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Občina Hrastnik 

Pot Vitka Pavliča 5 

1430  HRASTNIK 

  

 

 Nadzorni odbor 

 

 

Telefon: 03 5654-350 

Fax: 03 5654-369 

Email: 

zupan@hrastnik.si 

 

 
Na podlagi 43. člena Statuta Občine Hrastnik (UVZ št. 17/10, 19/10) in 34.  člena Poslovnika 

Nadzornega odbora Občine Hrastnik (UVZ, št. 28/15) je Nadzorni odbor Občine Hrastnik na 14. redni 

seji dne 13. 12. 2017 sprejel  

 

 

   

 

POROČILO 
O OPRAVLJENEM NADZORU 

 

 

Na osnovi sklepa, sprejetega dne 27. 6. 2017 na 12. seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik, je  bil 

dne 20. 9. 2017 na občini Hrastnik začet nadzor in nato pripravljeno poročilo 

 

O PREGLEDU NAČRTOVANJA IN IZVAJANJA PROJEKTA REKONSTRUKCIJA 

OBJEKTA OŠNH RAJKA – PODRUŽNICA DOL PRI HRASTNIKU 

 

 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 

- Emil Šabanovič, predsednik odbora 

- Igor Zalokar, podpredsednik odbora 

- Jurij Kolar, član 

- Nermin Bajramović, član 

- Janko Koritnik, član 

- Andrej Funkl, član 

- Tina Prosen Guček, članica 

 

2. Poročevalci: 

- Igor Zalokar 

- Janko Koritnik 

- Andrej Funkl 

 

3. Izvedenec:  

- Ime in priimek:  

- Sklep o imenovanju izvedenca: NO ni sprejel odločitve 

 

4. Ime nadzorovanega organa 

Občina Hrastnik, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 

 

5. Pomembnejše pravne podlage: 

- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 

108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), s 

podzakonskimi akti, 
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- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/06, 54710 in 27/16), 

- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015, Uradni list Evropske unije, 

št. 307/2015, 307/2015), 

- Proračun občine Hrastnik za leto 2017, s spremembo. 

 

6. Preverjena dokumentacija: 

- Kartice finančnega knjigovodstva za leta 2015, 2016 in 2017 

- Mnenje o arhitekturno urbanistični presoji UL, Fakultete za arhitekturo, 15.3.2015 

- Dokument identifikacije investicijskega projekta december 2015 

- Rekonstrukcija in novogradnja podružnične osnovne šole Dol pri Hrastniku 

(predinvesticijska zasnova), maj 2016, 

- Investicijski program (novelacija) april 2017 

- Kreditna pogodba z Eko skladom, 2.8.2017 

- Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega načrta za prenovo centra Dola pri 

Hrastniku, 

- Vse Pogodbe za pripravo in izvedbo projekta, podrobneje pa:  

- Pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije idejnega projekta za rekonstrukcijo šole 

z izvajalcem PROTIM RŽIŠNIK PERC arhitekti in inženirji d.o.o., Šenčur, 

- Pogodbo o finalizaciji šolskega prostora in gradnji manjšega prizidka za dostop do 

prostora nad kuhinjo v OŠ Hrastnik z izvajalcem Akvaing d.o.o., Ljubljana, z dne 

14.7.2017 in 

- Pogodbo o rekonstrukciji in novogradnji podružnične osnovne šole Dol pri Hrastniku 

z izvajalcem JV RUDIS – AGM NEMEC, RUDIS d.o.o., Trbovlje, z dne 8.5.2017, 

- Gradbeno dovoljenje z dne 7.2.2017, 

- Pogodba z Eko skladom o izplačilu nepovratne finančne spodbude in odločbo z dne 

31.5.2017, 

- Pogodba z Ministrstvom za infrastrukturo o sofinanciranju operacije (projekta) z dne 

2.8.2017, 

- Dokumentacija v zvezi s postopki izbora izvajalcev za tri podrobneje preverjene pogodbe,  

- Ostala dokumentacija. 

 

 

1. UVOD 

 

Predmet poročila za obravnavo na 14. seji Nadzornega odbora je pregled načrtovanja in izvajanja 

projekta občine Hrastnik in sicer Rekonstrukcija osnovne šole – podružnice Dol pri Hrastniku. 

Pregled smo opravili: Janez Koritnik, Andrej Funkl in Igor Zalokar. Pregled smo opravili na podlagi  

predhodno pripravljene dokumentacije in dokumentacije dostavljene ob pregledih dne 27. 9. 2017 na 

Občini Hrastnik, ter naknadno prejete dokumentacije. 

Opravili smo tudi ogled investicije na kraju samem. 

V zvezi z vključevanjem zainteresirane javnosti v načrtovanje in izvedbo investicije smo stopili v stik 

z ravnateljico na osnovni šoli, da smo pridobili informacije neodvisnega vira o tem. 

