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OBČINA KOMENDA Tel.:  (01) 834 32 10, 834 32 15 

Zajčeva cesta 23 Fax.:  (01) 834 13 23 

1218 KOMENDA Transakcijski račun :0110   0010   0002   377 

 
 Davčna št.:  22332570    Matična št.: 1332155 
 Šifra dejavnosti:  75110   

 E-Mail:      OBCINA.KOMENDA@SIOL.NET 
 http:  WWW.KOMENDA.SI 

Na  podlagi  39. in  43. člena Statuta Občine Komenda - UPB1 (Uradne objave Glasila 
občine Komenda št. 02/2009) ter 14. in 19. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine 
Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 10/2005) je NO  na svoji 14. seji z 
dne 26.6.2012 sprejel: 
 

KONČNO POROČILO 
 
o opravljenem nadzoru. 
 
Predmet pregleda 

Dne 07.11.2011 je bil izdan »Sklep o imenovanju in pooblastilo« ter »Sklep o uvedbi 
postopka nadzora«: 
 

Nadzor aneksov k pogodbam o investicijskih delih v Občini Komenda 
v obdobju 2006-2010 

Dne 07.11.2011 je bil izdan »Sklep o imenovanju in pooblastilo«, s katerim se prične 
opravljati nadzor nad pogodbami in pripadajočimi aneksi na investicijah za obdobje od 2006 
do 2010 . 

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. 
  

Pooblaščenca 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 
 
 
Kronologija izvajanja nadzora 
 
Postopek nadzora je bil uveden na seji dne 07.11.2011. Na nadzorovano stranko je bila 
28.11.2011 telefonsko podana zahteva za pridobitev  dokumentacije. (pogodbe, katerih 
spisek je bil nadzorovani stranki poslan predhodno  v elektronski obliki). Le- ta je bila dne 
29.11.2011 v celoti po pošti poslana  obema pooblaščencema za izvedbo nadzora. 

Prejeta dokumentacija za izvedbo nadzora 

 
Prejeta je bila sledeča dokumentacija: 
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SPISEK POGODB IN PRIPADAJOČIH ANEKSOV NA INVESTICIJAH ZA OBDOBJE OD 
2006 DO 2010 

 Pogodba 
št.* 

Aneks k 
pogodbi** Izvajalec Datum  Investicija - opis Vrednost 

POGODBE  LETO 2006 

430-
0010/2006-
4   

Arhitekturni atelje 
Vera Klepej - Turšek  

15.5.2006 
izdelava idejnega načrta za 
gradnjo Medgeneracijskega 

centra 
4.200.000,00 SIT 

  

DODATEK 
ŠT. 1 

Arhitekturni atelje 
Vera Klepej - Turšek  

10.10.2006 
izdelava idejnega načrta za 
gradnjo Medgeneracijskega 

centra 

povečanje glede na 
osnovno pogodbo v 

višini 384.000,00 SIT 
(z DDV-jem) 

SKUPAJ 
4.584.000,00 SIT 

JNMV-
0025/2006-
POG1   

GRATEL d.o.o. 
7.11.2006 

sanacija in ureditev ceste v 
Žejah  

23.948.493,60 SIT 

  ANEKS ŠT. 1 
GRATEL d.o.o. 

10.1.2007 
sanacija in ureditev ceste v 

Žejah  
11.963.106,72 SIT 

JNMV-
0027/2006-
POG 

  GRATEL d.o.o. 7.11.2006 
sanacija in ureditev ceste v 

Suhadolah 
23.891.724,00 SIT 

  
ANEKS ŠT. 1 GRATEL d.o.o. 10.1.2007 

sanacija in ureditev ceste v 
Suhadolah 

11.386.826,70 SIT 

ŠT. 3KS80   

Naročnik: SHW 
GmbH podružnica 

Kranjska Gora           
Izvajalec: INŠTITUT 

ZA EKOLOŠKI 
INŽENIRING D.O.O.  

16.4.2003 

Odvajanje odpadnih vod iz 
naselij v Občini Komenda - 
kanalizacijski sistem Občine 

Komenda 

  

  ANEKS ŠT 1 

Naročnik: SHW 
GmbH podružnica 

Kranjska Gora           
Izvajalec: INŠTITUT 

ZA EKOLOŠKI 
INŽENIRING D.O.O.  

16.4.2003 

Izdelava projektne 
dokumentacije v obliki PGD 

in PZI za odvajanje 
odpadnih voda iz naselja 

Križ 

  

  ANEKS ŠT 2 

Naročnik: WTE 
GmbH podružnica 

Kranjska Gora           
Izvajalec: INŠTITUT 

ZA EKOLOŠKI 
INŽENIRING D.O.O.  

