
OBČINSKI SVET          PREDLOG 

OBČINE KANAL OB SOČI 

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS št. 94/2007 in 

spremembe), 2. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS št. 11/2011 in popravek 

Uradni list št. 14/2013) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči  (Uradne objave PN, št. 41/03, 

17/06  in Ur. list RS, št. 70/07, 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na svoji _____ redni seji 

dne ___________ sprejel naslednji  

 

 

SKLEP 

1. 

V Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2013 se na postavki 4150050 Investicije in investicijsko 

vzdrževanje kanalizacij in ČN zagotovi sredstva v višini 18.145,28 EUR za nepredvidena in dodatna 

dela po Aneksu št. 2.  

Sredstva se zagotovi s prerazporeditvijo sredstev  iz postavke 4200080 Dom za starejše občane. 

Postavki se uskladi z rebalansom Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2013. 

 

    2.  

Sklep velja takoj. 

 

Datum: 

Številka:  

 

             ŽUPAN 

          Andrej Maffi 

Obrazložitev:  

Občina Kanal ob Soči je dne 6.9.2012 na Portalu javnih naročil objavila Obvestilo o naročilu po 

postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 pod oznako JN9593/2012 za 

izvedbo javnega naročila “Rekonstrukcija partizanske ulice in izvedba dovoza do parkirišča”. Dne 

12.11.2012, je občina z Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila št. 43003-0018/2011-28 

ponudnike, ki so sodelovali v postopku zbiranja ponudb obvestila, da je za predmetno javno naročilo 

kot najugodnejšega ponudnika izbralo GINEX INTERNATIONAL d.o.o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova 

Gorica. Izvajalec je z deli na gradbišču pričel 10.1.2013. Izbrani nadzor za izvedbo gradnje nas je z 

dopisom z dne 7.2.2013 obvestil, da je izvajalec med gradnjo naletel na neevidentirano traso NN in 

VN električnega voda, katerega je nujno potrebno prestaviti za nadaljevanje del. Občinska uprava je 



dne 22.2.2013, na podlagi 1. točke  šestega odstavka 29. člena ZJN-2 izbranemu izvajalcu posredovala 

Povabilo na pogajanja brez predhodne objave za oddajo ponudbe za izvedbo nepredvidenih del. Dne 

18.2.2013 je občina na podlagi postopka o Pogajanjih za oddajo javnega naročila brez predhodne 

objave potrdila izvedbo nepredvidenih del kot izhaja iz Zapisnika o pogajanjih za oddajo javnega 

naročila brez predhodne objave št. 43003-0018/2011-49. Občina je na podlagi Odločitve o oddaji 

javnega naročila št. 43003-0018/2011-50 za izvedbo nepredvidenih del sklenila aneks št. 2 k osnovni 

pogodbi v vrednosti  8.312,06 EUR brez DDV. 

Izbrani nadzor za izvedbo gradnje nas je z dopisom z dne 13.5.2013 ponovno obvestil, da je pri 

izvedbi projekta v segmentu izgradnje ceste prišlo do pojava nepredvidenih, več in dodatnih del, ki so 

nujna za funkcionalno zaključitev projekta. Občinaka uprava je zato dne 23.5.2013, na podlagi 1. 

točke  šestega odstavka 29. člena ZJN-2 izbranemu izvajalcu ponovno posredovala Povabilo na 

pogajanja brez predhodne objave za oddajo ponudbe za izvedbo nepredvidenih, več in dodatnih del. 

Dne 31.5.2013 je občina na podlagi postopka o Pogajanjih za oddajo javnega naročila brez predhodne 

objave izvedla postopek s pogajanji kot izhaja iz Zapisnika o pogajanjih za oddajo javnega naročila 

brez predhodne objave  št. 43003-0018/2011-64.  

Ker skupna vrednost aneksa št. 2 in vrednost nepredvidenih, več in dodatnih del tako znaša 

18.145,28 EUR brez DDV in presega  10.000 EUR, potrebujemo, skladno s 7. odstavkom 29. člena ZJN 

soglasje “nadzornega organa občine” .   

Zato smo zaprosili za soglasje Nadzorni odbor Občine Kanal ob Soči, ki pa se je opredelil, da takšno 

soglasje ni v njegovi  pristojnosti , ampak  je  v pristojnosti   občinskega  sveta.  

 

Občinskemu svetu predlagam da predlagani sklep obravnava in potrdi. 

 

    ŽUPAN  

Andrej Maffi 


