OBČINA VIPAVA
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obcina@vipava.si
www.vipava.si

NADZORNI ODBOR
Glavni trg 15, 5271 Vipava

Številka: 0323-9/2020-3
Datum: 7. 4. 2021
Na podlagi 38. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 20/2017), 11.
člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vipava (Uradni list RS, št. 73/2014), Programa dela
Nadzornega odbora Občine Vipava za leto 2020 in Sklepa o izvedbi nadzora št. 0323-9/2020-1, z
dne 15.9.2020 je Nadzorni odbor na 11. seji, dne 6. 4. 2021 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEMU NADZORU
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST V LETU 2019
Na podlagi sklepa predsednika Nadzornega odbora št. 0323-9/2020-1, z dne 15.9.2020 je redni
nadzor potekal v prostorih Občine Vipava na podlagi predložene dokumentacije in pogovorov z
uslužbencem občinske uprave Občine Vipava.
1. Nadzorovana pravna oseba
Občina Vipava, Glavni trg 15 5271 Vipava
2. Odgovorne osebe
Goran Kodelja, župan Občine Vipava
3. Pri nadzoru so sodelovali
Božidar Lavrenčič, Občinska uprava Občine Vipava
4. Nadzorni pregled je opravila delovna skupina v sestavi
Radovan Lango in Jožko Žgur
Datum sestankov

Kraj sestankov

Prisotni predstavniki nadzorovane pravne osebe

19. 11. 2020
5. Predmet nadzornega pregleda
Vzdrževanje občinskih cest v letu 2019.
6. Cilj nadzora
Izrek mnenje o točnosti in preglednosti evidenc ter smotrnosti gospodarnosti projekta
vzdrževanja občinski cest v letu 2019.

7. Uporabljeni predpisi





Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15),
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO),
Odlok o občinskih cestah (Uradno glasilo, št. 2/2000),
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 26/1997).

8. Pregledana dokumentacija
-

Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročil št. 430-0004/2019-2 z dne 28.05.2019.
Višina zagotovljenih sredstev iz proračuna Občine Vipava 324.843,43 Eur
JHP Projektne rešitve d.o.o. Pravno svetovanje pri javnem naročilu Popravilo občinskih cest
2019
Javno naročilo: »Popravilo občinskih cest 2019« zajema štiri sklope:
Ureditev Duplje (cesta Duplje, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, javna razsvetljava –
gradbeni in elektro montažni del, SN kanal)
Ureditev Podraga (cesta Podraga, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija)
Ureditev Vipava (cesta Vipava, javna razsvetljava - gradbeni del in elektro montažni del)
Ureditev Vrhpolje (cesta, meteorna kanalizacija)
Obvestilo o oddaji javnega naročila in poziv pisnemu obvestilu o povezavi izbranih
ponudnikov št. 430-0004/2019-14, z dne 01.07.2019
Povabilo k pogajanjem v postopku oddaje javnega naročila naslovom: Popravilo občinskih
cest v letu 2019, št. 430-0004/2019-19
Kavcijsko zavarovanje za odpravo napak - ZIDES
Podaljšanje pogodbenega roka za dokončanje del – ZIDES
MGRT – Sprememba višine deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu 2019 št.:
4100-1/2019/5, z dne 01.02.2019
Pogodba št. C2130-19G300252 o sofinanciranju projekta »Popravilo občinskih cest v letu
2019 do višini 175.183, 00 EUR nepovratnih sredstev

8.1 Prispele ponudbe

1. Ponudba št. 173/2019 Adriaplan d.o.o., Partizanske cesta 71, Sežana, z dne 07.06.2020, v višini

281.980,41 € ali z DDV 344.016,10 € (Ureditev Duplje v višini 70.209,78 €, Ureditev Podraga v
višini 97.327,34 €, Ureditev Vipava v višini 41.641,07 €, Ureditev Vrhpolje v višini 72.802,22 €.
Zneski so brez DDV). Kot podizvajalec del se navaja Asfalti Ptuj d.o.o.
2. Ponudba št. 51-2019 Stopar PGM d.o.o., Lokavec 202c, Ajdovščina, z dne 10.06.2019, v višini
234.324,21 € ali z DDV 285.875,54 € (Ureditev Duplje 62.661,71 €, Ureditev Podraga 85.710,24
€, Ureditev Vipava 38.831,37 €, Ureditev Vrhpolje 47.120,120,90 €. Zneski so brez DDV)
3. Ponudba št. 401719 Zides d.o.o., Goriška 3, Vipava, z dne 06.06.2019, v višini 233.099,11 € ali z
DDV 284.380,92 € (Ureditev Duplje 63.246,30 €, Ureditev Podraga 90.648,50 €, Ureditev Vipava
35.817,86 €, Ureditev Vrhpolje 43.386,45€. Zneski so brez DDV).
- Občina Vipava št. 430-0004/2019-19 Poziv k podaji pisnega soglasja za odpravo očitne
računske napake z dne 26.06.2019 podjetju Zides d.o.o.
- Zides d.o.o., Soglasje k pozivu za odpravo računskih napak k dopisu 430-0004/2019
(prejeto 27.06.2019 pod zaporedno št. 430-4/2019-12