6.11.2003 

Izdelava projektne 
dokumentacije v obliki PGD 

in PZI za odvajanje 
odpadnih voda iz naselja 

Moste in Suhadole 

  

  ANEKS ŠT 3 

Naročnik: Občina 
Komenda           

Izvajalec: INŠTITUT 
ZA EKOLOŠKI 

INŽENIRING D.O.O.  

23.11.2004 
Prekinitev Koncesijske 

pogodbe in vstop Občine 
Komenda kot naročnika 

24.182,40 € 
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  ANEKS ŠT 4 
INŠTITUT ZA 
EKOLOŠKI 

INŽENIRING d.o.o. 
15.12.2004 

Izdelava projektne 
dokumentacije v obliki PGD 
in PZI za področje od meje 
PPC2 Ozka dela - naselja 
Žeje - dela naselja Moste - 
dela naselja Suhadole - do 
že projektirane kanalizacije 

na meji z občino Mengeš, na 
področju naselja Topole 

Po cenah na enoto iz 
osnovne pogodbe št. 

3KS80 + dodatna 
dela 21.200,00 € 

  ANEKS ŠT 5 
INŠTITUT ZA 
EKOLOŠKI 

INŽENIRING d.o.o. 
8.8.2005 

Izdelava projektne 
dokumentacije v obliki PGD 
in PZI za področje preostali 

del naselja Suhadole - 
preostali del naselja Moste 

in del naselja Komenda - do 
lokacije obstoječe čistilne 

naprave 

Po cenah na enoto iz 
osnovne pogodbe št. 

3KS80  

  

ANEKS ŠT. 6 
INŠTITUT ZA 
EKOLOŠKI 

INŽENIRING d.o.o. 
20.10.2007 

Izdelava projektne 
dokumentacije v obliki PGD 
in PZI za področje naselja 

Gmajnice in del naselja 
Komenda (povezovalni 

kanal Gmajnica-hipodrom-
obstoječi kanal v Komendi) 

Po cenah na enoto iz 
osnovne pogodbe št. 

3KS80  

  

ANEKS ŠT. 7 
INŠTITUT ZA 
EKOLOŠKI 

INŽENIRING d.o.o. 
26.10.2007 

Izdelava projektne 
dokumentacije v obliki PGD 
in PZI za območje: 1. faza - 
kanalizacija od Gasilskega 
doma do obstoječe ČN, II. 

faza - kanalizacija Nasovče, 
Breg, Potok, Klanec   

59.880,00 EUR 

  

ANEKS. ŠT.8 
INŠTITUT ZA 
EKOLOŠKI 

INŽENIRING d.o.o. 
26.11.2007 

idejni projekt za prijavo 
vloge za financiranje iz 
evropskega sklada za 
kanalizacijski sistem 

Nasovče, Breg, Potok, 
Klanec 

15.764,00 EUR 

430-
0009/2006   

GRADBENIŠTVO 
PETER JAGODIC 

S.P. 
29.6.2006 

izvedba gradbeno obrtniških 
in inštalacijskih del za 
dokončanje poslovnih 

prostorov za zdravstveno 
namemnost - Glavarjeva 61  

19.907.142,82 SIT 

  ANEKS ŠT. 1 

GRADBENIŠTVO 
PETER JAGODIC 

S.P. 
18.12.2006 

izvedba gradbeno obrtniških 
in inštalacijskih del za 
dokončanje poslovnih 

prostorov za zdravstveno 
namemnost - Glavarjeva 61  

9.270.530,04 SIT 

430-
0001/2006-
10 

  LANA & CO. 9.3.2006 

pridobitev gradbenega 
dovoljenja, izvedba PGD in 
PZI projekta izvedenih del 

(PID) in projekta za 
obratovanje in vzdrževanje 

(POV) za gradnjo 
podkletnega prizidka k 

športni dvorani 

5.399.400,00 SIT 
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ANEKS ŠT. 1 LANA & CO. 8.3.2008 

pridobitev gradbenega 
dovoljenja, izvedba PGD in 
PZI projekta izvedenih del 

(PID) in projekta za 
obratovanje in vzdrževanje 

(POV) za gradnjo 
podkletnega prizidka k 

športni dvorani 

2.880,00 EUR 

 
 

POGODBE LETO 2007 
 

 

