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Zadeva: Poročilo o izvedbi adaptacije večstanovanjskega objekta v Čepovanu  

 

Na 37. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila dne 17.04.2014, je Bil 

sprejet sklep, da je Stanovanjski sklad MONG dolžan pripraviti poročilo v zvezi z izvedeno 

rekonstrukcijo objekta v Čepovanu (št. 900-9/2014-13). 

 

Na osnovi sprejetega sklepa Mestnega sveta MONG, Stanovanjski sklad Mestne občine 

Nova Gorica – javni sklad, Trg Edvarda Kardelja št. 1, 5000 Nova Gorica podaja naslednje 

poročilo: 

 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je že v finančnem načrtu za leto 2012 planiral 

sredstva za obnovo večstanovanjske hiše v Čepovanu v okviru kto 4204 Novogradnje, 

rekonstrukcije in adaptacije. Zgradba je bila zgrajena v letu 1901 in njena obnova je bila 

nujno potrebna. V tej stavbi so bivali trije najemniki. Po adaptaciji smo uspeli v objektu 

pridobiti šest stanovanj, in sicer tri garsonjere, eno dvo-sobno in dve-trisobni stanovanji.  

 

Dokončno odločitev za adaptacijo hiše smo skupaj z nadzornim svetom sprejeli konec leta 

2012 in jo umestili v finančni načrt za leto 2013, ki je bil sprejet na 16. redni seji Nadzornega 

sveta SS MONG dne 11.12.2012 in usklajen s sprejetim proračunom Mestne občine Nova 

Gorica za leto 2013, ki je zagotavljal namenska sredstva za sklad v višini 1.000.000 EUR 

(21.02.2013 je bil sprejet rebalans v katerem so bila omenjena sredstva skladu odvzeta; sklad 

je do sprejetja rebalansa proračuna za leto 2013 do takrat prejel 1/12 sredstev v višini 85.000 

EUR in sicer na dan 31.01.2013).  Skladno s planiranim, smo dne 05.02.2013 na portalu 

javnih naročil objavili Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila »Rekonstrukcija 

večstanovanjskega objekta v Čepovanu 159«. Sklad je razpis za rekonstrukcijo 

večstanovanjskega objekta nadaljeval. Na razpis se je prijavilo pet ponudnikov, od katerih je 

bilo izbrano podjetje Kolektor Koling d.o.o. iz Idrije kot najugodnejši ponudnik. Pogodbena 

cena brez DDV je znašala 254.236,48 EUR (21.610,01 EUR 8,5 % DDV), skupaj 275.846,58 

EUR po klavzuli »ključ v roke«. Končna pogodbena cena je zaradi spremembe v davčnih 

stopnjah (iz 8,5 % na 9,5 %) znašala 277.533,78 EUR z DDV.  
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Iz predmetne pogodbe (ter predhodne ponudbe) izhaja, da je izbrano podjetje določilo 

podizvajalca Euroinvest Gradnje d.o.o., ki je bil v pogodbi udeležen v vrednosti 70.621,24 

EUR, kar znaša 20 % celotne pogodbene vrednosti. Euroinvest Gradnje d.o.o. je od SS 

MONG prejel dve izplačili na osnovi 12. člena predmetne pogodbe, ki določa, da  lahko 

izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. izjave neposredno plačuje 

podizvajalcem. Stanovanjski sklad MONG je na osnovi izstavljenih situacij in podpisanih 

izjav s strani izvajalca, podizvajalca in naročnika izvršil plačila v zakonsko predpisanem roku; 

kar izkazuje tudi dopis s strani Euroinvesta Gradnje z dne 03.10.2013. Zadnje in dokončno 

izplačilo podizvajalcu se je izvršilo dne 10.10.2013. 

