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KONČNO POROČILO! 
Številka: 032-0017/2017-40 

Datum: 21. 11. 2017 

Na osnovi 5, odstavka 42. in 47. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 21/17. 08. 2011), 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mirna 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/16. 12. 2011), sprejetega Letnega programa dela 
za leto 2017 nadzornice pošiljajo nadzorovani osebi, na 26. seji Nadzornega odbora 
Občine Mirna dne, 21. 11. 2017 sprejeto 

KONČNO POROČILO 
O NADZORU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

OBČINE MIRNA V OBDOBJU 2011-2017 

A. NADZORNI ODBOR (v nadaljevanju: NO) 

Sestava 

» Marija Sluga, predsednica 
». Bojana Rebolj, članica 
`» Jožica Brajer, članica 

Poročevalka 

Marija Sluga, vodja nadzora 

B. UVOD  

B.1. Nadzorovani organ: 

Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna 

8.2. Osnovni podatki o nadzorovanem organu 

Občina Mirna je bila novo ustanovljena leta 2011 in kot enovita organizacijska enota 
vključuje naslednja naselja: Brezovica, Cirnik, Debenec, Glinek, Gomila, Gorenja vas pri 
Mirni, Migolica, Migolska gora, Mirna, Praprotnica, Ravne, Sajenice, Selo pri Mirni, Selska 
gora, Stan, Stara gora, Ševnica, Škrjanče, Trbinc, Volčje njive, Zabrdje, Zagorica. 



Organi občine so: 

Občinski svet, kot najvišji organ odločanja, šteje devet članov. Izvoljeni so po 
večinskem volilnem sistemu, 

župan, g. Dušan Skerbiš, ki predstavlja in zastopa občino, 
- Nadzorni odbor, kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini, vključuje tri 
nadzornike. 

V občinski upravi je zaposlenih sedem javnih uslužbencev, ki delujejo na delovnih 
področjih urejanja prostora in varstva okolja, cestne in komunalne infrastrukture, 
gospodarstva, gospodarske infrastrukture in investicij, družbenih dejavnosti, proračuna in 
javnih financ ter splošno pravnih in nepremičninskih zadev. Izvajajo tudi strokovna, 
organizacijska in administrativna opravila za občinske organe. Občinsko upravo vodi 
direktorica ga. Tanja Šinkovec. 

Odgovorna oseba: g. Dušan Skerbiš, župan in ga. Tanja Šinkovec, direktorica občinske 
uprave 

Kontaktni osebi: mag. Štefan Velečič  in ga. Maja Anzelj 

B.3. Pravna podlaga: 

Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/17.08.2011); 
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
33/16.12.2011); 
Letni program dela Nadzornega odbora Občine Mirna za leto 2016 (spletna stran 
Občine Mirna - Nadzorni odbor); 
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C, 114/06 - ZUE); 
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08-ZLS-
O, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZULIJF0); 

Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občin (Uradni list RS, 

št. 23/09); 

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB, 14/05-popr., 92/05-

=-6, 93/05-ZVMS, 111/05-odl.US, 126/07, 108/09, 61/10-Zrud-1, 20/11-odl. 

US, 57/12, 101/13-ZdavNepr., 110/13, 19/15); 
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št, 91/15); 
Pravilnik o javnem naročanju Občine Mirna št. 007-1/2012-1 z dne, 15. 02. 2012; 
Uredba o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informadjah v obvestilih za postopek 
naročila male vrednosti, (Uradni list RS, št. 37/16); 
Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08); 
Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur. l. RS, št. 37/08, 99/08); 
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 
18/13, 24/13 in 26/13); 
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Trebnje od leta 1986 do leta 
2000 (Skupščinski Dolenjski lit, št. 19/86, 2/90, 16/90 in Uradni list RS, št. 
35/93, 49/93, 50/97, 61/98, 18/00, 59/04, 82/04 in 65/06-popr.); 
Srednjeročni družbeni plan Občine Trebnje za obdobje 1986 do leta 1990 
(Skupščinski Dolenjski lit, št. 19/86, 2/90, 16/90 in Uradni list RS, št. 35/93, 
49/93, 50/97, 61/98, 18/00, 59/04, 82/04 in 65/06-popr.); 
Urbanistišna zasnova Mirna (Uradni list RS, št. 36/92 in 65/04); 
Prostorski ureditveni pogoji za naselje Mirna (Uradni list RS, št. 68/05, 112/05-
popr.); 
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna (OPN) - neuradno 
prečiščeno besedilo (1), Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/14, 47/16); 
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Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za prestavitev 
regionalne cest R1-2015/1162 Trebnje-Mokronog (Obvoznica Mirna) v Občini 
Mirna in Občini Šentrupert (Uradni list RS, št. 11/16); 
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB, 58/12 in 27/16); 
Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UP, 9/11 in 83/12); 
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05-
spremembe, 83/05-spremembe in dopolnitve, 14/07- spremembe in dopolnitve, 
12/13); 