Nadzor je obsegal preveritev postopkov priprave in načrtovanja investicije, preveritev postopkov 

izbora izvajalcev za izbrane pogodbe in preveritev izvajanja investicije. Na Koncu poročila smo na 

kratko predstavili podatke o odhodkih investicije v času od začetka aktivnosti v letu 2015 do dneva 

izvedbe nadzora (stanje 15. Avgust 2017). 
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2. UGOTOVITVENI DEL 

 

2.1. Kratek opis projekta  

 

Projekt predvideva rekonstrukcijo in obnovo stavbe osnovne šole na Dolu pri Hrastniku, ki je bila 

zgrajena v tridesetih letih prejšnjega stoletja (leta 1928), deloma nadgrajena v sedemdesetih letih in 

takšna kot je, ne zadovoljuje potrebam učnega procesa in tudi ne sodobnim standardom, ki jih 

zahtevajo predpisi na področju šolstva, gradnje objektov in njihove uporabe. 

 

Zato je investitor občina Hrastnik pristopila k projektu, spremenila občinski podrobni načrt, naročila 

študije in pripravila predinvesticijsko dokumentacijo. Nato je naročila vse potrebne investicijske 

dokumente in ker investicija presega vrednost 2,5 mio EUR, pripravila (1) dokument identifikacije 

investicijskega projekta (izdelan decembra 2015), (2) predinvesticijsko zasnovo (maj 2016) in (3) 

investicijski program (ki je bil noveliran aprila 2017). 

 

Po podatkih o številu učencev (kot izhaja iz idejne zasnove, to je »dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta«) in glede na trende v naslednjih letih je bil določen potreben obseg prostorov 

in sicer 15 učilnic, od tega 13 velikih in 2 mali, ter 8 kabinetov, okvirno od 2.215 m2 do 2.381 m2 

neto notranjih površin za od minimalno 280 učencev pa do maksimalno 301 učencev. 

 

Po stalnih cenah na dan 30.4.2016 je bila izračunana ocenjena vrednost investicije 3.487.830 EUR, po 

tekočih cenah pa 3.547.534 EUR. Občina je predvidela nekaj več kot 12% virov iz svojega proračuna, 

večino sredstev pa iz drugih virov. 

 

Časovni načrt izvedbe je predvidel začetek gradnje v avgustu 2016, zaključek gradnje in opremljanja v 

avgustu 2017. 

 

2.2. Priprave in načrtovanje investicijskega projekta 

 

Občina je v okviru svojih začetnih aktivnosti 17.3.2015 pri Fakulteti za arhitekturo iz Ljubljane 

naročila izdelavo strokovnega mnenja o primernosti obstoječe šolske stavbe na Dolu pri Hrastniku z 

vidika možnosti izvedbe rekonstrukcije objekta v skladu z vsemi gradbenimi normativi ter ugotovitve 

prostorskih kapacitet obstoječe šole za potrebe izvajanja pouka v skladu s sodobnimi standardi 

ministrstva pristojnega za šolstvo. 

 

Iz mnenja, ki ga je fakulteta izdelala 15.4.2015 izhaja, da je stavbo šole smiselno prenoviti v celoti z 

nekaterimi večjimi gradbenimi posegi v starejšem delu šole, pa tudi v nadzidavi, ostrešju in okolici. 

Zagotoviti bo potrebno ustrezne komunikacije za gibalno ovirane, izvesti posamezne ukrepe z vidika 

požarnega varstva in energetske sanacije. 

 

Pridobljeno mnenje fakultete je bilo osnova za opredelitev obsega potrebnih del (posnetek objekta in 

okolice, sondažne raziskave konstrukcijskih elementov, preliminarna statična računska analiza) za 

naročilo idejne zasnove (IDZ). Pogodba z izvajalcem UNIARH d.o.o. Ljubljana je bila podpisana 

21.8. 2015. Ob upoštevanju vseh ugotovitev o stanju obstoječega objekta, šolskih normativov in 

veljavnih standardov je v idejni zasnovi prikazana zasnova prenovljene šole, opisani potrebni ukrepi 

za doseganje skladnosti z zakonskimi zahtevami in normativi, vključno z oceno potrebnih vlaganj za 

izvedbo prenove. Izdelovalec je zasnovo in obseg potrebne površine uskladil s strokovnimi službami 

Ministrstva za šolstvo. Izdelana idejna zasnova je bila naročniku predstavljena 1.10.2015. 

 

Javna predstavitev je bila izvedena 14.10.2015 v Kulturnem domu na Dolu pri Hrastniku.  

