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            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 
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ZADEVA: Odgovori na vprašanja občinskega svetnika, g. Stanislava Zajška 

izražena na 15. redni seji občinskega sveta, dne 16.3.2017. 
 
 

1. Vprašanje:  

Koliko znaša investicija zgraditev javnega kanalizacijskega omrežja Sp. Polskava – Pragersko? 

 

Odgovor:  

1. Izgradnja vakuumskega kanalizacijskega sistema aglomeracije Pragersko- Gaj in aglomeracije Spodnja 

Polskava je potekala na osnovi naslednjih sklenjenih pogodb in so bile realizirane v naslednjih vrednostih: 

 

1.1. Izvajalske pogodbe z izvajalcem NIVO d.d. Celje,  – HIDROINŽENIRING d.o.o., Ljubljana,  za 

izvedbo Čistilne naprave Pragersko in primarnih kanalizacijskih sistemov aglomeracij Zg. Polskava, Sp. 

Polskava, Leskovec- Stari log in Pragersko – Gaj. 

 

1.1.1.  Vrednosti, ki se nanašajo na izgradnjo vakuumskega kanalizacijskega sistema 

aglomeracije Pragersko - Gaj so sledeče: 

- po osnovni pogodbi:  1.499.896,43 EUR (brez DDV) 

- po aneksu 5:      698.335,83 EUR (brez DDV) 

Skupaj:  2.198.232,26 EUR (brez DDV) 

 

 

1.1.2. Vrednosti, ki se nanašajo na izgradnjo gravitacijskega kanalizacijskega sistema aglomeracije 

Spodnja Polskava so sledeče: 

- po osnovni pogodbi:   424.373,05 EUR (brez DDV) 

- po aneksu 5:   0,00 EUR (brez DDV) 

Skupaj:  424.373,05 EUR (brez DDV) 

 

1.2. Izvajalske pogodbe z izvajalcem KOSTMANN d.o.o., Slovenj Gradec za Izgradnjo sekundarne 

kanalizacije – I. faza«, 2. SKLOP - Sekundarna kanalizacija Pragersko v  vrednosti: 

- pogodba v vrednosti 2.302.760,00 EUR (brez DDV) 

- aneks 2 v vrednosti     446.786,44 EUR (brez DDV)  

- aneks 6 v vrednosti      54.601,91 EUR (brez DDV) 

- aneks 7 v vrednosti       95.501,22 EUR (brez DDV) 

Skupaj   2.899.649,57 (brez DDV)   oziroma 3.543.373,58 EUR z DDV 

Ostali aneksi so se nanašali na podaljševanje rokov izvedbe del. 
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1.3. Izvajalske pogodbe z izvajalcem KITAK d.o.o., Rogaška Slatina za Izgradnjo sekundarne 

kanalizacije – I. faza«, 1. SKLOP - Sekundarna kanalizacija Spodnja Polskava v  vrednosti: 

- pogodba v vrednosti  1.716.296,34 EUR (brez DDV) 

- aneks št. … v vrednosti     329.818,79 EUR (brez DDV)  

Skupaj   2.046.115,13 EUR (brez DDV)   oziroma 2.496.260,46 EUR z DDV 

 

Ostali aneksi so se nanašali na podaljševanje rokov izvedbe del. 

 

1.3.1. Dodatnih pogodb z izvajalcem KITAK d.o.o., Rogaška Slatina za: 

a) Izvedba dodatnih kanalov 1.4 in 1.14.1 na sekundarni kanalizaciji Spodnja Polskava, 

b) Izvedba dodatnih elektroinštalacijskih del in kanala 1.14 na sekundarni kanalizaciji Spodnja Polskava 

- pogodba a) v vrednosti   39.728,92 EUR (brez DDV) 

- pogodba b) v vrednosti   36.980,64 EUR (brez DDV) 

Skupaj       76.709,56 EUR (brez DDV) oziroma 93.585,66 EUR z DDV 

 

1.4. Izvajalske pogodbe z izvajalcem KOMUNALA Slovenska Bistrica d.o.o. za izvedbo odcepov za 

hišne priključke na primarno kanalizacijo Pragersko – Gaj v vrednosti: 

 149.728,13 EUR brez DDV.  

K tej pogodbi ni bilo sklenjenih aneksov. 

 

1.5. Izvajalske pogodbe z izvajalcem KOMUNALA Slovenska Bistrica d.o.o. za izvedbo odcepov za 

hišne priključke na primarno kanalizacijo Aglomeracije Spodnja Polskava v vrednosti: 

44.218,82 EUR brez DDV.  

K tej pogodbi ni bilo sklenjenih aneksov. 