4. Ponudba št. V/1-418/1-19 Kolektor CPG d.o.o., Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica z
dne 11.06.2019, v višini 325.828,83 € ali 397.511,17 z DDV (Ureditev Duplje 85.376,89 €,
Ureditev Podraga 113.192,59 €, Ureditev Vipava 48.512,33 €, Ureditev Vrhpolje 78.747,01 €.
Zneski so brez DDV.)

8.2 Odločitev o oddaji naročila
Odločitev o oddaji javnega naročil št. 430-0004/2019-13 z dne 01.07.2019. Razvrstitev ponudb
glede na merilo:
- ZIDES d.o.o., v višini 223.161,48 €
- STOPAR d.o.o., v višini 234.324,21 €
- ADRIAPLIN d.o.o., v višini 281.980,41 €
- KOLEKTOR CPG d.o.o., v višini 325.828,83 €
Vse končne cene ponudb v razvrstitvi so brez DDV.
Kot ponudnik del na javnem naročilu je bil izbrano podjetje Zides d.o.o., Goriška cesta 3, Vipava v
višini 223.161,48 € brez DDV.
8.3 Druga dokumentacija
-

-

Stopar d.o.o. - Zahteva za vpogled št. 41-2019-SSB z dne 01.07.2019
Stopar d.o.o. - Zahteva za spremembo odločitve o oddaji javnega naročila št. dopisa: 432019-SSB, z dne 04.07.2019
Zapiski o vpogledu v javno naročilo št. 430-0004/2019-16, z dne 04.07.2019
Občina Vipava – Zahtevek neizbranega ponudnika št. 430-0004/2019-13 z dne 08.07.2019
podjetju JHP d.o.o. v zadevi STOPAR.
Ponudba št. 401719 ZIDES d.o.o., Goriška cesta 3, Vipava v višini 220.045,56 € ali z DDV
268.455,59 €
Gradbena pogodba za izvedbo popravil občinskih cest v Občini Vipava v letu 2019 št. 401719 Zides in Občina Vipava št. 430-0004/2019-21 z dne 23.07.2019 v višini 223.161,48 € ali
272.257,00 € z DDV
Ponudba št. 403019 ZIDES d.o.o. z dne 05.09.2109 dodatna dela POC 2109 –izkop, nasip –
cesta Vrhpolje v višini 5839,00 € ali 7.123,58 € z DDV.
Ponudba št. 404019 ZIDES d.o.o. z dne 15.10.2019, javna razsvetljava Vrhpolje – gradbeni del
v višini 6.456,15 € ali 7.876,50 € z DDV.
Ponudba št. 403919 ZIDES d.o.o. z dne 15.10.2019, kanaleta Vrhpolje v višini 1.291,32 € ali
1.575,41 € z DDV.
Ponudba št. 403719 ZIDES d.o.o. z dne 21.10.2019, spremenjena dela-cesta in meteorna
kanalizacija Podraga v višini 93.721,77 € ali z DDV 114.340,56 €
Aneks št. 1 ZIDES d.o.o. z dne 21.10 2019 h gradbeni pogodbi št. 430-4/2019-21 za izvedbo
popravil občinskih cest v Občini Vipava v letu 2019 v višini 114.340,56 €
Aneks št. 2 ZIDES d.o.o. z dne 12.11.2019 h gradbeni pogodbi št. 430-4/2019-21 za izvedbo
popravil občinskih cest v Občini Vipava v letu 2019.
Povabilo k oddaji ponudbe za ureditev/označitev meje št. 351-9/2019 z dne 19.12.2019
Žolnir d.o.o., ponudba za določitev meje V Podragi v višini 870 € +DDV z dne 20.12.2019
Gromap d.o.o., ponudba za določitev meje v Podragi v višini 700,00 € + DDV z dne
20.12.2019
Breščak, geodetska dela d.o.o., ponudba za določitev meje v Podragi v višini 725,00 € + DDV