 

Za določitev obsega potrebnih rekonstrukcijskih oz. sanacijskih del je bila 9.12.2015  naročena 

geomehanska analiza temeljev ter sondiranje obstoječe konstrukcije podružnice OŠ Dol pri družbi 

CBD d.o.o. Celje. 
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V novembru je bil izveden postopek za izbiro izvajalca del za Idejni projekt novogradnje in 

rekonstrukcije objekta OŠNH Rajka podružnica Dol (IDP). Z izbranim ponudnikom Protim Ržišnik 

Perc d.o.o., Šenčur pri Kranju je bila 4.1.2016 podpisana pogodba. Projektna naloga je temeljila na 

izdelani idejni zasnovi in izvedenih raziskavah materiala in konstrukcij obstoječe šole. Izvajalec del je 

IDP, po vmesnem usklajevanju z naročnikom in predstavitvi projekta kolektivu šole Dol ter dogovoru 

o razporeditvi posameznih učilnic in kabinetov, dokončal in dokumente predstavil in predal naročniku 

25.2.2016. 

 

Na osnovi potrjenega Idejnega projekta šole je občina pripravila razpisno dokumentacijo za objavo 

naročila izdelave projektne dokumentacije PGD/PZI na portalu javnih naročil dne 24.3.2016. 

Odpiranje ponudb je bilo 7.4.2016. Po končanem pregledu, preverjanju ponudb in ponudnikov ter 

pridobljenih zahtevanih dopolnitvah ponudb je komisija pripravila končno poročilo dne 22.4.2016 s 

predlogom županu za izdajo odločitve o izbiri izvajalca. Odločitev je postala pravnomočna 11.5.2016. 

Podpis pogodbe s strani izvajalca Projekt Nova Gorica je bil 13.5.2016. 

 

Rok za predajo PGD je bil 15.6.2016, za PZI pa 15.7.2016. Težavo pri doseganju rokov je 

predstavljalo pridobivanje projektnih pogojev in soglasij, saj imajo soglasodajalci možnost izdati 

pogoje oz. soglasja v 30 dneh po zahtevku. Na predlog izvajalca je bil sklenjen Aneks za podaljšanje 

roka PGD do 15.8. in PZI do 30.9.2016. 

 

V letu 2016 (maj 2016) je bila pripravljena predinvesticijska zasnova, ki je, na podlagi usklajevanj s 

pristojnim ministrstvom, predvidela 11 do 12 oddelkov s skupno 2.675,49 m2 uporabne površine, od 

tega 1.910 m2 za pouk in ostale prostore. 

 

Kot cilji investicije pa niso bili določeni le omogočanje izvajanja učnega procesa po sodobnih merilih 

in standardih, pač pa tudi zagotoviti ustrezno protipožarno varnost in stabilnost, ustrezno energetsko 

učinkovitost ter zagotoviti nemoten dostop hendikepiranim osebam. 

 

Kot najugodnejša varianta se je izkazala varianta, da se del objekta ruši in nadomesti z novim, del 

objekta (lociranega ob lokalni cesti) pa se temeljito rekonstruira.  V tem dokumentu določena ocena 

vrednosti investicije je tako znašala 3.483.359,61 EUR po tekočih cenah in 3.453.899,56 EUR po 

stalnih cenah (na maj 2016). 

 

Drugi dve varianti, ki sta bili upoštevani v predinvesticijski zasnovi, sta bili ocenjeni na 4.098.913,62 

EUR oziroma 6.017.596,00 EUR, s tem, da sta bili tudi izvedbeno zahtevnejši in bi bili dokončani 

kasneje kot po sprejeti varianti. 

 

V oktobru 2016 je občina naročila izdelavo investicijskega programa, ki je bil aprila 2017 noveliran.  

 

Program je bil noveliran na podlagi pridobljenih ponudb na izvedenem javnem razpisu za izbor 

izvajalca del, s čemer se je vrednost investicije (po tekočih cenah) povečala z 3.684.082,29 EUR na 

3.886.660,55 EUR. Ravno tako so se spremenili viri financiranja in sicer 2.682.725,86 EUR lastna 

sredstva občine (iz proračuna in pridobljenega kredita) oz. 69,0% in sredstev sofinanciranja 

(nepovratna sredstva) na 1.203.934,69 EUR oz. 31,0%. Celotna neto površina stavbe znaša 2.608,43 

m2, investicija pa naj bi bila zaključena avgusta oz. septembra 2018. V zaključku noveliranega 

programa se navaja, da ugodni vplivi investicije ne bodo samo vzgojno – izobraževalni, pač pa tudi 

gospodarski in družbeni razvoj šole, občine in širšega okolja. Kot pozitivni učinki investicije se 

navajajo: 

 Izboljšanje mikroklimatskih pogojev za bivanje in delo v šoli, 

 Z ohranjanjem zmogljivosti šole se ohranja poseljenost podeželja in okoliških naselij, 

 Zmanjšanje stroškov energije, 

 Celovit pristop k investiciji zmanjšuje stroške za tekoče in investicijsko vzdrževanje. 