 

1.6. NADZOR 

 

1.6.1. Za izvajanje nadzora gradnje primarne kanalizacije in ČN, je bila skupna pogodba v vrednosti: 

- pogodba v vrednosti 138.230,00 EUR (brez DDV),  

- Aneks1 v vrednosti:   41.320,00 EUR (brez DDV) 

Skupaj:   179.550,00 EUR (brez DDV) oziroma 217.800,60 EUR z DDV. 

 

1.6.2. Za izvajanje nadzora gradnje sekundarne kanalizacije je bila pogodba skupna za celotno I. fazo, ki 

jo sestavljata dva sklopa (Sp. Polskava 1. Sklop,  Pragersko – 2. Sklop)  v vrednosti: 

- pogodba v vrednosti   12.909,84 EUR (brez DDV) 

- aneks 1  v vrednosti     3.568,40 EUR (brez DDV) 

- aneks 3 v vrednosti     5.809,43 EUR (brez DDV) 

Skupaj    22.287,67 EUR (brez DDV, oziroma 27.190,95 EUR z DDV 

 

Za izvajanje nadzora so bili z izvajalcem sklenjeni trije aneksi, od katerih sta dva spreminjala vrednost 

pogodbe.Ostali aneks se je nanašal na podaljšanje roka izvedbe del. 

 

1.6.3. Z izvajalcem nadzora, sta bili  sklenjeni še dodatni pogodbi za izvajanje nadzora zaradi podaljševanja 

trajanja gradnje in višje vrednosti gradnje v vrednosti: 

- pogodba 2  8.695,88 EUR (brez DDV) in  

- pogodba 3  7.745,88 EUR (brez DDV) 

Skupaj   16.441,75 EUR (brez DDV)  oziroma   20.058,94 EUR z DDV 

 

Celotna skupna vrednost  nadzora znaša. 38.729,42 EUR brez DDV oziroma 47.249,89 EUR z DDV 

 

2. Vprašanje: 

Kdo je bil projektant? Ali jih je bilo več? 

 

Odgovor:  

2.1. Projektant za primarno kanalizacijo: HIDROINŽENIRING d.o.o., Ljubljana, odgovorni vodja 

projekta Boris Tkalec, dipl inž.grad. IZS G-9015. 

 



2.2. Projektant za sekundarno kanalizacijo: IEI Institut za ekološki inženiring d.o.o., Maribor, 

Ekologika d.o.o.,Celje, odgovorni vodja projekta Tomaž Oberžan, univ. dipl.inž.grad. IZS G-0521. 

 

3. Vprašanje: 

Odgovorna oseba za izvedbo investicije? 

 

Odgovor:  

Po Zakonu o graditvi objektov so odgovorne osebe: 

3.1. Za primarno kanalizacijo 

- Odgovorni projektant: Boris Tkalec, dipl inž.grad. IZS G-9015 

- Odgovorni vodja del: Aleksander Kuzman, inž. Grad. IZS G-2281 

- Odgovorni nadzornik:  IEI Institut za ekološki inženiring d.o.o., dr. Uroš Krajnc univ.dipl.ing.grad. 

IZS G-0557 

 

3.2. Za sekundarno kanalizacijo: 

- Odgovorni projektant: Tomaž Oberžan, univ. dipl.inž.grad. IZS G-0521 

- Odgovorni vodja del za sklop 1: Matevž Cimerman, dipl.inž.grad. IZS G-3358 

- Odgovorni vodja del za sklop 2: Vili Mesner, inž grad. IZS G-0892 

- Odgovorni nadzornik:  Silvo Rep, dipl.inž.grad. IZS G-0514 

 

4. Vprašanje: 

Kdo je bil nadzorni organ celotne investicije? 

 

Odgovor:  

Celotna investicija je sestavljena iz ločenih investicij, ki je vsaka zase imela svoj nadzorni organ. 

 

Za izgradnjo primarne  kanalizacije je bil nadzorni organ  IEI Institut za ekološki inženiring d.o.o.,  

Maribor  
 

Za izgradnjo sekundarne kanalizacije je bil nadzorni organ  P.T.S. Silvo Rep, s.p., Bistrica ob Dravi. 

 

 

5. Vprašanje: 

Odgovorna oseba s strani občine? 

 

Odgovor:  

Za izvedbo potrebnih operativnih aktivnosti v imenu naročnika (Občine Slovenska Bistrica) do pogodbenih 

izvajalcev (projektantov, izvajalcev gradbenih del, nadzornikov) so bili odgovorni: skrbniki pogodb za 

primarni  del Borut Košič, za sekundarni del Simon Kotnik, s strani izvajalca javne službe (Komunale 

SLB) Jerneja Zorko in kot koordinator Milan Ozimič. 

