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Na podlagi 42. člena Statuta občine Komenda, 16. člena Poslovnika Nadzornega odbora 
Občine Komenda ter sklepa 20. seje Nadzornega odbora Občine Komenda z dne 
17.06.2013 podaja pooblaščenka za nadzor naslednje 
 

KONČNO POROČILO 
 
o opravljenem nadzoru. 
 
Predmet pregleda 

Dne 06.06.2012 je bil izdan »Sklep o imenovanju nadzora NO št. 060-0006/2012/1« ter 
»Sklep o imenovanju in pooblastilu NO št. 06-006/2012-2 o uvedbi postopka nadzora«: 
 

Nadzor gradnje krožišča in ceste na Gmajnici 

Dne 06.06.2012 je bil izdan »Sklep o imenovanju in pooblastilo«, s katerim se prične 
opravljati nadzor nad gradnjo krožišča in ceste na Gmajnici  letu 2011 

Pristojnosti Nadzornega odbora 

S tem nadzorom se izvajajo pristojnosti Nadzornega odbora na področju: 
Nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev 

Nadzorovana oseba 

Uveden je bil postopek nadzora zoper odgovorno osebo za upravljanje z javnim 
premoženjem: 

 Občina Komenda – župan, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. 
  

Pooblaščenci Nadzornega odbora 

Kot pooblaščenca Nadzornega odbora občine Komenda za izvršitev nadzora sta  bila 
imenovana člana Nadzornega odbora občine Komenda: 

 Marijan Pavlič, Podboršt pri Komendi 10B, Komenda,  

 Katarina Maren, Gmajnica 7, 1218 Komenda 
 

Član No Marijan Pavlič je v času izvajanja nadzora podal odstopno izjavo. Nadzor je  
nadaljevala in zaključila članica NO Katarina Maren. 

 
Kronologija izvajanja nadzora 
 
Postopek nadzora je bil uveden na seji dne 06.06.2012.  
 

Na nadzorovano stranko je bila dne 16.10.2012 v elektronski obliki  podana  zahteva 
za pridobitev celotne dokumentacije s pripadajočimi podatki (naziv, dokumenta, 
datum, številka, vsebina ter znesek pri ponudbah in pogodbah).  
 
Dne 5.11.2011 nam je bil v  elektronski obliki podan odgovor, zakaj z želeno dokumentacijo 
ne razpolagajo. Citiram: »"Krožišče in cesta na Gmajnici sodita v območje, ki se ureja s 
prostorskimi ureditvenimi pogoji – le ti v 10. členu tu dopuščajo tudi gradnje, rekonstrukcije, 
vzdrževanje in odstranitve javne infrastrukture. V zvezi s podobnim posegom (krožišče pred 
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občinsko stavbo in rekonstrukcija pripadajočih cest) je bil opravljen posvet z inšpekcijskimi 
službami in dobili smo odgovor, da za take posege ni treba pridobiti gradbenih dovoljenj. 
Take posege namreč lahko štejemo k vzdrževalnim delom v javno korist po Zakonu o cestah. 
Tretji odstavek 18. člena tega zakona med drugim pravi, da so to dela, s katerimi se lahko 
spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in 
opreme ter druge infrastrukture v območju javne ceste, s katero se ne sme posegati izven 
območja ceste (ob tem je treba opozoriti, da rezervacijo cestnega telesa za krožišče na 
Gmajnici predvideva tudi grafični del Odloka o LN območja KO 13 – Gmajnica). 
Ker ni potrebe po pridobitvi gradbenega dovoljenja, ni bila izdelana PGD in PZI projektna 
dokumentacija." 
Z dokumentacijo, ki jo želite, ne razpolagamo.« 
 

Prejeta dokumentacija za izvedbo nadzora 
 
 Prejeta je bila zgolj sledeča dokumentacija izvajalca, podjetja CPL d.d.:  

Datum 
dokumenta 

št. 
dokumenta naziv dokumenta nosilec dokumenta vsebina dokumenta Znesek v € Opombe 

       

                       
22.4.2011  

Pogodba št. CPL 11-
147 

CPL d.d. - Občina 
Komenda 

Izgradnja ploč.in rondoja na 
Gori 113.661,97 

UZ:prejeli v računovodstvo 
11.10.2011 

22.4.2011  
Pogodba št. CPL 11-

258 
CPL d.d. - Občina 

Komenda izgradnja pločnika na Gori 75.774,65 
UZ:prejeli v računovodstvo 

11.10.2011 

4.5.2011 1404 Končna situacija CPL d.d. izgradnja pločnika na Gori 75.774,65 
UZ:prejeli v računovodstvo 

11.10.2011 - IZVRŠBA ! 

3.6.2011 1897 I. začasna situacija CPL d.d. 
Izgradnja ploč.in rondoja na 

Gori 102.295,77 
UZ:prejeli v računovodstvo 

16.12.2011 - IZVRŠBA ! 

20.7.2011 1896 II. začasna situacija CPL d.d. 
Izgradnja ploč.in rondoja na 

Gori 5.683,10 
UZ:prejeli v računovodstvo 

16.12.2011 - IZVRŠBA ! 

 
Prejeli smo tudi: 

- Grafični izsek iz veljavnega LN KO 13 Gmajnica, kjer je informativno vrisan rondo 
- 18. Člen Zakona o cestah, ki v 3. Stavku govori o vzdrževalnih delih na cestah 
- 10. Člen PUP, ki dovoljuje rekonstrukcije tudi na infrastrukturi 

 
Ugotovitve nadzora: 
Postopek izgradnje rondoja proti Gori ni bil izveden skladno s Pravilnikom o projektiranju 
cest. Ugotovilo se je drobljenje naročila.  Javno naročilo ni bilo izvedeno skladno z 
zakonodajo. V kolikor bi bil izveden postopek zbiranja ponudb, bi bila poraba sredstev bolj 
smotrna. 
 
Sklep: 
Glede na ugotovitve ob pregledu dokumentacije in dodatne informacije s strani nadzorovane 
stranke, Nadzorni odbor Občine Komenda v skladu s 26. členom Poslovnika, podaja 
negativno mnenje. 
 
Nadzornica: Katarina Maren 
 
Številka: 060-0006/2012-4 
Datum: 29.07.2013 
 
Prejmejo:                                                                                         Mitja Dovžan 
        PREDSEDNIK NO 

 Občina Komenda, župan 
 Predsednik NO 
 Občinski svet Občine Komenda                 

 Spis                   