 

Vse to naj bi izboljšalo tako kvaliteto življenja krajanov kot tudi zmanjšalo negativne vplive na okolje. 
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Ugotavljamo pa, da je pripravljavec noveliranega investicijskega programa v Prilogi in v skladu z 

navodili
1
 izračunal finančno vrzel, ki pa po evropskih predpisih ni zahtevan za takšne objekte kot je 

šola. 

 

Postopek za izbiro izvajalca rekonstrukcije in novogradnje osnovne šole se je začel v začetku leta 

2017, istočasno pa je občina izvedla postopek za ureditev prostorov v osnovni šoli v Hrastniku za 

potrebe izvajanja učnega procesa za šolarje, ki so hodili v podružnično šolo. 

 

Občina je pridobila gradbeno dovoljenje za investicijo v februarju 2017 (dokument z datumom 

7.2.2017). 

 

Občina je v postopku načrtovanja in izvedbe investicije sklenila naslednje pogodbe: 

1. Pogodbo za izdelavo geomehanske analize temeljev in tal ter sondiranje obstoječe 

konstrukcije osnovne šole Dol pri Hrastniku, izvajalec CBD d.o.o., Celje, 9.12.2015, 

2. Pogodbo za izdelavo arhitekturnega posnetka, preliminarne statične računske analize in 

sondiranje obstoječe rekonstrukcije ter idejna zasnova arhitekture IDZ za rekonstrukcijo 

osnovne šole Dol pri Hrastniku, izvajalec UNIARH d.o.o., Ljubljana, 21.8.2015, 

3. Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OPPN za 

prenovo centra Dol pri Hrastniku, izvajalec RC PLANIRANJE d.o.o., Celje, 20.11.2015, 

4. Pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije idejnega projekta za rekonstrukcijo šole z 

izvajalcem PROTIM RŽIŠNIK PERC arhitekti in inženirji d.o.o., Šenčur, 24.11.2015, 

5. Pogodbo o izdelavi projektne dokumentacije PGD/PZI za novogradnjo in rekonstrukcijo 

objekta osnovna šola Dol pri Hrastniku, izvajalec Projekt d.d. Nova Gorica, 13.5.2016, 

6. Pogodbo za izdelavo energetskega pregleda Podružnične šole OŠ n.h. Rajka Hrastnik a Dolu 

pri Hrastniku, storitve svetovalnega inženiringa pri rekonstrukciji šole in priprava prijave na 

javni razpis EKO sklada, izvajalec EUTRIP d.o.o., Celje, 3.6.2016, 

7. Pogodbo o rekonstrukciji in novogradnji podružnične osnovne šole Dol pri Hrastniku z 

izvajalcem JV RUDIS – AGM NEMEC, RUDIS d.o.o., Trbovlje, z dne 8.5.2017, 

8. Pogodbo o izvajanju nadzora GOI del projekta »Rekonstrukcija in novogradnja podružnične 

osnovne šole Dol pri Hrastniku z izvajalcem Gradbeni nadzor in svetovanje, Zdenko Avflič 

s.p., 8.5.2017, 

9. Pogodbo o izdelavi varnostnega načrta in izvajanjuj koordinacije varstva pri delu na gradbišču 

finalizacije šolskega prostora in gradnji manjšega prizidka za dostop do prostora in gradnji 

manjšega prizidka za dostop do prostora nad šolsko kuhinjo ter izvajanju koordinacije varstva 

pri delu na gradbišču novogradnje in rekonstrukcije podružnične osnovne šole Dol pri 

Hrastniku, izvajalec SOVING, Žaromil Sotlar s.p., Šentjur, 24.5.2017 

10. Pogodbo o finalizaciji šolskega prostora in gradnji manjšega prizidka za dostop do prostora 

nad kuhinjo v OŠ Hrastnik z izvajalcem Akvaing d.o.o., Ljubljana, z dne 14.7.2017 

 

Nadzorni odbor se je odločil, da podrobneje preuči izvedbo postopka izbora za tri pogodbe in sicer za 

pogodbe pod zaporednimi številkami 4, 7 in 10. 

 

Vzporedno s pripravo projektne dokumentacije je občina pristopila tudi k spremembi in dopolnitvi 

občinskega podrobnega prostorskega načrta za Dol center (dalje OPPN), saj je obstoječi dokument 

predvideval porušitev šole in novogradnjo in ni omogočal pridobitve gradbenega dovoljenja za 

rekonstrukcijo. Z izbranim izvajalcem RC Celje Planiranje d.o.o. je bila 20.11.2015 podpisana 

pogodba s ciljem, da se celoten postopek priprave in sprejemanja sprememb OPPN dokonča do maja 

2016, v februarju je bila organizirana 15 dnevna javna razgrnitev in v tem okviru tudi javna razprava. 

