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Številka: 43001-0012/2014-39 
Datum: 26.11.2014 
 
 
OBČINSKI SVET 
 

                                                                                                                                             
TOČKA   7. 

 
 
ZADEVA:    Obvestilo naročnika Občine Miren-Kostanjevica, 
    nadzornemu organu v smislu določb Zakona o javnem  
    naročanju, o odstopu od izvedbe javnega naročila:  
    KULTURNO UPRAVNI CENTER  – II. FAZA – 1. in 2. etapa 
 
 
PRIPRAVIL/A:   Občinska uprava 
 
 
NASLOV:   Obvestilo naročnika Občine Miren-Kostanjevica, 

nadzornemu organu v smislu določb Zakona o javnem  
    naročanju, o odstopu od izvedbe javnega naročila:  
    KULTURNO UPRAVNI CENTER  – II. FAZA – 1. in 2. etapa 
 
 
POROČEVALEC/KA: Župan Mauricij Humar 
 
 
DELOVNO TELO:   
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica, kot nadzorni organ v smislu določb Zakona 
o javnem naročanju, je obveščen o odstopu in o razlogu za odstop naročnika Občine 
Miren-Kostanjevica od izvedbe javnega naročila: KULTURNO UPRAVNI CENTER – II. 
FAZA – 1. in 2. Etapa. 
 

 
  

Župan 
Mauricij Humar 

 
 
 



Številka: 43001-0012/2014-39 
Datum: 18.11.2014 

 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

Za izvedbo javnega naročila gradnje KULTURNO UPRAVNI CENTER – II. FAZA – 1. in 2. 
Etapa so bila v finančni konstrukciji projekta kot vir financiranja predvidena sredstva iz 
naslova: Javnega poziva za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve 
»Regionalni razvoj ni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015. Vloga Občine 
Miren-Kostanjevica na ta javni poziv je bila zavržena. Občina je zato ostala brez finančnih 
virov za izvedbo javnega naročila - načrtovanega deleža sofinanciranja v višini 61% celotne 
vrednosti projekta. 
 
Občina Miren-Kostanjevica je za izvedbo javnega naročila gradnje KULTURNO UPRAVNI 
CENTER – II. FAZA – 1. in 2. Etapa izvedla postopek oddaje javnega naročila za izbiro 
izvajalca gradbenih del. Obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku je bilo objavljeno 
na Portalu javnih naročil pod št. objave JN5996/2014, dne 27.5.2014 in št. objave 
JN6866/2014, dne 20.6.2014. V postopku je bila kot najugodnejša izbrana skupna ponudba 
ponudnika nosilca posla SGP ZIDGRAD Idrija d.d. Vojkova ulica 8,, 5280 Idrija in partnerja 
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj. Odločitev o izbiri 
št. 43001-0012/2014-16 je bila izdana dne 18.7.2014 in je postala pravnomočna dne 
1.8.2014.  
 
Občina ni uspela pridobiti sredstev iz naslova zgoraj navedenega javnega poziva, zaradi 
tega je izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom postala nemogoča. Občina Miren-
Kostanjevica je tako odstopila od izvedbe javnega naročila iz razloga, da zanj nima 
zagotovljenih sredstev. 
 
5. odstavek 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5 in 
19/2014) med drugim določa, da lahko naročnik po sprejemu odločitve o oddaji naročila do 
sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz razloga, 
da zanj nima zagotovljenih sredstev. V primeru, da naročnik odstopi od izvedbe javnega 
naročila, mora o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega 
naročila, takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo, ter svoj 
nadzorni organ. 
 
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je dne 4.3.2013 izdalo Mnenje št. 430-3/2013/7 v 
katerem navaja: »da je nadzorni organ v smislu določb Zakona o javnem naročanju občinski 
svet«. 
 
Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica predlagamo, da predloženi sklep sprejme. 
 
 
 
Pripravila: 
Mojca Šubic  
Višja svetovalka I 

 
Mauricij Humar  

Župan 
 

 