430-
0003/2007 

  
Arhitekturni atelje 

Vera Klepej - Turšek  
30.8.2007 

za izdelavo projektne 
dokumentacije za gradnjo 
Medgeneracijskega centra  

230.400,00 EUR 

  
DODATEK 

ŠT. 3 
Arhitekturni atelje 

Vera Klepej - Turšek  
18.11.2008 spremembe in dopolnitve  6.240,00 EUR 

  
DODATEK 

ŠT. 4 
Arhitekturni atelje 

Vera Klepej - Turšek  
17.4.2009 

spremembe in dopolnitve 
(preprojektiranje)  

45.468,00 EUR 

354-
0015/2006 

  

naročnik Župnija in 
Občina 

KOMUNALNO 
PODJETJE KAMNIK 

5.3.2007 
ureditev obstoječega 

parkirišča pred cerkvijo v 
Komendi  

100.503,10 EUR  

  
DODATEK 

ŠT. 1 

naročnik Župnija in 
Občina 

KOMUNALNO 
PODJETJE KAMNIK 

10.5.2007 
dodatna dela za ureditev 

obstoječega parkirišča pred 
cerkvijo v Komendi  

29.072,17 EUR 

430-
0006/2007 

  ŽURBI TEAM d.o.o. 4.12.2007 
rušenje mostu in gradnja 

novega mostu čez Pšato in 
rekonstrukcija dovoza   

173.619,67 EUR 

  ANEKS ŠT. 1 ŽURBI TEAM d.o.o. 20.5.2008 
rušenje mostu in gradnja 

novega mostu čez Pšato in 
rekonstrukcija dovoza   

42.487,02 EUR 

  ANEKS ŠT. 2 ŽURBI TEAM d.o.o. 14.8.2008 
rušenje mostu in gradnja 

novega mostu čez Pšato in 
rekonstrukcija dovoza   

2.370,18 EUR 

 
 

POGODBE LETO 2008 
 
 

430-
0027/2008 

  
SGP GRADITELJ 

D.D. 
10.11.2008 

izgradnja prizidka k športni 
dvorani 

611.683,45 EUR 

  ANEKS ŠT. 1 
SGP GRADITELJ 

D.D. 
22.6.2009 

izgradnja prizidka k športni 
dvorani 

152.738,31 EUR 

331-
0002/2007 

  
TGM KOSIRNIK, 

Roman Kosirnik s.p. 
28.8.2008 

izdelava otroškega igrišča 
pri OŠ v Mostah 

43.072,42 EUR 

  ANEKS  
TGM KOSIRNIK, 

Roman Kosirnik s.p. 
29.10.2008 

izdelava otroškega igrišča 
pri OŠ v Mostah 

6.225,00 EUR 
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POGODBE LETO 2009 

 
 

430-
0016/2009 

  
WUNDLER & BRUS 

d.o.o. 
22.6.2009 

dograditve opreme v kuhinji 
v OŠ Komenda  

29.394,00 EUR 

  ANEKS  
WUNDLER & BRUS 

d.o.o. 
22.6.2009 

dograditve opreme v kuhinji 
v OŠ Komenda  

1.910,40 EUR 

LETO 2010 

/ / / / / / 

            

 
 
Ugotovitve nadzora: 
 
Na podlagi prejete dokumentacije smo pregledali naslednje postavke oz. pogodbe: 
 

1. Pogodba št 430-0010/2006-4 - Pogodba za izdelavo idejnega načrta za 
gradnjo medgeneracijskega centra Komenda 
(vrednost pogodbe 4.200.000,00 SIT) 

 
sklenjena med naročnikom 
 
OBČINA KOMENDA 
Zajčeva c. 23 
1218 Komenda  
 
in izvajalcem 
 
ARHITEKTURNI ATELJE VERA KLEPEJ TURNŠEK s.p. 
Prešernova 20, 3000 Celje 
 
Povpraševanje s strani naročnika  je bilo podano v skladu s 125. členom Zakona o javnih 
naročilih (ZJN-1-UPB1,Uradni list RS, št. 36/20049). Pridobitev ponudb za razpisno 
dokumentacijo je potekala po postopku povabila k oddaji ponudbe. Na podlagi podanega 
postopka sta bili pridobljeni dve ponudbi, 
 in sicer: 
 

1. Arhitekturni atelje Vera Klepej Turnšek s.p., Prešernova 20, 3000 Celje (vrednost      
     ponudbe  4.200.000,00 SIT) ter 
2.  Peter  Hudolin s.p., Grajska vas 17 A, 3303 Gomilsko (vrednost ponudbe     
     4.680.000,00 SIT) 

 
Aneks št. 1 k pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije predstavlja dodatno naročilo 
makete, ki prvotno ni bila predvidena. Vrednost makete je 320.000,00 SIT brez DDV oz. 
384.000,00 Sit z DDV. 
 