Pripomb na dokument ni bilo in občinski svet je OPPN sprejel na seji 31.3.2016. Izvajalec je v fazi 

zbiranja končnih mnenj nosilcev urejanja prostora naletel na težavo pri pridobivanju končnih mnenj 

Direktorata za vode RS in MOP – Direktorata za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, 

ki na vlogo podano v decembru 2015 in  dopolnjeno v aprilu 2016 do konca maja ni podalo končnega 

                                                           
1
 Navodila ministrstva za infrastrukturo. 
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mnenja, kljub večim urgencam izdelovalca in strokovnih služb občine. Mnenje je bilo dano šele 

2.6.2016, s čemer so bili ustvarjeni pogoji tudi za izdajo mnenja MOP - Direktorata za vode, ki ga je 

občina prejela 9.6.2016. Po pridobitvi še tega mnenja je izdelovalec pripravil gradivo za sprejem 

odloka na junijski seji občinskega sveta.  

 

Za zamik začetka investicije v junij 2017 je bilo pomembno tudi dejstvo, da ministrstva, ki 

razpolagajo s kohezijskimi sredstvi v tej finančni perspektivi do septembra 2016 še niso objavila 

nobenega razpisa (razen za celostne prometne strategije) in ker je občina želela s projektom kandidirati 

na razpisu za nepovratna sredstva za energetske sanacije javnih objektov, z izvedbo pred razpisom ni 

smela začeti. 

 

2.3. Vključevanje zainteresirane javnosti v postopke načrtovanja in izvedbe investicije 

 

Preverjali smo vključevanje zainteresirane javnosti (predstavnikov šole, učiteljev, šolarjev oziroma 

njihovih staršev ter drugih) v postopke načrtovanja in izvedbe rekonstrukcije osnovne šole. 

V ta namen smo stopili v stik z ravnateljico na osnovni šoli mag. Marino Kmet. Iz njenih pojasnil 

izhaja, da je potekala komunikacija tako z občino kot s projektanti in da so pričeli sodelovati v juniju 

2016, takrat glede namestitve interaktivnih projektorjev in tabel, IP telefonije, vstopnih točk oz. 

kontrole vstopa. V pregled so dobili predlog ureditve razdelilne kuhinje in podali pripombe in 

predloge.  

Investitor je nadalje učitelje pozval, da podajo predloge glede potrebne opreme v posameznih 

učilnicah, kot tudi da podajo predloge glede prilagoditve elektro instalacij, posredujejo seznam snovi s 

katerimi bodo delali, varnostni načrt za uporabo nevarnih snovi (pri pouku kemije), ter kakšna je 

njihova vizija nadzora objekta.  

Tudi sama šola jim je postavljala določena vprašanja, na katere jim je občina posredovala odgovore.  

Šola je konec leta 2016 dobila v pregled dokument z načrti opreme, na katerega so podali pripombe in 

imeli sestanek s projektantom. Na podlagi podanih pripomb je šola v začetku leta 2017prejela načrt, ki 

je bil nato v maju 2017 dopolnjen.  

Kot izhaja iz teh pojasnil, je sodelovanje šole v teh postopkih potekalo gladko in investitor je njihove 

pripombe tudi ustrezno obravnaval in upošteval. 

 

2.4. Postopek izbora izvajalca za rekonstrukcijo in novogradnjo podružnične osnovne šole z 

izvajalcem JV RUDIS – AGM NEMEC, RUDIS d.o.o., Trbovlje 

 

Postopek izbire izvajalca GOI del se je začel s sklepom župana 3.2.2017 in preko portala javnih 

naročil (JN000802/2017 z naslovom »Rekonstrukcija in novogradnja podružnične Osnovne šole Dol 

pri Hrastniku«) potekal od 3.2. do 10.3. 2017. V sklepu župana je bila imenovana tudi strokovna 

komisija za odpiranje in ocenitev ponudb. 

Obvestilo  o naročilu po odprtem postopku je bilo objavljeno pod zaporedno številko JN000802/2017, 

z rokom za prejem ponudb 10.3.2017 do 10. ure. Kot merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe za 

izbiro ponudbe je bila določena le cena, kar pomeni, da ponudnik z najnižjo ceno običajno dobi 

naročilo. Ker je investicija zelo zahtevna, so potencialni ponudniki postavljali številna vprašanja, 

vsega skupaj kar 41, na katera so predstavniki občine odgovarjali. Zaradi kompleksnosti projekta je bil 

interesentom omogočen ogled v različnih terminih in razlaga projektanta 22.2.2017.  

21.2.2017 je bil objavljen popravek in sicer zaradi spremembe razpisne dokumentacije v zvezi  z 

dokazili o zagotavljanju temeljnih okoljskih zahtev. 

Kot izhaja iz zapisnika o odpiranju ponudb (10.3.2017) so na razpis prispele štiri ponudbe, ki so bile 

vse pravočasne, in sicer so bili ponudniki iz Ljubljane, Črnomlja, Novega mesta in Trbovelj (s 
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partnerjem iz Laškega). Ponudbene cene so bile v razponu od 2.447.683,12 EUR do 2.657.230,15 

EUR (brez DDV). 

