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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 
sedmega odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5) je 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne____________________ sprejel 
naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1.  
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica soglaša s povečanjem vrednosti Pogodbe za 
izvedbo objekta »Ureditev pešhodnikov ob regionalni cesti R1-204 Nova Gorica - Sežana na 
območju naselij Draga in Dornberk« št. 344-01-4/2004-154 z dne 11.10. 2013 za izvedbo 
nujnih nepredvidenih del, kot posledica slabo nosilnih tal v ocenjeni vrednosti 36.043,00 
evrov brez DDV. 
 
 

2. 
 
Ta sklep začne veljati takoj.  
 
 
 
 
 
Številka: 344-01-4/2004 
Nova Gorica,  
       
                                                                                                   Matej Arčon  
  
 
 

   ŽUPAN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Številka: 344-01-4/2004-221 
Nova Gorica, 18. decembra 2013 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 

Mestna občina Nova Gorica izvaja projekt »Ureditev pešhodnikov ob regionalni cesti R1-
204 Nova Gorica-Sežana na območju naselij Draga in Dornberk« na podlagi pogodbe št. 
344-01-4/2004-154 z dne 11.10.2013 v neto vrednosti 252.540,11 EUR. 
 
Ob začetku gradbenih del oz. ob odprtju gradbene jame se je izkazalo, da je nosilnost 
temeljnih tal na odseku med profiloma P2 in P8 slabša, kot je bil upoštevana v projektu 
ter, da bo iz tega razloga potrebno izvesti nekatera nujna nepredvidena dela.  V skladu s 
pogodbo je bil pozvan geolog, da poda mnenje in predlog za izboljšanje temeljnih tal.  
 
Strokovno mnenje geologa je bilo osnova, da se je pristopilo k intenzivnemu iskanju 
primerne variante, ki bi bila tehnično pravilna, izvedljiva ter tudi finančno najcenejša. 
Upoštevati je potrebno varovanje vozišča in obstoječega vodovoda (vodo oskrba za južno 
Vipavsko dolino), ki poteka neposredno ob levem robu vozišča na globini cca.1.5m 
(predvidena globina izkopa je bila do 3.0 m). Ker je osnovna dokumentacija za izgradnjo 
pločnika že iz leta 2008, je bil v dokumentaciji vodovod še planiran, medtem tudi izveden, 
kar je za samo gradnjo še manj ugodno. Še pred dokončno potrditvijo najoptimalnejše 
rešitve, pa se je  v skladu z navodili geologa, zaradi preprečitve nastajanja škode, objekt 
ustrezno zavaroval. 
 
S ciljem zagotoviti čim racionalnejšo rešitev se je torej preverilo več variant. Nujna 
nepredvidena dela, ki so zajeta v predlaganem sklepu predstavljajo ocenjeno vrednost 
del po izbrani varianti ter del za zavarovanje, ki ga je bilo potrebno izvesti takoj. MONG je 
v skladu  s točko 1. (5) odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju pričela  postopek 
pogajanj z pogodbenim partnerjem, tako, da bo dokončna vrednost nepredvidenih del 
pričakovano nižja. 
 
Med izvajanjem investicije je Direkcija RS za ceste obvestila MONG, da pripravlja 
dokumentacijo za sanacijo mostu čez železniško progo v Dornberku. MONG se z DRSC 
dogovarja o skupnem urejanju tega odseka, ki pa je bil vključen v osnovno pogodbo 
MONG. V kolikor pride do zmanjšanja obsega del zaradi prej navedenega, je možno, da 
se znesek po pogodbi in aneksu št. 1  praktično ne bo povečal. 
 
7. odstavek 29. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju med drugim določa, da mora 
naročnik pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če skupna vrednost spremembe 
vrednosti pogodbe znaša 10.000,00 evrov brez DDV ali 5 % vrednosti prvotnega naročila.  Iz 
vsega navedenega izhaja, da je bila prvotna neto vrednost naročila 252.540,11 evrov brez 
DDV. Ocenjena vrednost nepredvidenih del v višini 36.043,00 evrov brez DDV predstavlja 
več kot 10.000,00 EUR oziroma več kot 5 % vrednosti prvotnega naročila. Iz tega razloga 
mora MONG, skladno s 7. odstavkom 29. člena Zakona o javnem naročanju pred sklenitvijo 
Aneksa št. 1 pridobiti soglasje svojega nadzornega organa. Na podlagi mnenja Ministrstva 
RS za pravosodje in javno upravo št. 430-3/2013/7 z dne 4.3.2013 je nadzorni organ v 
smislu navedenih določb Zakona o javnem naročanju občinski svet. 
 
 



 

 

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica  se predlaga, da predloženi sklep 
sprejme. 
                                                                             
                 

Matej Arčon 
    ŽUPAN 

 
 
Pripravili:                                                                           
Darja Anzeljc, višja svetovalka za investicije                                               
Andreja Trojar Lapanja, vodja PP 
                                                                                                    
 
 
 
 
PRILOGE: 

- Pogodbe za izvedbo objekta »Ureditev pešhodnikov ob regionalni cesti R1-204 
Nova Gorica-Sežana na območju naselij Draga in Dornberk« št. 344-01-4/2004-
154 z dne 11.10.2013, 

- Geotehnično poročilo o temeljenju opornega zidu na državni cesti v Dornberku, št. 
045/13-KS, Geotrias d.o.o., z dne 5.12.2013. 