Sklep o izvedbi nadzora: 

Nadzorni odbor Občine Mirna je na svoji 24. redni seji dne, 26. septembra 2017 sprejel 
sklep o izvedbi nadzora projektne dokumentacije Občine Mirna. 

Namen in cilj nadzora: 

Pregled izvršene projektne dokumentacije v letih 2011-2017 skladno z odloki o 
izvrševanju proračunov Občine Mirna ter podrobnejši pregled projektne dokumentacije za 
posamezne investicije (Roje-IV , PIC-Mirna, športni objekti) . 
Ugotovitev smotrnosti in gospodarnosti obsega porabe javnih sredstev za izdelavo 
projektne dokumentacije. 

Opredelitev izrazov projektne dokumentacije in javnega naročanja 

Projektna dokumentacija  
Po 5.2. točki 2. člena Zakona o graditvi objektov je projektna dokumentacija 
sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb in 
drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične 
značilnosti nameravane in izvedene gradnje ter obsega idejno zasnovo, idejni projekt, 
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del 

Pravilnik o projektni dokumentaciji v 2. členu določa vrste projektne dokumentacije, v 3. 
poglavju opredeljuje podrobnejšo vsebino projektov. 

Z idejno zasnovo (IDZ) se pridobi projektne pogoje oziroma soglasja za priključitev 
pristojnih soglasodajalcev. 
Z idejnim projektom (IDP) se dosega izbor najustreznejše variante nameravanega 
objekta oziroma načina izvedbe del. 

projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) se pridobiva gradbeno 
dovoljenje. 
Namen projekta za izvedbo (PZI) je izvedba gradnje. 

projektom izvedebnih del (PID) se pridobi uporabno dovoljenje. 

Projekt po zaporedju sestavljajo; 
- vodilna mapa, 
- 	načrti in 
- elaborati, 

ki morajo biti med seboj jasno ločeni, označeni in izdelani v slovenskem jeziku. 

Vodilna mapa vsebuje podatke o projektu in udeležencih pri graditvi, lokacijske podatke 
ter druge dokumente, pomembne za ugotavljanje skladnosti rešitev v projektu s 
prostorskimi akti, izpolnjevanju bistvenih zahtev nameravane gradnje in druge podatke 
vezane na odločanje v upravnem postopku. Označena je $ številko »O«. 

Načrti vsebujejo sistematično urejene sestave grafičnih prikazov in opisov, s katerimi se 
določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje 



(npr. načrti arhitekture, gradbenih konstrukcij, električnih, strojnih inštalacij in opreme, 
načrti telekomunikacij, tehnološki načrti, načrti izkopov). 

Elaborati vsebujejo študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte, konservatorske 
načrte ter druge tehnične dokumente v zvezi z gradnjo. 

Javno naročanie  
Javno naročilo pomeni pisno sklenjeno odplačno pogodbo med enim ali več  
gospodarskimi subjekti ter enim ali več  naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, 
dobava blaga ali izvajanje storitev. 