Ker je bila ponudba najugodnejšega ponudnika formalno nepopolna, je dne 23.3.2017 investitor 

pozval ponudnika, da do 3.4.2017 posreduje dopolnitev osnovne ponudbe v štirih delih ponudbe, kar 

je ponudnik tudi storil. 

Dne 4.4.2017 je komisija pripravila poročilo o pregledu in ocenjevanju ponudb in ugotovila, da je 

najugodnejša ponudba ponudnika RUDIS d.o.o., Trbovlje s partnerjem AGM Nemec, Laško, in da je 

ponudba skladna z v javnem naročilu določenimi zahtevami in pogoji, da je ponudnik, pri katerem ne 

obstajajo razlogi za izključitev po zakonu o javnem naročanju in da so izpolnjeni pogoji za 

sodelovanje. Zato je komisija predlagala, da se naročilo odda temu ponudniku. Pogodbena vrednost 

znaša 2.986.173,41 EUR (z DDV), obračun po bo opravljen po dejanskih količinah, takrat pa bo znana 

tudi končna cena rekonstrukcije. Izbrani ponudnik RUDIS d.o.o., s partnerjem AGM Nemec bo izvajal 

investicijo s še petimi podizvajalci, od katerih trije prihajajo iz Zasavja. 

Pogodba je bila podpisana 8.5.2017. Dne 10.5.2017 je investitor objavil obvestilo o oddaji naročila na 

portalu JN in dva dni zatem še obvestilo o pogodbi z izbranim izvajalcem. Dne 24.8. 2017 je investitor 

objavil še obvestilo o dodatku k pogodbi. 

Po podpisu pogodbe je bila zaradi priprave gradbišča izbranemu ponudniku in podpisniku pogodbe (v 

nadaljevanju: izvajalcu GOI del) izročena projektna dokumentacija za PGD/PZI. 

Formalna uvedba izvajalca GOI del v delo je bila izvršena 28.6.2017 s predvidenim začetkom del 

3.7.2017 in dokončanjem 30.6.2018 s pridobljenim uporabnim dovoljenjem. 

Na izbiro izvajalca ni pripomb. 

 

2.5. Postopek izbora izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije idejnega projekta za 

rekonstrukcijo šole z izvajalcem PROTIM RŽIŠNIK PERC arhitekti in inženirji d.o.o., 

Šenčur 

 

V arhivski mapi se nahajajo vsi dokumenti izvedbe javnega naročila in sicer: 

1. Podatki, ki so potrebni za vnos javnega naročila-obrazec 

2. Pregled podatkov javnega naročila-obrazec 

3. Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila 

4. Povabilo k oddaji ponudbe po postopku zbiranja ponudb 

5. Povabila k oddaji ponudb zainteresiranim ponudnikom 

6. Zapisnik o odpiranju ponudb 

7. Ponudba Dekleva Gregorič Arhitekti za 18.794.00 ,z ddv 24.136,48 EU 

8. Ponudba Arhis d.o.o. za 19.800,z ddv 24.156,00 EU 

9. Ponudba PROTIM Eržišnik d.o.o. za 18.794,00,z ddv 22.928,68 EU 

10. Izjave fizičnih in pravnih oseb o lastništvu ponudnika 

11. Kontrolni list za preverbo pogodbe-obrazec 

12. Pogodba 

Vsi obrazci so v celoti izpolnjeni in podpisani s strani za to imenovanih in odgovornih oseb. 

Arhivirane so originalne ponudbe in kuverte. 

Kot najugodnejši ponudnik za izvedbo naročila je bil izbran najcenejši PROTIM Eržišnik d.o.o. po 

ceni 22.928,68 EU z DDV. 

Sklenjena je bila pogodba št. 430-17/2015-ZP z datumom izvajalca 1.1.2016 in naročnika 10.12. 2015. 
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Iz dokumentov je razvidno, da je bil formalni postopek voden skrbno v skladu z zakonodajo, zato na 

izbiro izvajalca ni pripomb. 

 

2.6.  Postopek izbora izvajalca za finalizacijo šolskega prostora in gradnjo manjšega 

prizidka za dostop do prostora nad kuhinjo v OŠ Hrastnik z izvajalcem Akvaing d.o.o., 

Ljubljana, z dne  12.5.2017 in naročnikom občino Hrastnik, pot Vitka pavliča 5, 1430 

Hrastnik. 

 

Razpis je bil dne 8. 3. 2017 pod številko objave JN001717/2017-B01 objavljen na portalu javnih 

naročil RS. Izbran je bil odprti postopek z merilom ekonomsko najugodnejše ponudbe in sicer na 

podlagi najnižje cene. 

