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Številka:  
Datum:  
 

ZADEVA:  SOGLASJE NADZORNEGA ORGANA ZA SKLENITEV ANESKA ZA 
POVEČANJE OBSEGA OZIROMA VREDNOSTI PRVOTNE POGODBE V 
SKLADU Z DOLOČILI 7. ODSTAVKA 29. ČLENA ZJN-2 
 

Namen: Izdaja soglasja k sklenitvi Aneksa k pogodbi o izdelavi projektne 
dokumentacije ter za opravljanje projektantskega nadzora pri izgradnji 
objekta Osnovne šole z vrtcem in telovadnico v Mirni Peči. 
 

Faza: Predlog sklepa o izdaji soglasja 

Pravna 
podlaga:          

7. odstavek 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem 
naročanju  (Uradni list RS, št. 12/2013 – UPB5) 

 
29. člen 

(oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave) 
(7) Pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, 

vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanje cene ali 
vrednosti pogodbe, mora naročnik pridobiti soglasje svojega nadzornega 
organa, če tega nima, pa soglasje vlade, razen če se pogodba spreminja na 
podlagi 3. ali 5. točke prvega odstavka tega člena, zaradi regulacije cen, v 
skladu s predpisom, ki ureja načine valorizacije denarnih obveznosti v večletnih 
pogodbah javnega sektorja, ali zaradi odpiranja konkurence pri izvajanju 
okvirnega sporazuma ali oddaje posameznega naročila na podlagi okvirnega 
sporazuma ali če je vrednost sprememb nižja od 10.000 eurov brez DDV ali če 
vrednost sprememb predstavlja manj kot 5 % vrednosti prvotnega naročila. 
Naročnik pa mora pridobiti soglasje, če bi skupna vrednost te in predhodnih 
sprememb znašala 10.000 eurov brez DDV oziroma 5 % vrednosti prvotnega 
naročila. Naročnik mora v predlogu za izdajo soglasja navesti razloge za 
spremembo pogodbe in jih utemeljiti.«. 

 
Poročevalka:  Mojca Klobučar, v.s. za računovodstvo in javna naročila 

Obrazložitev: Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo stališča Ministrstva za 
pravosodje in javno upravo, sprejeto dne 4.3.2013 ter svoje stališče sprejelo 
dne 22.5.2013, iz katerih izhaja: 
- da je nadzorni organ v smislu določb ZJN pri javnih naročilih, v imenu in za 
račun katerih kot zakoniti zastopnik občine sklepa pogodbe župan (neposredni 
uporabniki občinskega proračuna, občinska uprava, občinski organi) 
OBČINSKI SVET; 
- da je potrebno pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta 
pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanja 
cene ali vrednost pogodbe, pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če 
tega ni, pa soglasje vlade. Gre za tisto spremembo pogodbe prvotnega 
naročila (aneks k prvotni pogodbi), ki se sklene po izvedenem postopku s 



pogajanji brez predhodne objave in ne katerekoli spremembe pogodbe; 
- zakon določa izjeme, ko pridobitev soglasja ni potrebna. 
 
 
Skladno z zgoraj navedenim podajamo Občinskemu svetu v obravnavo in 
sprejem predlog soglasja za spremembo pogodbe pri naslednjem predmetnem 
javnem naročanju: 
 
Številka: 430-38/2008-10 
 
Predmet pogodbe: Pogodba o izdelavi projektne dokumentacije ter za 
opravljanje projektantskega nadzora pri izgradnji objekta Osnovne šole z 
vrtcem in telovadnico v Mirni Peči. 

Razlog za spremembo pogodbe: Občina Mirna Peč je 10.7.2008 s podjetjem 
Studio Ur.a.d. iz Nove Gorice podpisala pogodbo o izdelavi projektne 
dokumentacije ter opravljanje projektantskega nadzora pri izgradnji objekta 
Osnovne šole z vrtcem in telovadnico v Mirni Peči. Izdelovalec je v skladu z 
naročilom izdelal vso potrebno dokumentacijo, na podlagi le te pa je bil v letu 
2012 zgrajen objekt nove osnovne šole z vrtcem. V drugi fazi je bila predvidena 
še izgradnja športne dvorane, s tremi vadbenimi prostori oz površine 
1767,12m2, ki je ocenjena na 2.163.800 EUR brez DDV.  
 
Za izgradnjo športne dvorane so že pridobljena sredstva Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport v višini 415.543,00 EUR, črpanje le teh pa je 
predvideno v obdobju od 2014 do 2016. Glede na načrtovane tekoče in 
investicijske proračunske odhodke v naslednjih letih, občina ne more zagotoviti 
zadostnih lastnih virov za izvedbo investicije v obdobju od leta 2014 do 2016, 
zato vidi občina možnost za zaprtje finančne konstrukcije v spremembi 
projekta. Namesto načrtovane športne dvorane s tremi vadbenimi prostori se 
predvideva izvedla športne dvorane z dvema vadbenima prostoroma, skupne 
površine 1182,28m2, ki je ocenjena na 1.318.675,00 EUR (brez DDV) oz 
1.099.940,01 EUR brez opreme (brez DDV). 
 
Za izvedbo manjše športne dvorane je potrebno spremeniti izdelano projektno 
dokumentacijo (IDZ, IDP, PGD, PZI), za kar je potrebno s projektantom skleniti 
aneks k pogodbi št.  430-38/2008-10 z dne 10.7.2008. Strošek preprojektiranja 
je ocenjen na 46.000,00 EUR brez DDV. 
 
 

Predlog: Občinskemu svetu Občine Mirna Peč predlagamo naslednji sklep: 
Občinski svet Občine Mirna Peč daje soglasje k sklenitvi Aneksa k 
pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije ter za opravljanje 
projektantskega nadzora pri izgradnji objekta Osnovne šole z vrtcem in 
telovadnico v Mirni Peči. 

 
 

Priloge: - predlog sklepa o izdaji soglasja, 
- predlog nove idejne zasnove. 

  Župan Občine Mirna Peč 
                                                                                                    Andrej Kastelic l.r. 

 
 



Na podlagi sedmega odstavka 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
javnem naročanju  (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč 
(Uradni list RS, št. 59/2007, 14/2008 in 40/2010), je Občinski svet Občine Mirna Peč na 
___.redni seji dne __.__.2013 sprejel 
 

 

SKLEP 

o izdaji soglasja k sklenitvi Aneksa k pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije ter 

za opravljanje projektantskega nadzora pri izgradnji objekta Osnovne šole z vrtcem in 

telovadnico v Mirni Peči  

 

1. 

Občinski svet Občine Mirna Peč daje soglasje k sklenitvi Aneksa k pogodbi o izdelavi 
projektne dokumentacije ter za opravljanje projektantskega nadzora pri izgradnji objekta 
Osnovne šole z vrtcem in telovadnico v Mirni Peči. 

 

2 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu. 

 

 

Številka:  
Mirna Peč, dne 
 

 

          Župan 

              Občine Mirna Peč 
                 Andrej Kastelic 