Sklep: 
Postopek izvedbe javnega naročila je bil izveden v skladu s tedanjo  zakonodajo. Postopek 
izbire izvajalca je bil narejen po kriteriju najnižje cene. Izbran je bil ugodnejši ponudnik.  
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2. Pogodba št. KNMV-0025/2006-POG1- Pogodba za sanacijo in ureditev ceste v  
Žejah   (vrednost pogodbe 23.948.493,60 SIT) 

 
sklenjena med naročnikom 
 
OBČINA KOMENDA 
Zajčeva c. 23 
1218 Komenda 

 
in izvajalcem 

 
GRATEL d.o.o. 
Skorba 40 
2251 Ptuj 
 
 
Podlaga za dodatna dela za sanacijo in ureditev ceste v Žejah je bila gradnja 
kanalizacijskega kanala PC Komenda – občinska meja. Ob izgradnji kanalizacijske 
infrastrukture je namreč prišlo do dodatnih del zaradi zaključevanja del na cestišču. Cesta je 
bila naknadno po celi širini urejena ter dokončana s kockami in robniki. 
Osnovna cena izvedbe kanalizacijskega voda med PC in občinsko mejo je bila cca  
1.170,000,000 SIT. 
Dodatna dela pa so ta znesek presegala za cca 24.000.000,00 SIT  
 
Kronologija dokumentov na JAVNEM NAROČILU MALE VREDNOSTI - SANACIJA 
CESTE ŽEJE 
 

Št. Dokumenta Datum Vsebina dokumenta Opombe 
  JNMV-0025/2006-

POG 19.10.2006 
Povabilo k oddaji ponudbe - Hafner Boštjančič 
d.o.o.   

  JNMV-0025/2006-
POG 19.10.2006 Povabilo k oddaji ponudbe - Gratel d.o.o. PE Kranj   

  JNMV-0025/2006-
POG 19.10.2006 Zahtevek za izvedbo JN male vrednosti   

  JNMV-0025/2006-
POG 19.10.2006 

Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila 
male vrednosti   

  

371-0023/2006-3 23.10.2006 Predračun Gratel d.o.o. PE Kranj 
Ponudba 
4310/06 

  

371-0023/2006-2 30.10.2006 Predračun Hafner Boštjančič d.o.o. 
Predračun 40-
2006 

  JNMV-0025/2006-
POG 6.11.2006 Sklep o oddaji javnega naročila    

  JNMV-0025/2006-
POG 6.11.2006 Podatki javnega naročila male vrednosti   

  JNMV-0025/2006-
POG 6.11.2006 Obvestilo o oddaji naročila   

  JNMV-0025/2006-
POG 6.11.2006 Poročilo o oddaji naročila male vrednosti   

  JNMV-0025/2006-
POG1 6.11.2006 Pogodba za sanacijo in ureditev ceste v Žejah   

    14.11.2006 I. Začasna situacija št. 119/06 
  371-0023/2006  10.1.2007 Aneks št. 1 - dopis za vračilo aneksa 

   JNMV-0025/2006-
POG-1 10.1.2007 Aneks št. 1 k pogodbi št. JNMV-0025/2006-POG 

Prejet potrjen 
aneks od 
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nadzora 

371-0023/2006-6 19.1.2007 Končna situacija 

Potrjena od 
nadzora 
18.1.2007 

  371-0023/2006-6 24.1.2007 Vračilo končne situacije izvajalcu   
   

 
Prejete ponudbe na  JAVNEM NAROČILU MALE VREDNOSTI - SANACIJA CESTE ŽEJE 
 

   Ponudnik 
 

Datum 
ponudbe Št. ponudbe Ponudbena cena 

GRATEL d.o.o. PE KRANJ 23.10.2006 4310/06 
19.957.078,00 SIT + 
DDV 

HAFNER BOŠTJANČIČ 
D.O.O. 30.10.2006 40-2006 

20.733.290,00 SIT + 
DDV 

 
Podjetje Gratel je bilo izbrano po kriteriju najnižje cene.  
Pogodba je bila podpisana v vrednosti 23.948,493,606 SIT, dne 6.11.2006. 
K osnovni pogodbi je bil zaradi dodatnih  podpisan aneks št. 1 ( št. JNMV-0025/2006-POG) v 
znesku 11.963.106,73 dne 10.1.2007. 
ZJN2 v 58. členu določa, da se postopki oddaje javnih naročil, za katere so bili postopki 
speljani pred uveljavitvijo omenjenega zakona, izvedejo po starem postopku. 
ZJN1 v 110. členu, 7. a točka določa, da se gradnje ali storitve, ki so nujno potrebne za 
nadaljevanje predhodne faze izvedbe, čeprav bi jih lahko naročnik oddal ločeno od izvedbe 
prvotnega naročila, oddajo lahko tudi brez predhodne objave javnega razpisa, pri tem pa 
celotna ocenjena vrednost ne sme presegati 50% zneska prvotnega naročila. 
 