-

Povabilo k oddaji ponudbe za prikaz, parcelacijo in ureditev meje št. 351-9/2019-65 z dne
20.5.2020
Gromap d.o.o., ponudba za parcelacijo v Vrhpolju v višini 1.990 €+ DDV, z dne 20.02.2020
Žolnir d.o.o., ponudba za parcelacijo v Vrhpolju v višini 2.650,00 €+ DDV, z dne 20.02.2020
Progea Martina Pavlin s.p., ponudba za parcelacijo v Vrhpolju v višini 2.070,00 € + DDV z
dne 19.02.2020
Dezis d.o.o., ponudba za parcelacijo v višini 2.181,05 €+ DDV z dne 19.02.2020
Komunala d.o.o., ponudba za označitev meje št. 05/19 v Vrhpolju in Dupljah v višini 228,15
€ + DDV
Structum d.o.o., ponudba za izvedbo preiskav na gradbišču Vrhpolje v višini 150 €/vzorec +
DDV z dne 11.09.2019
Zapisnik o uvedbi v delo med izvajalcem in naročnikom št. 351-0001/2019 z dne 25.07.2019
Zaključno poročilo o izvedbi projekta POC 2019 v skladu s pogodbo št. C2130-19G300252 v
višini 283.404,27 €, št. 411-0002/2018-38, z dne 27.10.2020 je v prilogi zapisnika.
Konto prometa št. 4204 01, proračunska postavka 13016 Popravilo občinskih cest, 2019 od
januarja 2019 do oktobra 2020 v višini 291.600,41 € je v prilogi zapisnika
Komunalno stanovanjska družba d.o.o Ajdovščina, račun št. 1450-0019880 z dne 04.10.2019,
obnova magistralnega vodovoda Vrhpolje v višini 9.089,69 €
Zides d.o.o. račun št. 004-1029 z dne 27.01.2020 – gradbena dela za obnovo magistralnega
vodovoda, v višini 7.478,07 €
Zides d.o.o. Račun št. 77-1029- gradbena dela za postavitev javne razsvetljave v Vrhpolje
srednja pot, v višini 3.277,10 €
Občina Vipava je 28.10.2020 pod zadevo št. : 411-2/2018-39 prejela obvestilo Ministrstva za
gospodarstvo in tehnologijo oddala poročilo o izvedbi projekta št. 3 za projekt POC 2019 v
skupni vrednosti 324.843,43 €

9. Ugotovitve
Občina Vipava je z Ministrstvom za gospodarstvo in tehnologijo podpisala pogodbo POC 19 v
višini 175.183,00 € nepovratnih sredstev za sofinanciranje popravila občinskih cest v letu 2019. Iz
zaključnega poročila o izvedbi projekta POC 19 je razvidno, da je celotna vrednost projekta
znašala 283.404,27 €. Če to vrednost primerjamo s kontom prometa 4204 01 proračunska
postavka 13016 popravilo občinskih cest v letu 2019 na katerem so zabeležene knjižbe do
oktobra 2020, ko se je projekt dejansko zaključil, v višini 291.600,41 €. Vendar pa tudi ta znesek
ni končen, ker smo kasneje dobili še tri račune od Komunalno stanovanjske družbe ter dva od
Zides-a v višini 19.844,86 €. Prav tako pa se z vsemi temi končnimi vrednostmi obnove ne sklada
prejeto obvestilo Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo Občini Vipava, ki ga Občina Vipava
vodi pod zadevo št, 411-2/2018-39 z dne 28.10.2020, da je Občina Vipava oddala poročilo o
izvedbi projekta št. 3 za projekt POC 2019 v skupni vrednosti 324.843.43 €.
Vse te ugotovitve se nanašajo na dokumente, ki smo jih pridobili na vpogled.
Kar smo še iz izvedbenega dela projekta videli, da so se parcelne meje določevale sproti glede na
posredovanje lastnikov, kar se nam zdi nedopustno. Občina Vipava, bi morala pred pričetkom del
in posega v prostor stvarno določiti parcelne meje poti, ki so bile v obnovi. V primeru poseganja
v tujo lastnino pa se z lastniki dogovorit o odkupu dela zemljišč ali pa o brezplačnem prenosu na
dela zemljišč na Občino Vipava. To je razvidno iz končne situacije – poročila geodetov.
10. Priporočila

Občini Vipava priporočamo, da z lastniki zemljišč, ki imajo novonastale parcele pod dejansko
potjo, uredi zemljiško knjižno tako, da navedene parcele odkupi ali se dogovori z lastniki
navedenih parcel o brezplačnem prenosu na Občino Vipava.
11. Priloge
Vsa pregledana dokumentacija se nahaja v arhivu Občine Vipava. Konto prometa št. 4204 01,
proračunska postavka 13016 – Popravilo občinskih cest 2019, od januarja 2019 do oktobra 2020
v višini 291.600,41 €, je v prilogi zapisnika

Jožko Žgur
predsednik Nadzornega odbora

Vročiti:
1.
2.
3.
4.

Nadzorovani osebi - Občina Vipava, priporočeno, s povratnico
Občinskemu svetu Občine Vipava
Županu Občine Vipava
Arhiv, tu.