 

 

6. Vprašanje: 

Kdo je bil odgovoren, da je ta projekt potrdil? 

 

Odgovor:  

Vsi projekti so bili potrjeni skladno z obveznimi postopki in metodologiji, ki jo mora upoštevati investitor. 

 

6.1. Investicijski program CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE  Izgradnja komunalne 

infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode – Občina Slovenska Bistrica, ki se 

nanaša na primarni del kanalizacijskega omrežja in Čistilno napravo Pragersko, je potrdil Občinski svet na 

12. seji, dne 26.5.2008 (mandat 2006 – 2010). 

 

6.2 Investicijski program IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE – I. FAZA na območju 

aglomeracij Pragersko in Sp. Polskava, je potrdil Občinski svet na 14. seji, dne 18. 12. .2012 (mandat 2010 

– 2014). 

 

 



7. Vprašanje: 

Koliko aneksov se je podpisalo glede na prvi načrt projekta investicije? 

 

Odgovor:  

Vsi podpisani aneksi so razvidni iz odgovora na 1. vprašanje 

 

8. Vprašanje: 

Koliko se je podražila investicija na prve ocene 

 

Odgovor:  

Glede na investicijski program CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJE  Izgradnja komunalne 

infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode – Občina Slovenska Bistrica, ki se 

nanaša na primarni del kanalizacijskega omrežja in Čistilno napravo Pragersko, ki ga je potrdil Občinski 

svet na 12. seji, 26.5.2008 

in  

glede na Investicijski program IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE – I. FAZA na območju 

aglomeracij Pragersko in Sp. Polskava, je potrdil Občinski svet na 14. seji, dne 18. 12. .2012 (mandat 2010 

– 2014) 

so realizirane vrednosti investicij bistveno nižje od ocenjenih vrednosti  po obeh investicijskih 

programih. 

 

9. Vprašanje: 

Koliko so znašali stroški napak? 

 

Odgovor:  

Stroškov napak, ki bi bremenili občino ni bilo.  

Stroški odprave ugotovljenih napak in pomanjkljivosti so bremenili in še bremenijo (garancije) izvajalce. 

 

10. Vprašanje: 

Evropska sredstva? 

Občinska sredstva? 

 

Odgovor:  

Sofinancerska evropska sredstva Kohezijskega sklada  in sofinancerska sredstva proračuna RS so skupaj 

znašala za celotno operacijo izgradnje primarne kanalizacije in čistilne naprave 5.498.130,95 UER (brez 

DDV),  občinska sredstva pa 1.326.003,17 EUR ( brez DDV).  

V enakem razmerju je bila sofinancirana izgradnja delov primarne kanalizacije aglomeracij Sp. Polskava 

(341.917,37 EUR)  in Pragersko (1.770.919,20EUR). 

 

Sofinancerska evropska sredstva Regionalnega razvojnega sklada za izgradnjo sekundarne kanalizacije 1. 

Faze so za oba sklopa skupaj znašala 2.754.521,47 EUR.  

 

Razliko do realiziranih vrednosti investicij predstavljajo lastna sredstva občine. 

 

 

 

Pripravila:  

Simon Kotnik, dipl.upr.org.  

 

Borut Košič, prav. 

 

Vodja Oddelka za okolje in prostor: 

Milan Ozimič 



 
 

O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O b č i n s k a   u p r a v a 

Oddelek za okolje in prostor 
 

Kolodvorska  ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 20   fax: + 386 2 / 843 28 50   e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si 

Številka: 1034/2017-OOP 

Datum: 28.03.2017 
 

 

            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika g. Stanislava Zajška izraženega 

na 15. redni seji občinskega sveta, dne 16.02.2017 

 

 

Vprašanje: 

Zanima ga, kdaj se bo preplastila Pokoška cesta, na njej tudi ni javne razsvetljave. 

 

Odgovor: 

Res je, da je omenjena lokalna cesta dotrajana in je potrebna obnove. Na podlagi poročil in 

planov rednega vzdrževanja vzdrževalca cest ter ogledov stanja na terenu se pridobijo 

informacije o stanju občinskih cest. Na podlagi teh informacij in v odvisnosti od gostote 

prometa se skupaj z vzdrževalcem pripravi prioriteta sanacije cest in drugih vzdrževalnih 

ukrepov v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev. 

 

Pričetek izvajanja rekonstrukcije omenjene ceste, se bo pričel v skladu z možnimi 

proračunskim sredstvi. 

 

Javna razsvetljava se dograjuje po programih in s sredstvi Krajevnih skupnosti. 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Pripravil: 

Marko Pučnik          

                                                                                             Vodja Oddelka za okolje in prostor: 

                                                                                                          Milan Ozimič 
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