Pravila o postopkih lavnega naročanja, ki jih izvedejo naročniki v zvezi z javnimi naročili 
in projektnimi natečaji ureja Zakon o javnih naročilih. Podrobnejše vsebine so določene 
še z ustreznimi podzakonskimi akti (pravilniki, uredbe), kakor tudi z občinskim 
Pravilnikom o javnem naročanju. Pri javnem naročanju se morajo naročniki držati 
določenih 	načel 	(gospodarnosti, 	učinkovitosi, 	uspešnosti, 	konkurenčnosti, 
transparentnosi, sorazmernosti, enakopravne obravnave ponudnikov). 
S posebno uredbo je določen tudi seznam naročnikov. 

Zakon o javnih naročilih določa mejne vrednosti javnih naročil brez DDV za uporabo 
zakona tako na splošnem kot tudi na infrastrukturnem področju, v kolikor so ocenjene 
vrednosti javnih naročil enake ali višje od določene mejne vrednosti. Naročnik objavlja 
tovrstna javna naročila na portalu javnih naročil. V kolikor naročnik v obvestilu javnega 
naročila označi, se ti podatki zagotavljajo tudi v Uradnem listu Evropske unije, ki jih 
neposredno zajema tudi Evropska komisija. 

Za javna naročila, katerih vrednost je nižja od zakonsko določene mejne vrednosti, mora 
naročnik upoštevati načela gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti in transparentnosti. V 
ta namen mora voditi evidenco o oddaji javnih naročil in o njih enkrat letno do 28. 
februarja tekočega leta za preteklo leto poročati na portal javnih naročil. 

Portal javnih naročil je spletni informacijski portal ministrstva, pristojnega za javna 
naročila, ki ga upravlja Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., kamor 
naročniki neposredno pošiljajo v objavo obvestila in dokumentacijo v zvezi z oddajo 
javnega naročila ter drugo dokumentacijo. 
Podatke o oddanih javnih naročilih v preteklem letu, ki so jih naročniki sporočili na portal 
javnih naročil, obdela Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., in jih pošlje 
ministrstvu, pristojnemu za javna naročila, do 31. maja tekočega leta. 
Ministrstvo, pristojno za javna naročila, na podlagi podatkov o oddanih javnih naročilih v 
preteklem letu najpozneje do 30. septembra tekočega leta pripravi statistično poročilo o 
oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji in ga posreduje vladi v potrditev. 

Ministrstvo, pristojno za javna naročila, Evropski komisiji do 18. aprila 2017 in vsaka 
nadaljnja tri leta pošlje statistično poročilo za javna naročila, ki bi jih bilo treba objaviti v 
Uradnem listu Evropske unije, če je njihova vrednost enaka ali višja od vrednosti za 
objave iz drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih naročilih. 

Naročnik lahko po izračunu ocenjene vrednosti javnega naročila začne postopek oddaje  
lavnega naročila. Po izteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več  spreminjati ali 
dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Oddaja javnega naročila 
temelji na ekonomsko najugodnejši ponudbi, ki zajema najboljše razmerje med ceno in 
kakovostjo. Naročnik od ponudnika zahteva tudi določena dokazila o njegovi 
verodostojnosti. Naročnik z izbranim ponudnikom podpiše pogodbo o izvedbi javnega 
naročila ali okvirni sporazum. 
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C. UGOTOVITVENI DEL: 

C.1. Dokumentacija 

Na predhodnem razgovoru dne, 25. septembra 2017 je vodja nadzora prejela od 
kontaktne osebe go. Maje Anzelj kartice finančnega knjigovodstva za podkonto 4208 - 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija in investicijski inženiring in 
sicer za obdobje od leta 2011 do 30. 06. 2017 ter od leta 2011 do 25. 09. 2017. 

ponedeljek, 09. oktobra 2017 je vodja nadzora skladno z dogovorom na začetnem 
sestanku o nadzoru dne, 26. 09 2017 prejela naslednjo dokumentacijo od kontaktnih 
oseb: 

ga. Maje Anzelj: 

USB ključek s podatki na finančnih karticah in račune ter naloge za izplačilo za 
projekte 1313 ROJE MIRNA, 1407 PIC Mirna 1. in 2. faza ter 1816 Investicijsko 
vzdrževanje športnih objektov; 

g. Štefana Velečiča 

naročilnice s ponudbami in predlogi za izvedbo postopka javnega naročanja, 
odločitve o oddaji javnega naročila, naročilnice s ponudbami in predlogi za izvedbo 
postopka javnega naročanja, odločitve o oddaji javnega naročila (enostavni 
postopek) za projekte Roje Mirna, PIC Mirna - 1. faza ter športni park; 

projekt » Racionalizaciia izgradnje komunalne opreme za LN ROJE 
IV - MIRNA«, št. projekta P-2012/ 24 - avgust 2012; 

