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Zadeva: OBVESTILO O SKLENITVI DODATKA K POGODBI – Območje urejanja POL 52-8 Poljane – 

ureditev okolice Šubičeve hiše 

 

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: »Območje urejanja POL 52-8 

Poljane – ureditev okolice Šubičeve hiše« z oznako 4300-02/2014-16, objavljenega na Portalu javnih 

naročil pod številko JN3100/2014 dne 17. 3. 2014 ter vezano na sklenjeno pogodbo številka št. 4300-

2/2014-16, 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 obsega predmeta 

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

Skupna vrednost spremembe namreč znaša več kot 5 % vrednosti prvotnega naročila, ki znaša 

514.019,47 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 Območje urejanja POL 52-8 Poljane – ureditev okolice 

Šubičeve hiše« pojavila potreba po dodatnih gradnjah in večdelih, 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 predvsem za dodatna dela, vezana na povečane obsega zemeljskih del in nasutja zaradi 

med gradnjo ugotovljene slabe nosilnosti obstoječega terena prometnih ureditev, izredno zahtevne 

izvedbe opornega zidu za objektom Štefanove hiše in dodatne opreme ploščadi pred hišo.  



Dodatna dela se bodo skladno z določili 5. odstavka 29. člena ZJN-2 na osnovi 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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