
Skica o nadzornem organu (NO) 

 

 

 

USTANOVITEV STROKOVNEGA NADZORNEGA ORGANA (NO) 
 
1. Vlada z ustreznim pravnim aktom ustanovi 9-članski strokovni nadzorni organ NO najkasneje v 

roku treh mesecev od sprejetja Zakona o drugem tiru. 

2. V ustanovnem aktu določi: 

2.1. Namen ustanovitve NO.  
Naloga NO je nadzirati projekt gradnje železniške povezave Divača-Koper s ciljem, da se 
projekt z vseh relevantnih vidikov (stroški, kakovost, roki , financiranje, …….) učinkovito 
izvede. Nadzor vključuje predvsem: 
- presojo primernosti programov in operativnih načrtov tehnične izvedbe in financiranja 

projekta 
- presojo primernosti izbora izvajalcev projekta in z njimi sklenjenih pogodb 
- spremljavo izvajanja programov, načrtov in izvajalnih pogodb 
- informiranje vlade in vodstva projekta o ključnih ugotovitvah nadzora s predlogi potrebnih 

ukrepov. 
 

2.2. Sestava NO. 
- NO ima 9 članov, ki jih imenuje vlada. Pri tem vlada 4 člane imenuje izmed kandidatov, ki 

jih predlaga ZDUS v sodelovanju s Svetom za civilni nadzor projekta in GZS 
(alternativa). 

- Kandidati, ki jih predlaga ZDUS, morajo imeti izkušnje pri vodenju velikih projektov ali 
večjih poslovnih sistemov, etično morajo biti neoporečni, vsaj en kandidat pa mora imeti 
ustrezno tehnično izobrazbo, eden pa ustrezne ekonomsko-finančne izkušnje. 

- Mandat člana NO traja do zaključka projekta. Član lahko svoj mandat predčasno prekine 
na osebno željo oziroma ga vlada na predlog večine preostalih članov NO predčasno 
razreši. 
 

2.3. Konstituiranje in način dela NO. 

- NO deluje na sejah, ki jih vodi njegov predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa 
podpredsednik.  Dolžnost predsednika  (podpredsednika) opravlja eden članov NO, za 
katerega se večina dogovori, njegov mandat pa traja eno leto. NO ima seje praviloma 
enkrat mesečno 

- Relevantne informacije, potrebne za nadzor projekta, posreduje NO vodstvo projekta. 
- NO redno trimesečno pisno poroča vladi o poteku projekta. Ta poročila sprejema NO z 

večino glasov vseh članov, vsak član pa ima pravico do ločenega mnenja, ki se ga 
obravnava kot dodatek k poročilu. Poročila vladi se posreduje tudi vodstvu projekta. 

- NO lahko za posebne primere angažira zunanjo pravno pomoč, za opravljanje tekočih 
del pa organizatorja, ki pripravlja sestanke, skrbi za zapisnike, sestavlja poročila in 
opravlja druga strokovna dela.  

- Prostore za delo, delovna sredstva in administrativni servis NO zagotovi vlada 
- Delo v NO se tekoče ne plačuje, imajo pa njegovi člani pravico do letne nagrade, 

odvisne od tega, kako uspešno se je v preteklem letu izvajal projekt. Višino nagrade 
določi vlada. 
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