Kot najugodnejšega ponudnika je naročnik  izbral družbo Akvaing d.o.o., Ulica bratov Babnik 10, 

1000 Ljubljana, po ponudbeni ceni 86.390,40 EUR brez DDV oziroma 105.396,29 EUR z DDV. 

V skladu z objavljenim rokom za oddajo javnega naročila po odprtem postopku so ponudbo 

pravočasno oddali naslednji ponudniki: 

1. Akvaing d.o.o.,Ljubljana v vrednosti 86.910,60 EUR (vsi brez DDV) 

2. TIPO investicijske gradnje d.o.o.,Ljubljana, v vrednosti 97.768,99 EUR 

3. R-RSD d.o.o., Trbovlje, v vrednosti 93.471,11 EUR. 

Postopek odpiranja ponudb je bil dne 28..3.2017 ob 11 uri v mali sejni sobi občine Hrastnik. Odpiranje 

ponudb je vodila komisija v sestavi: Ljubomir Zalezina, Andreja Pavlič Udovč in Rok Jenko. 

Naročnik je preveril ponudbo najugodnejšega ponudnika Akvaing d.o.o.  z vidika ustreznosti in 

zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, preveril ali obstajajo razlogi za 

izključitev ponudnika in če so izpolnjeni pogoji za njegovo sodelovanje. Ker je ponudnik zaradi 

vnaprej predvidene matematične operacije storil računsko napako, ga je naročnik pozval k odpravi le 

te. Po odpravi računske napake znaša nova vrednost 86.390,40 EUR brez DDV.  

Ker je naročnik prišel do ugotovitve, ki temelji na zahtevah, katere mora ponudnik izpolnjevati, mu je 

le ta kot dopustni in najugodnejši ponudbi oddal javno naročilo. 

Preostali dve ponudbi sta bili ekonomsko manj ugodni od izbrane, zato se le ti nista izbrali. Odločitev 

o oddaji naročila je bila dne 14. 4. 2017 objavljena na portalu javnih naročil z možnostjo pritožbe v 

roku 8 delovnih dni od objave. 

Na to odločitev ni bilo pritožb, zato je naročnik dne 12. 5. 2017 podpisal pogodbo in objavil obvestilo 

o oddaji naročila izbranemu ponudniku na portalu javnih naročil.  

Dne 14.7.2017 je bil zaradi imenovanja podizvajalcev in podaljšanja roka izdelave pogodbenih del k 

pogodbi podpisan aneks št. 1. Na podlagi aneksa se je nominiralo naslednje podizvajalce: 

1. Tesarstvo,krovstvo Anton Bučar s.p.,Tepe 12, 1272 Polšnik, vrednost 10.946,53 EUR brez DDV 

2. Elnet d.o.o.,Izlake 46, 1411 Izlake, vrednost 8.614,89 EUR brez DDV 

3. Eko Stil d.o.o., Šmartinska 152,BTC, dvorana E,1000 Ljubljana, vrednost 6.300,90 EUR brez 

DDV. 

Dela se podaljšujejo do 27.7.2017 zaradi nepredvidenih in več del, predvsem na segmentu 

suhomontažnih ter slikopleskarskih del.  

Pregledani dokumenti; 

1. Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in o imenovanju strokovne komisije. 

2. Odločitev o oddaji naročila. 

3. Zapisnik o odpiranju ponudb. 



 Stran 9 
 

4. Poročilo o pregledu in ocenjevanju ponudb. 

5. Končno poročilo o pregledu in ocenjevanju ponudb. 

6. Zahtevek ŠT 1 za projekt ( predložitev bonitetnih obrazcev in popravek izračuna zaradi napačne 

matematične operacije ). 

7. Pogodba o finalizaciji šolskega prostora in gradnji manjšega prizidka za dostop do prostora nad 

kuhinjo OŠ Hrastnik. 

8. Aneks št.1 k pogodbi št. 430-2/2017. 

Na izbiro izvajalca ni pripomb. 

 

2.7. Izvajanje osnovne investicije 

 

Izvajalec GOI del za rekonstrukcijo podružnične osnovne šole na Dolu je z delom začel v mesecu  

juliju 2017. 

Izvajalec GOI del je 7. 8. 2017 izstavil investitorju 1. začasno situacijo (št. 17/04705-E521N) v 

vrednosti 45.115,55 EUR z DDV za opravljena dela (pripravljalna in rušitvena dela), ki ga je investitor 

dne 8. 9. 2017 tudi plačal. Situacija je podpisana s strani izvajalca (7. 8. 2017) in nadzornega inženirja 

(8.8.2017) in opremljena z izjavo, da so dela resnična v navedenih količinah, da so vrste in količine 

del vnesene na podlagi podatkov iz gradbene knjige, da posamezne cene ustrezajo cenam iz 

predračuna in da izvršena dela ustrezajo pogojem investitorja.  