PZI - Projekt za izvedbo gradnje - vodilna mapa, št. VM-2012/24 - avgust 
2012; 
PZI - Načrt gradbenih konstrukcij - cesta, št. C-2012/24 -avgust 2012; 
PZI - Načrt gradbenih konstrukcij - vodovod, št. V-2012/24 - avgust 2012; 
in sicer vse projektanta GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. 
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, izdelano v mesecu avgustu 2012; 

Elaborat geodetskega načrta št. 8-2013 z dne, 22. 02. 2013 za pripravo 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo 
lokacijskega načrta LN ROJE IV MIRNA in sicer s strani izdelovalca GEOHIT 
- geodetske storitve d.o.o. Trebnje; (Odlok o premembah in dopolnitvah 
lokacijskega načrta »Roje - Mirna«, objavljen v Uradnem listu RS, št. 
46/2013); 
Dokument LOKACIJSKI NAČRT »ROJE MIRNA« - št. 107-03-LN z meseca 
novembra 2004, je bil izdelan s strani DIA, Ljubljana še v Občini Trebnje. 

PGD - vodilna mapa, št. projekta P-2014/02 - maj 2014; 
PGD -Načrt gradbenih konstrukcij - cesta, št. C-2014/02, maj 2014; 
PGD - Načrt gradbenih konstrukcij - vodovod, št. V-2014/02 - maj 2014; 
PGD - Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, št. G02014-02 - maj 
2014; 
in sicer vsi trije načrti projektanta GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, 
d.o.o. Ljubljanska cesgta 26, 8000 Novo mesto; 
PGD - Načrt električnih instalacij in električne opreme / «NN razvod, 
igradnja EKK«, »Zaščita in prestavitev SNO in NNO«, št. EI-140746 - 
maj 2014; 
PGD - Načrt električnih instalacij in električne opreme / »Javna 
razsvetljava«, št. EI-140747 - maj 2014; 



PGD-Načrt telekomunikacijskih instalacij/«Prestavitev in zaščita KRS«, 
»Izgradnja TK kabelske kanalizacije«, št. EI-140748 - maj 2014; 
in sicer vsi trije načrti projektanta FORM BRESTANICA d.o.o. Kantalon 6, 8280 
Brestanica, izdelani v mesecu maju 2014; 
Elaborat geodetskega načrta št. 56-2014 z dne, 04. 03. 2014 za pripravo 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za Komunalno 
opremo za območje SDLN ROJE IV MIRNA 
s strani izdelovalca GEOHIT - geodetske storitve d.o.o. Trebnje; 

Geološko-geomehansko poročilo št. 9677 - november 2014 za zazidalni 
načrt ROJE-MIRNA izdelovalca GEOINŽENIRING d.o.o. Dimičeva 14, 1000 
Ljubljana; 

PZI - Vodilna mapa, št. V-2014/02 - junij 2014, št. projekta P-2014/02 - 
junij 2014; 
PZI - Načrt gradbenih konstrukcij - vodovod, št. V-2014/02 - junij 
2014; 
PZI - Vodilna mapa, št. projekta P-2014/02, št. mape VM-2014/02 - julij 
2015; 
PZI - Načrt gradbenih konstrukcij -cesta, št. projekta P-2014/02, št. 
mape C-2014/02 - julij 2015 - dve mapi 
vse skupaj izdelovalca projektanta GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, 
d.o.o. Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto; 

