
OBČINA VRHNIKA
NADZORNI ODBOR

 
 
Številka: 9001-8/2020 (4-01) 
Datum: 8.7.2020 

 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
11. seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV), ki je bila v sredo 
08.07.2020 s pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Vrhnika 
 
Prisotni člani: dr. Marjan Rihar, mag. Marjana Žnidaršič, Iris Gornik Štirn, Joži Šraj. 
Opravičeno odsotni: Peter Luin 
 
Ostali prisotni: 
Aljaž Artač, Andrej Artač, Andrej Treven, Janez Jelovšek (pri točki 1) 
 
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda  
2. Pojasnitev izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti s strani nadzornika, 

izvajalca in investitorja. 
3. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje  
4. Pregled odzivne dokumentacije MGML v okviru nadzora nad učinkovitostjo in 

gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica 
5. Vmesno poročilo nadzora nad investicijo Dom KS Vrhnika  
6. Razno 

 

Ad 1) Otvoritev in potrditev dnevnega reda 

 
Predsednik NO OV posreduje prisotnim članom v potrditev dnevni red.  

SKLEP: 

Člani NO OV soglasno potrdijo spremembo dnevnega reda. Druga točka »Pojasnitev 
izvedbe obnove vodovoda na Robovi s strani nadzornika, izvajalca in investitorja« se 
zaradi prisotnosti ostalih članov obravnava kot prva. 

 
Ad 2) Pojasnitev izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti s strani nadzornika, 
izvajalca in investitorja. 
 
Predstavnik nadzornika se seje ni udeležil, je pa poslal dopis, v katerem je pojasnil, da je na 
projektu opravljal strokovni nadzor in svetovalni inženiring ter da je investitorju predal vso 
potrebno dokumentacijo.  
Zunanji izvedenec predstavi predstavnikom investitorja in izvajalca dosedanje ugotovitve. 
Ključno je, da je dokumentacija zelo pomanjkljiva (PZI in PID sploh nista bila narejena), zato 
je težko ugotavljati ustreznost in porabo materiala in opreme ter tudi samega postopka izvedbe 
(izdajanje nalogov, nadzora). Izvedenec je tudi predstavil oceno finančne izvedbe. Nato sta 
bila predstavnika investitorja in izvajalca pozvana k pojasnilom. Predstavnik izvajalca (Treven) 
je bil v času izvajanja odgovoren za področje vodovodov na KPV. Podrobnosti se ne spomni, 
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pojasni načine izvajanja podobnih projektov. Pove, da je vso dokumentacijo, ki je bila izdelana 
v zvezi s projektom, je skladu z internimi predpisi oddal ustreznim oddelkom na KPV, kjer bi 
se morala nahajati tudi sedaj. Predstavnik investitorja (Jelovšek) situacije ne pozna, ker je na 
funkciji vodje pristojnega oddelka na OU šele kratek čas, bo pa zadevo raziskal, predvsem v 
zvezi z dokumentacijo. 
 
Po daljši razpravi sta bila soglasno sprejeta naslednja  
 
SKLEPA: 

1. Izvajalec in investitor poiščeta in pošljeta do 15.7.2020 izvedencu dokumentacijo, 
ki je bila v razpravi ugotovljena kot pomembna za pripravo ocene o 
ekonomičnosti izvedbe projekta obnove vodovoda na Robovi cesti.  

2. Zunanji izvedenec z ugotovitvami dopolni prvo vmesno poročilo in ga  pošlje NO 
OV do 27.7.2020. 

 
 
 
Ad 3) Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje  
 
Pregledan je bil zapisnik, izvedeni so bili manjši popravki. Soglasno je bil sprejet  
 
SKLEP: 
Sprejme se zapisnik 10. seje NO OV z dne 17.6.2020 s predlaganimi spremembami. 
 
 
 
Ad 4) Pregled odzivne dokumentacije MGML v okviru nadzora nad učinkovitostjo in 
gospodarnostjo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica 
 
Poročevalka za nadzor Marjana Žnidaršič je podala kratko poročilo glede obiska na zavodu 
Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) in glede prejetih pisnih pripomb na zahtevo NO OV 
po pridobitvi določene dokumentacije. V nadaljevanju so se člani NO OV poglobili v 
transparentnost upravljanja Doživljajskega razstavišča Ljubljanica (DRL), učinkovitost 
delovanja DRL ter skladnost doseženih učinkov s cilji projekta. Po razpravi so bili soglasno 
sprejeti 
  
SKLEPI: 
 

1. Za nadaljevanje nadzora je potreben dodaten pravni pregled ključnih 
dokumentov, na podlagi katerih se izvaja upravljanje DRL (pogodbe in aneksi). 
Dokumente zbere in ponovno posreduje članom NO OV poročevalka. 

2. Potrebno je preveriti interes Občine Vrhnika po obstoju DRL doživljajskega 
razstavišča. Poleg tega je potrebno preveriti vlogo usmerjevalnega odbora, zato 
se na naslednjo sejo povabi župana Daniela Cukjatija in vodjo pristojnega 
oddelka OU mag. Mateja Černetiča. 

 
 
Ad 5) Vmesno poročilo nadzora nad investicijo Dom KS Vrhnika  
 
Poročevalka za nadzor Iris Gornik Štirn je podala kratko poročilo o nadzoru nad Domom KS 
Vrhnika. Pridobila je veliko dokumentacije. Iz nje je razvidno, da je bilo skozi leta veliko 
sprememb projekta. Za nadaljnje odločanje o racionalni porabi sredstev za investicijo je 
potrebno za vse spremembe  ugotoviti, ali so bile narejene v skladu s plani (proračunom OV 
oz. proračunov treh KS Vrhnika) in ali so bile pravilno poročane v zaključnih računih OV. Za 



osnutek poročila o nadzoru je potrebno zbrati pravno podlago, narediti seznam dokumentacije 
in pripraviti strukturo vsebine. Po razpravi sta bila soglasno sprejeta naslednja  
 
SKLEPA: 

1. NO OV se je seznanil z vmesnim poročilom.  
2. Poročevalka ga. Iris Gornik Štirn do prve popočitniške redne seje (predvidoma v 

drugi polovici meseca avgusta ali prvi polovici septembra) naredi osnutek 
poročila. 

 
 
Ad 6) Razno 
 
Izpostavljeno je bilo, da še ni odziva na predlog drugačnega načina financiranja NO OV, ki je 
bil poslan županu že v prejšnjem mandatu. Nov način financiranja naj bi ustrezneje vrednotil 
delo članov NO OV glede na zahtevnost nadzorov. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet 
naslednji  
 
SKLEP: 
Ponovno se pozove župana, da poda svoje mnenje o predlaganem načinu financiranja 
NO OV. 
 
Naslednja seja NO OV bo predvidoma 22.7.2020, o natančnem datumu se bodo člani še 
dogovorili. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 22.45 uri. 
 
Zapisala: 
Joži Šraj 

Dr. Marjan Rihar  
Predsednik NOOV 
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