Sklep:  
Pooblaščenca nadzora nista odkrila nepravilnosti v postopku. Aneksi so bili sklenjeni in 
podpisani v skladu  s takrat veljavnim  ZJN1 in kasneje ZJN2. 
 

3. Pogodba št. 430-0009/200 – Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za 
dokončanje poslovnih prostorov za zdravstveno namembnost-Glavarjeva 61 A 
(vrednost pogodbe 19.907.142,82 SIT)  

 
sklenjena med naročnikom 

 
OBČINA KOMENDA 
Zajčeva c.23 
1218 Komenda 

 
in izvajalcem 
 
GRADBENIŠTVO PETER JAGODIC s.p. 
Streliška ulica 16a 
1240 Kamnik 
 
Naročnik je pridobil 2 (2) ponudbi na podlagi poslanih povpraševanj. Povpraševanja so bila 
poslala sledečim podjetjem: 
 

1. Graditelj d.o.o., Maistrova 7, 1240 Kamnik 
2. Gradbeništvo Peter Jagodic s.p., Streliška 16a, 1240 Kamnik 
3. Bobnar Marjan, Moste 45 c, 1218 Komenda 
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Izmed prispelih dveh ponudb je naročnik izbral izvajalca na podlagi kriterija najnižje cene. 
Pregledali smo utemeljitev sorazmerno visokega zneska aneksa k pogodbi. Podpisan je bil 
aneks v vrednosti 9.270.530,04 SIT. 
Ugotavljamo, da je bil aneks sklenjen na podlagi dodatnih del, katerih ob prvotnem razpisu ni 
bilo možno predvideti. Naročnik je namreč v tem obdobju v istem objektu odkupil še sosednji 
lokal, ki ga je bilo prav tako potrebno dokončati v skladu s projektno dokumentacijo in 
gradbenim dovoljenjem. Ugotavljamo, da omenjeni aneks ni presegal 50% zneska osnovne 
pogodbe, kar je v skladu z 110. členom ZJN1. 
 
Sklep: 
Pooblaščenca nadzora nista odkrila nepravilnosti v postopku. Postopek izvedbe javnega 
naročila je bil izveden v skladu s tedanjo  zakonodajo. 
 

4. Pogodba št. 430-0006/2007 – rušenje mostu in gradnja novega mostu čez Pšato in 
rekonstrukcija dovoza (vrednost pogodbe 173.619,67 EUR)  

 
sklenjena med naročnikom 

 
OBČINA KOMENDA 
Zajčeva c. 23 
1218 Komenda 

 
in izvajalcem 
 
ŽURBI TEAM d.o.o., 
Bakovnik 5A 
1240 Kamnik 
 
Za izbiro izvajalca je  bil izveden postopek javnega naročila s predhodnim ugotavljanjem 
sposobnosti ponudnikov. Podjetje Žurbi team je bilo izbrano na podlagi dvo faznega javnega 
razpisa ponudnikov. Prva faza je imela namen na podlagi vnaprej predloženih prijav priznati 
sposobnost ponudnikom. V prvi fazi je naročnik tako pridobil kvalificirane izvajalce za gradnjo 
infrastrukture za potrebe Občine Komenda. Izmed 23 pozvanih ponudnikov se je javilo 18 
kandidatov. Od tega je bilo izbranih 8, ki so izpolnjevali vse zahtevane pogoje. Na 
povpraševanje za izdelavo ponudbe za rušenje in izdelavo novega mostu se je javilo 6 
kandidatov. Cenovno najugodnejši med le-temi je bilo podjetje Žurbi team, ki je z Občino 
sklenil pogodbo št. 430-0006/2007 v vrednosti 173.619,67 EUR). 
 
