
 

OBČINA LAŠKO 
       ŽUPAN 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 430-7/2013 
Datum: 11.12.2013 
 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO: ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NARO ČILA "OBNOVA JP 700701 TROBNI 

DOL – TOVORNIK"  
 
 
Gradivo pripravil: Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Andrej Kaluža, vodja urada za GJS, okolje in prostor 
 
Gradivo obravnaval:  
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti 
Odbor za gospodarski razvoj občine 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  
• 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) 
• 5. odstavek 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5) 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško daje soglasje k odstopu od izvedbe  javnega naro čila "OBNOVA JP 
700701 TROBNI DOL - TOVORNIK". 
 
Obrazložitev: 
V skladu s 5. odstavkom 80. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št. 12/2013-UPB5) 
lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju 
svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razloga, da zanj nima 
zagotovljenih sredstev. 
 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  

- Utemeljitev odstopa od izvedbe javnega naročila "OBNOVA JP 700701 TROBNI DOL - TOVORNIK" 
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Utemeljitev odstopa od izvedbe javnega naro čila 
"OBNOVA JP 700701 TROBNI DOL – TOVORNIK" 

 
 
 
Naročnik Občina Laško je izvedel postopek oddaje javnega naročila, po postopku zbiranja 
ponudb po predhodni objavi, za izbor izvajalca gradnje ˝OBNOVA JP 700701 TROBNI DOL - 
TOVORNIK˝. S sklepom o oddaji javnega naročila, št. 430-7/2013 z dne 21.5.2013, je bil kot 
najugodnejši izbran ponudnik FERDINAND HERCOG s.p., Gradbena mehanizacija, iz Laškega, 
katerega ponudbena cena, vključujoč DDV, je znašala 126.000,00 EUR.  
 
Zaradi težav pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč, naročnik ni takoj sklenil pogodbe z 
izbranim ponudnikom. Ob koncu leta 2013 pa se je izkazalo, da naročnik v proračunu za leto 
2013 nima več dovolj zagotovljenih sredstev za izvedbo predmetnega javnega naročila.  
 
Skladno s 5. odstavkom 80. člena ZJN-2 naročnik lahko do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega 
naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega 
naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima 
zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila 
vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne 
okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala 
izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. 
 
Naročnik na podlagi soglasja nadzornega odbora občine Laško odstopa od izvedbe javnega 
naročila. 
 
V skladu z novim stališčem, ki ga je dne 13.3.2013 podalo Ministrstvo za finance, Direktorat za 
javno naročanje, Sektor za sistem javnega naročanja, je nadzorni organ občine občinski svet. 
 
 
 
                                                                                                     Andrej Kaluža, podsekretar 
                                                                                            vodja urada za GJS, okolje in prostor 