Projekt » PIC MIRNA - 1. faza« 

naročilnice s ponudbami in predlogi za izvedbo postopka javnega 
naročanja, odločitve o oddaji javnega naročila (enostavni postopek) za 
projekt PIC Mirna 1. faza; 
PGD - vodilna mapa, št. projekta P-2012/02, št. mape VM-2012/02 - 
september 2012 ter CD 
PGD - Načrt gradbenih konstrukcij - cesta, št. projekta P-2012/20, št. 
mape C-2012/20 - september 2012; 
PGD - Načrt gradbenih konstrukcij - most preko potoka iz Zapuž med 
P24 in P25, št. projekta P-2012/20, št. načrta 051021 -oktober 2012 
PGD - Načrt gradbenih konstrukcij - most preko potoka iz Zapuž med 
P27 in P28, št. projekta P-2012/20, št. načrta 061012 - oktober 2012; 
vse skupaj izdelovalca projektanta GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, 
d.o.o. Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto; 

PZI - vodilna mapa, št. projekta P-2012/20, št. mape VM-2012/20 -januar 
2013 ter CD; 
PZI - Načrt gradbenih konstrukcij - cesta, št. projekta P-2012/20, št. 
načrta C-2012/20 - januar 2013; 
PZI - Načrt gradbenih konstrukcij - most preko potoka iz Zapuž med 
P24 in P25, št. projekta P-2012/20, št. načrta 051012 - januar 2013; 
PZI - Načrt gradbenih konstrukcij - most preko potoka iz Zapuž med 
P27 in P28, št. projekta P-2012/20m št. načrta 061012 - januar 2013; 
vse skupaj izdelovalca projektanta GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, 
d.o.o. Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto; 

PZI - Sprememba cestnega priključka v Poslovno industrijsko cono 
Mirna, št. projekta P-2012/20, št. načrta C-2012/20 - september 2013, 
izdelano po naročilnici št. 2013/153, 
izdelovalca projektanta GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. 
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto; 
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PZI - Sprememba dela izgradnje II. faze EKK v I. fazo izgradnje EKK, 
št. projekta P-2012/20, št. načrta EI-120954-2014 - dve mapi, februar 
2014, 
izdelovalca projektanta FORM Brestanic d.o.o., Kantalon 6, 8280 Brestanica; 

Izsek iz projekta Prometna, komunalna in energetska infrastruktura za 
poslovno industrijsko cono Mirna, 
izdelovalca projektanta GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. 
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, izdelano v mesecu aprilu 2014; 

PZI - Načrt električnih instalacij in električne opreme / »Električne 
inštalacije « objekt »Plinska postaja - električne inštalacije, št, projekta 
P-2012/20, št. načrta EL-140950 - september 2014 
izdelovalca projektanta FORM Brestanica d.o.o., Kantalon 6, 8280 Brestanica 
kot kooperanta GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Ljubljanska 
cesta 26, 8000 Novo mesto; 

PGD-sprememba Prometna, komunalna in energetska infrastruktura za 
Poslovno industrijsko cono Mirna - Načrt gradbenih konstrukcij - cesta 
- sprememba, št. projekta P-2012/20, št. načrta C-2012/20 - oktober 2014 
izdelovalca projektanta GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. 
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto; 

Elaborat geodetskega načrta št. 80-2012 z dne, 20. 11. 2014 - 
dopolnitev - dva izvoda topografska vsebina (relief, objekti, cesta) za 
pripravo projektne dokumentacije 
izdelovalca GEOHIT - geodetske storitve d.o.o. Trebnje; 

PID - Prometna, komunalna in energetska infrastruktura za poslovno 
industrijsko cono Mirna - 1. faza, št. projekta P-2012/20 - oktober 2014; 
priložen tudi CD; 
PID - vodilna mapa, št. projekta P-2012/20, št. načrta VM/2012/20 - 
oktober 2014; 
PID - Načrt gradbenih konstrukcij - cesta, št. projekta P-2012/20, št. 
načrta C/2012/20 - oktober 2014; 
PID - Načrt gradbenih konstrukcij - Most preko potoka iz Zapuž med P 
27 in P 28, št. projekta P-2012/20, št, načrta 061012 - oktober 2014; 
PID - Načrt gradbenih konstrukcij - Kanalizacija, št. projekta P-2012/20, 
št. načrta K-2012/20 - oktober 2014; 
PID - Načrt gradbenih konstrukcij - Vodovod, št. projekta P-2012/20, št. 
načrta VO*2012/20 - oktober 2014; 
vse skupaj izdelovalec projektant GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, 
d.o.o. Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto; 