Kot dodatek k osnovni pogodbi je bil sklenjen aneks št. 1. v vrednosti 42.487,02 EUR. 
Aneks je bil sklenjen za ureditev dovoza od šole do mosta. Do dodatnih del je prišlo, ker se v 
sami izvedbi gradnje mostu  ni predvidelo, da bo možna realizacija dovoza skupaj z izgradnjo 
mostu (lastniško-pravna razmerja). Dodatna  dela so bila izvedena po enotnih cenah kot v 
osnovni pogodbi. Nadzor nad gradnjo je izvajalo podjetje IKB d.o.o, Cesta v Gorice, 1000 
Ljubljana, zastopal ga je g. Branko Batistič. 
Aneks št. 2  je nastal zgolj  kot izravnava količinskih  deviacij med predhodnim in realnim 
popisom. 
 
Sklep: 
Pooblaščenca nadzora nista odkrila nepravilnosti v postopku. Postopek izvedbe javnega 
naročila je bil izveden v skladu s tedanjo  zakonodajo. 
 
 

5. Pogodba št 430-0010/2006-4 - Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za  
gradnjo Medgeneracijskega centra Komenda 
(vrednost pogodbe 230.400,00 EUR) 
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sklenjena med naročnikom 
 
OBČINA KOMENDA 
Zajčeva c. 23 
1218 Komenda  
 
in izvajalcem 
 
ARHITEKTURNI ATELJE VERA KLEPEJ TURNŠEK s.p. 
Prešernova 20, 3000 Celje 
 
Občina Komenda je dne 18.5.2007 (Uradni list št 43/2007;  Ob–12241/07) objavila Obvestilo 
o javnem naročilu za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo Medgeneracijskega 
centra Komenda. Do razpisnega roka so prispele 3 ponudbe: 
 

 
      

Ponudnik 
Datum 
ponudbe 

Št. 
ponudbe 

Ponudben
a cena 

Ustreznost 
ponudbe 

PROTIM RŽIŠNIK PERC 
18.06.2007 ob 

9.19 uri 

430-
0003/2007
-5 

234.600,00 
€ 

ni popolna, 
poziv za dop. 

ARHITEKTURNI ATELJE V. 
KLEPEJ TURNŠEK 

18.06.2007 ob 
10.40 uri 

430-
0003/2007
-6 163.440,00 Popolna 

SAVAPROJEKT 
18.06.2007 ob 

10.50 uri 

430-
0003/2007
-7 

177.600,00 
€ Popolna 

 
Ponudba podjetja Protim Ržišnik Perc ni  bila popolna, zato je komisija ponudnika pozvala k 
dopolnitvi ponudbe, vendar ta ponudbe ni dopolnil.  
 
Na osnovi zgornjih dejstev je strokovna komisija za izvedbo razpisa županu predlagala, da 
se postopek javnega naročanja razveljavi, zavrne vse ponudbe in postopek javnega 
naročanja ponovi. Vzrok slednjemu je tudi višja vrednost od predhodno ocenjene. Vrednost 
ponudb je presegala mejo, nad katero je potrebno razpis objaviti preko Urada za uradne 
objave Evropske skupnosti. Strokovna komisija je županu predlagala, da se ponovno oceni 
proračunska zmožnost občine za financiranje razpisanih del (nova ocenjena vrednost je 
200.000,00 EUR z DDV). V primeru zagotovitve dodatnih sredstev in odločitvi o objavi 
novega javnega naročila osnovne vsebine javnega naročila ni bilo potrebno bistveno 
spreminjati, potrebno pa je bilo primerno podaljšati roke za pričakovano izvedbo del. Ob novi 
objavi javnega naročila je bilo zaradi višje vrednosti javnega naročila le-tega potrebno objaviti 
tudi na portalu Urada za uradne objave Evropskih skupnosti. 
Dne 28.06.2007 je bilo vsem ponudnikom poslano obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb, 
prispelih na objavljeno javno naročilo, vezano na izdelavo projektne dokumentacije za 
izgradnjo Medgeneracijskega centra. 
Dne 29.06.2007 je bila razveljavitev javnega razpisa objavljena tudi v Uradnem listu RS. 
Javno naročilo se je ponovilo, tokrat po ustreznem postopku. Objava javnega naročila je bila 
izvedena na našem in na Evropskem portalu javnih naročil dne  29.6.2007, rok za oddajo 
ponudb je bil 8.8.2007, t.j. 40 dni. V tem roku je bila prejeta zgolj ena ponudba, in sicer  dne 
7.8.2007 Arhitekturni atelje Vera – Turnšek s.p. 
Dne 20.08.2007  je bilo izbranemu ponudniku poslano Obvestilo o oddaji javnega naročila; 
obvestilo je bilo 30.08. 2007 objavljeno tudi na obeh portalih. Dne 30.08.2007 je župan z 
izbranim ponudnikom  Arhitekturni atelje Vera Klepej Turnšek s.p. podpisal Pogodbo za 
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izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo Medgeneracijskega centra Komenda, št. 430-
0003/2007-20. 
Aneksa št. 1 in 2 opredeljujeta spremembo roka oddaje dokumentacije. Sprememba roka je 
argumentirana s spremembo zasnove Medgeneracijskega centra. 
Aneks št. 3 z dne 18.11.2008 se navezuje na spremembo zasnove in s tem poviša ceno 
projektne dokumentacije za 6.240,00 EUR. 
Aneks št. 4 z dne 14.4.2009 opredeljuje preprojektiranje zaradi dodatnih del, ki jih je naročila 
Občina Komenda. 
Vrednost del tega dodatka je 45.468,00 EUR. (spremembe in dopolnitve  PGD in PZI 
projektne dokumentacije zaradi vključitve vrtca v objekt). 
 