 

Kronološki potek dogodkov pri adaptaciji večstanovanjskega objekta v Čepovanu: 

- 24.04.2013 podpis pogodbe o izvajanju del za rekonstrukcijo večstanovanjskega 

objekta v Čepovanu (priloga 1); 12. člen Pogodbe navaja, da bo za izvajalca 

pogodbena dela po pogodbi izvajal le en podizvajalec, in sicer; Euroinvest gradnje 

d.o.o.. Podizvajalec je v pogodbi udeležen v vrednosti 70.621,24 EUR brez DDV, kar 

znaša 20 % celotne pogodbene vrednosti (edini podizvajalec Euroinvest gradnje d.o.o. 

je bil določen že v ponudbi javnega razpisa OBR-5 v prilogi 2). Pred tem je bil dne 

12.03.2013 med izvajalcem Kolektor Kolingom d.o.o. in Euroinvest gradnje d.o.o. 

podpisan dogovor o poslovnem sodelovanju (priloga 3).; 

- 25.04.2013 izbor projektantskega nadzora; 

- 26.04.2013 izbor gradbenega nadzora; 

- Pogodbeni rok za izvedbo adaptacije je bil določen s pričetkom del 01.05.2013 in 

dokončanjem z dne 31.08.2013.; 

- Dne 7.5.2013 uvedba v delo na predlog izvajalca; 

- 26.06.2013 gradbeni nadzor opozori izvajalca naj se intenziteta del na objektu poveča, 

saj prihaja do zamude po terminskem planu; 

- 17.07.2013 zamuda po terminskem planu je za gradbena dela 7 dni, za elektro 

instalacije 5 dni in za strojne instalacije 7 dni; zamuda se pojavlja na vseh področjih; 

- 31.07.2013 se ugotovi zamuda del za en teden; 

- 6.08.2013 izvajalec poda vlogo za podaljšanje terminskega roka; 

- 21.08.2013 investitor potrdi podaljšanje roka in zaključek del do 25.09.2013; 

- 25.09.2013 poteče rok za dokončanje del. Ugotovljene so pomanjkljivosti, ki jih je 

potrebno odpraviti do 02.10.2013.; 

- 04.10.2013 gradbeni nadzor ugotovi, da še niso odpravljene vse pomanjkljivosti; 

- 15.10.2013 izvede se tehnični pregled; 

- 21.10.2013 izvajalec poda izjavo, da so bile odpravljene vse pomanjkljivosti, ki so bile 

ugotovljene na tehničnem pregledu; 

- 22.10.2013 UE Nova Gorica izda uporabno dovoljenje; 

- 23.10.2013 poteka kvalitetni prevzem del na katerem je ugotovljeno, da izvajalec še ni 

v celoti odpravil pomanjkljivosti, rok odprave do 06.11.2013; 

- 08.11.2013 poteka drugi kvalitetni prevzem del na katerem je spet ugotovljeno, da 

izvajalec v celoti ni odpravil pomanjkljivosti, dodaten rok odprave do 15.11.2013; 

- 22.11.2013 uspešno opravljen kvalitetni prevzem del. 

- 25.11.2013 predstavnik izvajalca poda končni obračun del v katerem je ugotovljeno, 

da je prišlo do dodatnih del na objektu za katera izvajalec nima tehtnih razlogov za 

njihovo izvedbo; izvajalec se je na osnovi 4. člena izvajalske pogodbe zavezal, da:  

»Izvajalec potrjuje in jamči, da so mu znani objekt in prostori, ki so predmet prenove 

ter da je pridobil in so mu znani vsi podatki, ki se nanašajo na predmet te pogodbe. 

Izvajalec nadalje izjavlja, da je seznanjen in se strinja s projektno dokumentacijo, po 

kateri bo dela izvajal, lokacijo in možnostjo dostopa do gradbišča, ter z dejstvi, ki bi 
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lahko vplivali na obseg dobav in storitev ali njegove pravice in obveznosti po tej 

pogodbi in nanje nima pripomb. 

Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika iz tega naslova, 

posebej tistim, ki bi izvirali iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali 

neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno 

saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da 

bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, 

funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.« Izvajalec je v času razpisa 

opravil podroben pregled objekta in lokacije, predenj je podal končno ponudbo. 

- Vrednost dodatnih del po končnem obračunu znaša 34.968,85 EUR brez DDV. 