Elaborat geodetskega načrta št. 67 - 2015 z dne 01. 10. 2015 za 
pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za gradnjo nove TP postaje na delu parcel št. 111/6, 114/30, k.o. 1410 
Mirna, izdelovalca GEOHIT - geodetske storitev d.o.o. Trebnje, Rimska cesta 
10 A, 8210 Trebnje; 

PGD - Postavitev trasformatorske postaje in polaganje SN kablov v 
poslovno industrijski coni Mirna, št. projekta P-2015/30 - november 
2015; 
PGD - Vodilna mapa, št projekta P-2015/30, št. mape VM-2015/30 - 
november 2015; postavitev transformatorske postaje in polaganje 
kablov v PIC Mirna - lega in tlorisna velikost objekta na zemljišču, 



odmiki od sosednjih zemljišč  in objektov, odmiki od varovanih območij 
in varovalnih pasov; 
projektant GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Ljubljanska cesta 
26, 8000 Novo mesto; 

PGD - Načrt električnih inštalacij in električne opreme / »TP PIC 
MIRNA«, št. projekta P-2015/30, št. načrta EL-151145 - november 2015 - 
postavitev transformatorske postaje in polaganje kablov v PIC Mirna 
projektant FORM Brestanica d.o.o., Kantalon 6, 8280 Brestanica kot kooperanta 
GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Ljubljanska cesta 26, 8000 
Novo mesto; 

PGD - Elaborat geodetskega načrta št. 67 - 2015 z dne, 01. 10. 2015 za 
projekt št. P-2015/30 za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za gradnjo nove TP postaje na delu parcel št. 
111/6, 114/30, k.o. 1410 Mirna; 
izdelovalca GEOHIT - geodetske storitev d.o.o. Trebnje, Rimska cesta 10 A, 
8210 Trebnje; 

PRVA FAZA JE ŽE ZGRAJENA PO GRADBENEM DOVOLJENJU ŠT. 351-
509/2012-14 Z DNE, 07. 12. 2012 TER ODLOČBI ŠT. 351-369/2014-8, Z 
DNE 25. 11. 2014 IN JE ZANJO IZDELANA TUDI PID DOKUMENTACIJA, 
ŠT. PROJEKTA P-2012/20, OKTOBER 2014, 
izdelal GPI d.o.o. Novo mesto. 

Projekt » PIC MIRNA - 2. faza« 

PGD-SPREMEMBA - Prometna, komunalna in energetska 
infrastruktura za Poslovno industrijsko cono Mirna - 2. Faza 
PGD-sprememba - Vodilna mapa, št. projekta P-2012/20, št. mape 
VM-2012/20 - oktober 2016; 
PGD-sprememba - Načrt gradbenih konstrukcij - cesta, št. 
projekta P-2012/20, št. načrta C-2012/20 - oktober 2016; 
projektant GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Ljubljanska cesta 
26, 8000 Novo mesto; 

PGD-sprememba - Načrt električnih inštalacij in električne opreme / 
»Javna razsvetljava« ; Prometna, komunalna in energetska 
infrastruktura - 2. faza, št. projekta P-2012/20, št. načrta EI-120952 - 
oktober 2016; 
PGD-sprememba - Načrt telekomunikacijskih inštalacij / »Izgradnja 
TK in CATV kabelske kanalizacije«; Prometna, komunalna in 
energetska infrastruktura - 2. faza, št. projekta P-2012/20, št. načrta EI-
120956 - oktober 2016; 
projektant FORM Brestanica d.o.o., Kantalon 6, 8280 Brestanica kot kooperanta 
GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Ljubljanska cesta 26, 8000 
Novo mesto; 
Elaborat geodetskega načrta št. 88 - 2016 z dne, 20. 10. 2016 
geodetske izmere na terenu za pripravo projektne dokumentacije za 
spremembo gradbenega dovoljenja za prometno, komunalno in energetsko 
infrastrukturo za PIC Mirna - 2. faza; 
izdelovalec GEOHIT - geodetske storitev d.o.o. Trebnje, Rimska cesta 10 A, 
8210 Trebnje; 
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Projekt »Izgradnja male smučarske skakalnice (K-8m)« 