Sklep: 
Pooblaščenca nadzora nista odkrila nepravilnosti v postopku. Postopka izvedbe javnega 
naročila sta bila izveden v skladu z zakonodajo. 
 
 

6. Pogodba št. 354-0015/2006 -  Pogodba za ureditev obstoječega parkirišča pred 
cerkvijo v Komendi (vrednost pogodbe 100.503,00 EUR) 

 
sklenjena med  
 
investitorjem: 
ŽUPNIJA KOMENDA 
Glavarjeva cesta 110 
1218 Komenda 
 
Naročnikom: 
OBČINA KOMENDA 
Zajčeva c. 23 
1218 Komenda  
 
in izvajalcem: 
KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.d. 
Cankarjeva 11 
1240 Kamnik 
 
 
Župnija Komenda je 60% lastnik zemljišča za izgradnjo omenjenega parkirišča. 
Naročnik/plačnik je bila Občina. 
Javno naročilo ni bilo objavljeno v uradnem listu. Postopek ni bil izpeljan pravilno, saj je 
znesek investicije presegal mejo, pri kateri je potrebno izvesti javni razpis.  
Občina se je odločila za  postopek  zbiranja ponudb, ker je bila prvotna ocenjena vrednost 
del 80.000,00 EUR. 
Vabilo k oddaji ponudbe je bilo poslano 7 potencialnim izvajalcem. En (1) se ni odzval, 
pridobljenih je bilo 6 ponudb. 
 

zap.št. IZVAJALEC Ponudba  

1. KPL D.D., LJUBLJANA DA 

2. GRATEL D.O.O., KRANJ DA 

3. ŽURBI TEAM D.O.O., KAMNIK DA 

4. GRAPIX D.O.O., DOMŽALE DA 

5. PETER JAGODIC s.p. DA 

6. KPK KAMNIK d.d. DA 

7. KOSIRNIK MARJAN T.G.M NE 
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Izbran je bil ponudnik Komunalno podjetje Kamnik po kriteriju najnižje cene. 
V nadaljevanju je razvidna analiza prispelih ponudb. 
 

GRADBENA DELA KPK KAMNIK 
d.d. 

KPL D.D 
ŽURBI 
TEAM 
D.O.O. 

GRAPIX 
D.O.O. 

GRATEL 
D.O.O. 

PETER J 
s.p. 

ZAKOLIČBA 0,00 650,00 600,00 650,00 830,00 500,00 

PRIPRAVLJALNA IN 
RUŠITVENA DELA 

2.195,00 1.656,45 1.788,40 1.965,00 2.140,00 3.018,50 

ZEMELJSKA DELA 5.958,90 3.985,75 7.745,00 8.733,00 15.989,05 19.005,40 

BETONSKA DELA 735,00 683,25 816,00 872,50 965,00 665,00 

TESARSKA DELA 187,00 212,50 314,50 425,00 425,00 255,00 

ODVODNJAVANJE 
IN KANALIZACIJA 

21.531,31 21.071,50 22.754,30 22.688,00 28.994,60 26.807,50 

ODVODNJAVANJE 
IN KANALIZACIJA 

0,00 15.749,75         

UREDITEV 
ZUNANJIH POVRŠIN 

45.817,42 47.422,17 65.723,70 61.624,00 71.782,00 71.186,00 

KRAJINSKA 
UREDITEV 

1.891,62 2.879,70 2.770,00 3.275,00 3.350,00 3.160,00 

RAZNA GRADBENA 
DELA 

1.448,12 2.392,60 1.691,00 2.227,50 2.784,00 3.030,00 

SKUPAJ: 79.764,37 80.953,92 104.202,90 102.460,00 127.259,6 127.627,4 

Nepredvidljiva dela: 3.988,22 4.047,70 5.210,15 5.123,00 6.362,98 6.381,37 

SKUPAJ    
GRADBENA DELA: 

