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Zadeva: OBVESTILO O SKLENITVI DODATKA K POGODBI – OBNOVA DOMA OBČINE 

Skladno z določili 7. odstavka 29. člena aprila 2014 uveljavljenih sprememb Zakona o javnem naročanju 

je občina dolžna predhodno obvestiti občinski svet v primeru sklepanja aneksa k osnovni pogodbi, če bi 

skupna vrednost te in predhodnih sprememb presegala 10.000 eurov brez DDV oziroma 5 % vrednosti 

prvotnega naročila oziroma bi se spremenil obseg predmeta javnega naročila. 

Občina Gorenja vas Poljane, vezano na javno naročilo z naslovom: »Energetska in statična sanacija 

kulturnega doma Gorenja vas, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«, ki je bilo z oznako 4300-

06/2013 objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko JN11309/20131 dne 6. 9. 2013 ter vezano na 

sklenjeno pogodbo številka št. 4300-6/2013-46 dne 18 . 12. 2013, skladno z določili 7. odstavka 29. 

člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 ter 19/2014, odslej ZJN-2), pred 

spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega 

predmeta naročanja in povečanjem cene ali vrednosti pogodbe, o le-tem obvešča nadzorni organ.  

Skupna vrednost te in predhodnih sprememb namreč znaša več kot 5 % vrednosti prvotnega naročila, 

ki znaša 848.360,66 eur brez DDV, zato skladno s predhodnimi določili občinska uprava nadzorni organ 

obvešča o razlogih za spremembo pogodbe ter jih utemeljuje. 

Razlog za izvedbo postopka s pogajanji ter posledično spremembo pogodbe izvira iz dejstva, da se je 

tekom izvedbe javnega naročila z naslovom: »Energetska in statična sanacija kulturnega doma Gorenja 

vas, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«, pojavila potreba po dodatnih gradnjah, ki niso vključene 

v prvotni projekt ali v prvotno naročilo, vendar so potrebne za izvedbo naročila gradenj, zajetih v tem 

projektu ali naročilu. Izvedba predmetnih del v prvotni projekt ni bila vključena, vendar je zaradi 

nepredvidenih okoliščin potrebno, da naročnik izvede postopek s pogajanji za dodatna dela. 

Pri tem gre za dodatna dela, vezana na ureditev prostora knjižnice (izgradnja AB plošče, ureditev 

strešne konstrukcije) v nadstropju doma občine ter med potekom obnove dodatno izkazane 

konstrukcijske pomanjkljivosti, ki so vidne na konstrukciji objekta in se nanašajo zlasti na utrditev 

temeljev objekta, izdelava novih AB nosilnih zidov, ureditev novih evakuacijskih poti (notranja 

                                                           
1 Popravek javnega naročila je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 13.09.2013 pod številko JN11642/2013 in številko JN11656/2013 ter dne 20.09.2013 

pod številko JN11964/2013. 



stopnišča), povezovanje zidov z zidnimi vezmi, utrditev in sidranje stropov ter vogalov in sečišč zidov 

ter utrditev zidov vključno z doslej nesidranim kapnim kolenčnim zidom po obodu strehe. 

Dodatna dela se bodo skladno z določili 5. odstavka 29. člena ZJN-2 po pregledu predhodno predložene 

ponudbe oddala ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo. 

 

S predmetnim obvestilom se skladno z določili ZJN-2 obvešča nadzorni organ občine Gorenja vas - 

Poljane o predvideni spremembi pogodbe ter o razlogih za spremembo le-te. 
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