo projekta 
vzpostavitev upravljanja razstavišča v kulturnem centru Vrhnika in razstave Moja 
Ljubljanica, zahteva in pridobi dokumentacijo o izvedbi sodelovanja s pogodbenim 
partnerjem Za.Polis, ki bo potrjevala, da je bilo sodelovanje izvedeno v skladu z 
določbo 10. člena navedenega sporazuma (izvedba sodelovanja v skladu s postopki, 
določenimi v zakonodaji o javnem naročanju). 
 
 
Ad 5) Delovanje NO v naslednjem (pokriznem) obdobju  
 
Seje bo do nadaljnjega NO izvajal v obliki na daljavo, preko video in audio spletnih 
komunikacij. Pri tem se bo NO držal smernic državnih organov glede ukrepov v zvezi z 
epidemijo COVID-19. 
 
NO v povezavi z izvajanjem aktivnosti nadzornega odbora ugotovi, da so nadzori v teku in 
izvajanje aktivnosti NO zaradi epidemije COVID-19 oteženi, sploh vse aktivnosti na terenu, 
ter so se ali se bodo iz tega razloga aktivnosti NO prilagodile ali zamaknile. 
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NO OV ugotavlja, da bo zaradi okoliščin epidemije in oteženosti dela v teh okoliščinah, 
potrebna prilagoditev rokovnika dela in aktivnosti, kar bo revidirano na prvi seji, ki bo 
izvedena po prenehanju ukrepov vezanih na epidemijo.  
 
 
Ad 6) Razno: 
Članica NO Joži Šraj je NO v skladu s 26. členom Poslovnika NO, člane NO obvestila o 
potencialni kandidaturi za člana revizijske komisije KPV. NO je o zadevi razpravljal in 
ugotovil, da nasprotje interesov ne obstoji in da je kandidatura skladna s Poslovnikom NO 
OV. 
 
 
Seja zaključena ob 21:30 uri. 
 
 
 
Zapisal: 
Peter Luin        Predsednik Nadzornega odbora 

dr. Marjan Rihar 
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