83.752,59 85.001,62 109.413,05 107.583,00 133.622,6 134.008,7 

DDV  16.750,52 17.000,32 21.882,61 21.516,60 26.724,53 26.801,75 

SKUPAJ GRADBENA 
DELA Z DDV (EUR) 

100.503,11 102.001,94 131.295,65 129.099,60 160.347,1 160.810,5 

SKUPAJ GRADBENA 
DELA Z DDV (SIT) 

100.503,11 24.443.745, 31.463.690,5 30.937.428, 38.425.59 38.536.63 

 
Zaradi časovne stiske, ki izhaja iz zaveze Občine Komenda (g. Drolec Tomaž) do cerkve, da 
bodo dela dokončana do določenega roka (15.5.2007), je Občina ugotovila, da postopka ni 
moč ponoviti po ustreznem postopku iz ZJN2. 
Kasneje je bil podpisan aneks k pogodbi v vrednosti 29.072.17 EUR. Aneks je bil sklenjen 
zaradi dodatnih del, ki so obsegale dela na dodatnih kanalizacijskih vodih. Omenjena dela 
projekt ni zajemal že na samem začetku zaradi predhodnih predpostavk, da kanalizacijskih  
vodov izven parkirišča ne bo potrebno urejati. 
 
Sklep: 
Pooblaščenca ugotavljata, da postopek javnega naročila ni bil izpeljan pravilno. Občina bi 
glede na vrednost pogodbe (100.503,00 EUR) in mejno vrednost (80.000,00 EUR brez 
DDV), katero v 12. členu določa ZJN2, morala  poslati naročilo v objavo na portal javnih 
naročil.  
 
Postopek izvedbe javnega naročila ni bil izveden v skladu s tedanjo  zakonodajo. 
 
 

7. Pogodba št. 331-0002/2007-  Pogodba o izdelavi otroškega igrišča pri OŠ v 
Mostah  (vrednost pogodbe 43.072,07 EUR) 
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sklenjena med naročnikom 
 

OBČINA KOMENDA 
Zajčeva c. 23 
1218 Komenda  

 
in izvajalcem 

 
TGM KOSIRNIK, Roman Kosirnik s.p. 
Moste 1b 
1218 Komenda 
 
Naročnik je k oddaji ponudbe pozval tri (3) ponudnike.  
Odzvala sta se dva: 
 
Marjan Bobnar s.p., Moste 45 b, 1218 Komenda, ter 
TGM Kosirnik, Roman Kosirnik sp., Moste 1b, 1218 Komenda 
 
Po kriteriju najnižje cene je bilo  izbrano podjetje TGM Kosirnik. 
Aneks k pogodbi je bil sklenjen zaradi dodatnih del pri izvedbi, skladno z zapisnikom 
investitorja del, izvajalca del in nadzora del z dne 23.10.2008. 
 
Sklep: 
Postopek izbire ponudnika je bil izpeljan transparentno in v skladu z ZJN-2. 
 
UGOTOVITVE: 
 
Nadzorni odbor ugotavlja, da Občina Komenda  pri pripravi investicijskih projektov in javnih 
razpisov ne zajame celotne izvedbe in namerno ali nenamerno deli posamezne investicije na 
več faz zaradi lažjega odobravanja projektov  pri nižjih ocenjenih vrednostih. 
Slednje vodi k izogibanju izvedbe ustreznega postopka javnega naročila. 
 
Povzetek sklepov: 
 
Pooblaščenca nadzora nista odkrila nepravilnosti v postopkih. Postopki izvedbe 
posameznih  javnih naročil so bili izvedeni transparentno in v skladu v  s tedanjo 
zakonodajo. 
Izjema je pogodba pod zaporedno številko 6 (št. 354-0015/2006 - Pogodba za ureditev 
obstoječega parkirišča pred cerkvijo v Komendi).  
Pooblaščenca ugotavljata, da postopek javnega naročila ni bil izpeljan pravilno. 
Občina bi glede na vrednost pogodbe (100.503,00 EUR) in mejno vrednost (80.000,00 
EUR brez DDV), katero v 12. členu določa ZJN2, morala  poslati naročilo v objavo na 
portal javnih naročil.  
 
 
Številka:060-0005/2011-6 
Datum: 26.6.2012 
 
 
Prejmejo:                                                                                         Milena Bremšak 
 PREDSEDNICA NO 

 Občina Komenda, župan 
 Predsednica NO 
 Spis 