Kmalu po začetku izvajanja po pogodbi (23.7.2017) sta investitor in izvajalec podpisala aneks k 

pogodbi. Predmet tega aneksa je zamenjava enega izmed izvajalcev, in sicer izvajalca iz Škofljice (za 

dobavo in montažo lesene konstrukcije)  v vrednosti del 425.557,64 EUR (brez DDV), z novim 

izvajalcem, ki je iz Celja. Vrednost pogodbe je ostala nespremenjena. 

 

Izvajalec GOI del je 6.9.2017 izstavil 2. začasno situacijo (št. 17/0466-E521N) v vrednosti 71.059,73 

EUR z DDV za opravljena dela v mesecu avgustu za gradbena dela, zunanjo ureditev in dodatno še 

dela vgradnje elektro števca (v višini 1.514,16 EUR). Situacija je podpisana s strani izvajalca 

(6.9.2017) in nadzornega inženirja (6.9.2017) in opremljena z izjavo. Investitor je tudi to situacijo 

plačal v roku in sicer 6. 10. 2017. 

 

Vrednost obeh situacij skupaj znaša 116.175,28 EUR z DDV. To predstavlja približno nekaj manj kot 

4 odstotke pogodbene vrednosti. 

 

 

2.8. Odhodki investicije 

 

 

Po podatkih iz kartic finančnega knjigovodstva občine so bili do 15. 9. 2017 knjiženi izdatki za 

celotno investicijo v višini  304.096,71  EUR in sicer po letih: 

 

leto zneski v EUR 

2015 27.085,65 

2016 115.154,14 

2017 161.856,92 

SKUPAJ 304.096,71 
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Za leto 2015 so na kontu 420804 (Načrti in druga projektna dokumentacija) knjiženi izdatki treh 

izvajalcev, za leto 2016 na istem kontu izdatki štirinajstih izvajalcev, v letu 2017 v obravnavanem 

obdobju pa poleg konta 420804, še na kontu 420899 (Plačila drugih storitev in dokumentacije),  kontu 

420402 (Rekonstrukcije in adaptacije), kontu 420801 (Investicijski nadzor). 

  

V zvezi z obravnavanimi pogodbami je investitor občina Hrastnik do 15. 9. 2017 izvajalcu PROTIM 

RŽIŠNIK PERC d.o.o. izplačal 22.928,68 EUR v marcu 2016, izvajalcu RUDIS d.o.o. 45.115,55 EUR 

v avgustu 2017 in izvajalcu AKVAING d.o.o. 75.148,19 EUR v obdobju od junija do avgusta letos. 

 

 

3. POVZETEK UGOTOVITVENEGA DELA 

 

Investitor občina Hrastnik izvaja rekonstrukcijo podružnične šole na Dolu kot eno večjih investicij v 

zadnjem času.  

Investicija se je začela že pred več leti, prvi stroški so bili evidentirani v letu 2015, zaključek pa je 

predviden v naslednjem letu. Občina je večino dela glede načrtovanja in priprav na izvedbo investicije 

že opravila, sedaj pa so v fazi intenzivne izvedbe glavnega dela investicije – same rekonstrukcije, ki pa 

je finančno najbolj zahteven del. Do avgusta so tako porabili nekaj več kot 300.000 EUR, od 

predvidenih 3,9 mio EUR. 

Na do sedaj izvedene postopke, vključno s pregledom treh izbranih pogodb, nimamo pripomb, res je 

prišlo v tem času do manjšega zamika predvidenih rokov, vendar lahko kljub temu občini izrazimo 

priznanje za dosedanje delo pri tej investiciji. 

 

4. PRIPOROČILA IN PREDLOGI 

 

Priporočil in predlogov ni. 

Ugotavljamo sicer, da končna vrednost investicije še ni točno določena, ker se rekonstrukcija izvaja po 

pogodbi po predhodnem popisu del in količin po dogovorjenih cenah. Končni obračun bo tako odvisen 

od dejansko doseženih količin. Tako obstajajo določena tveganja, da bo cena na koncu višja, zato je 

potreben posebej skrben nadzor, da bo dejanska izvedba takšna, kot je nujno potrebno, da se dosežejo 

cilji investicije, to je kvalitetni in ustrezni prostori za izvajane pouka osnovnošolcev z upoštevanjem 

vseh zahtev,  tudi glede stroškovne učinkovitosti obratovanja in vplivov na okolje. 

 

 

Člani NO:                                                                         Predsednik  NO: 

- Igor Zalokar                                                                 Emil Šabanovič 

- Jurij Kolar, član 

- Nermin Bajramović, član 

- Janko Koritnik, član 

- Andrej Funkl, član 

- Tina Prosen Guček, članica 

 

Vročiti:  

- nadzorovanemu organu 

- županu Občine Hrastnik 

 

V vednost: 

- Občinski svet Občine Hrastnik  

 