- 06.12.2013 je Stanovanjski sklad MONG obvestil izvajalca, da proučuje dodatna dela 

navedena v končnem obračunu del in da bo izvedel pregled izvedenih dodatnih del s 

strani sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke; 

- 24.12.2013 Stanovanjski sklad MONG sporoča gradbenemu nadzoru, da se potrdi le 

nesporni del izdane končne situacije v višini 27.633,05 EUR brez DDV ter da pripravi 

analizo upravičenosti posameznih ponujenih dodatnih del ob upoštevanju 8. Člena 

izvajalske pogodbe, kjer je natančno opredeljena določba pogodbe »ključ v roke«  

- 13.02.2014 izdelano izvedeniško mnenje (priloga 4) in izdano poslano izvajalcu v 

pregled. 

 

 
Pregled investicije na osnovi finančnih tokov: 

 

- Skladno z izvedenimi deli po terminskem planu so bile izstavljene 4 začasne situacije 

in končna situacija. 

- I. začasna situacija št. 9240004481 v višini 19.280,85 EUR z DDV, je bila prejeta 

01.06.2013 (datum računa 31.05.2013) z rokom zapadlosti 30.06.2013. Situacija je 

bila v celoti plačana 1.7.2013 na račun izvajalca Kolektor Koling d.o.o.; 

- II. začasna situacija št. 9240004724 v višini 40.954,87 EUR z DDV, je bila prejeta 

5.7.2013 (datum računa 28.06.2013) z rokom zapadlosti 4.8.2013. Situacija je bila 

plačana v treh obrokih do celote dne 22.8.2013 na račun izvajalca Kolektor Koling 

d.o.o. (priloga 5); 

- III. začasna situacija št.  9240004875 v višini 71.396,70 EUR z DDV, je bila prejeta 

dne 7.8.2013 (datum računa 26.7.2013) z rokom zapadlosti 6.9.2013. Situacija je bila 

v celoti poravnana 10.10.2013 na račun izvajalca Kolektor Koling d.o.o.;  

- Dne 3.10.2013 je sklad obveščen o poplačilu podizvajalca Euroinvest gradnje d.o.o. v 

višini 29.068,75 EUR z DDV (priloga 6); 

- IV. začasna situacija št. 9240005216 v višini 115.943,17 EUR z DDV, je bila prejeta 

dne 12.09.2013 (datum računa 30.8.2013) z rokom zapadlosti 12.10.2013. 

Stanovanjski sklad se je takrat soočil s trenutno slabšo likvidnostjo zaradi izpada 

proračunskih sredstev, zato je situacijo plačeval po delih, in sicer: 10.10. plačilo v 

višini 12.358,29 EUR na račun Euroinvest gradnje d.o.o. (priloga 7) ter delno v višini 

3.584,88 EUR na račun Kolektor Koling d.o.o., 18.10., 4.12., 20.12.2013, v višini 

20.000 EUR, in 28.1.2014 dokončno poplačilo v višini 40.000 EUR na račun Kolektor 

Koling d.o.o.; 

- Končna situacija št. 9240005972 izdana v višini 54.899,51 EUR, potrjena s strani 

gradbenega nadzora do pogodbene vrednosti v višini 30.258,19 EUR (priloga 8), je 

bila prejeta dne 24.12.2013 (datum računa 20.12.2013) z rokom zapadlosti 23.1.2014. 

Situacija je bila v celoti plačana dne 28.1.2014 na račun izvajalca Kolektor Koling 

d.o.o.. 
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- Končni obračun del za adaptacijo večstanovanjskega objekta v Čepovanu še ni potrjen. 

Stanovanjski sklad MONG trenutno pričakuje odgovor glavnega izvajalca na 

posredovano izvedeniško mnenje. 

 

 

 

 
  Direktorica  

Nataša Leban, mag. 

 

 

Priloge: 

- Priloga 1 - pogodba za rekonstrukcijo večstanovanjskega objekta Čepovan 159 

- Priloga 2 - OBR-5 iz razpisne dokumentacije 

- Priloga 3 – dogovor o poslovnem sodelovanju 

- Priloga 4 – izvedeniško mnenje 

- Priloga 5 – izjava o plačilu situacije izvajalca z dne 18.11.2013 

- Priloga 6 -  izjava o plačilu situacije izvajalca z dne 03.10.2013 

- Priloga 7 -  izjava o plačilu situacije izvajalca z dne 10.9.2013 

- Priloga 8 -  končna situacija št. 9240005972 z dne 24.12.2013. 