IDP - idejni projekt »Smučarska skakalnica K8m - ŠD Zabrdje, 
april 2009; 
PGD - Vodilna mapa, št. projekta 09/10 z meseca junija 2010 - 
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja; 
PGD - Načrt gradbenih konstrukcij št. načrta 09/10 z meseca 
junija 2010 - sprememba namembnosti, rekonstrukcija in 
dozidava, 
izdelovalec projektne dokumentacije CURK ARHITEKTURA, Jožica Curk 
s.p. Jurčkova cesta 231, 1000 Ljubljana; 

DIIP-Dokument indentifikacije investicijskega projekta, avgust 
2011; 
izdelovalec investicijske dokumentacije je Občina Mirna, Glavna cesta 
28, 8233 Mirna; 

PZI-SPREMEMBA - Projekt za spremembo gradbenega 
dovoljenja št. 351-408/2010-8 z dne, 08. 10. 2010 - PZI za 
izgradnjo male smučarske skakalnice (K-8m), št. projekta 09/10-S 
z dne, 27. 06. 2012; 
PZI-SPREMEMBA - Vodilna mapa, št. projekta 09/10-S - junij 
2012; 
PZI-SPREMEMBA - Načrt arhitekture, št. projekta 09/10-S - april 
2012; 
PZI-SPREMEMBA - Načrt gradbenih konstrukcij izgradnje male 
smučarske skakalnice (K-8m) št. načrta 09/10-S - april 2012; 
Obe spremembi načrtov je izdelal projektant CURK ARHITEKTURA, 
Jožica Curk s.p. Jurčkova cesta 231, 1000 Ljubljana; 

PZI-SPREMEMBA - Projekt za spremembo gradbenega dovoljenja 
št. 351-408/2010-8 z dne, 08. 10. 2010; 4-Načrt električnih 
inštalacij in električne opreme za izgradnjo male smučarske 
skakalnice (K-8m) št. 66-06/2012; 
PZI-SPREMEMBA - Projekt za spremembo gradbenega dovoljenja 
št. 351-408/2010-8 z dne, 08. 10. 2010; 5.1 - Načrt strojnih 
inštalacij in strojne opreme št. 20-06/2012 z meseca junija 2012; 
Oba načrta je izdelal projektant BIRO LOVŠIN inženiring, projektiranje 
in svetovanje d.o.o., Ulica pod gozdom 23, 1236 Trzin; 
PZI-SPREMEMBA - Elaborat geodetskega načrta št. 84 - 2011 z 
dne, 21. 10. 2011; 
Izdelovalec GEOHIT - geodetske storitev d.o.o. Trebnje, Rimska cesta 10 A, 
8210 Trebnje; 

PID - Projekt izvedenih del z CD - Izgradnja male smučarske 
skakalnice (K-8m); 
PID - Vodilna mapa, št. projekta 09/10-PID z novembra 2012; 
PID - Načrt arhitekture, št. projekta 09/10-S - november 2012; 
Oba načrta je izdelala projektantka CURK ARHITEKTURA, Jožica Curk 
s.p. Jurčkova cesta 231, 1000 Ljubljana; 



PID - Načrt električnih inštalacij in električne opreme za 
izgradnjo male smučarske skakalnice (K-8m) št. 66-06/2012 - 
november 2012; 
PID - Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme št. 20-06/2012 - 
november 2012; 
Oba načrta je izdelal projektant BIRO LOVŠIN inženiring, projektiranje 
in svetovanje d.o.o., Ulica pod gozdom 23, 1236 Trzin; 
PID - Elaborat geodetskega načrta, št. 79 - 2012 z dne 29. 10. 
2012; 
izdelovalec GEOHIT - geodetske storitev d.o.o. Trebnje, Rimska cesta 10 A, 
8210 Trebnje; 

Odločba Upravne enote Trebnje št. 351-316/2012/6 z dne, 07. 08. 
2012 

Sklep o imenovanju Komisije za tehnični pregled novozgrajene 
smučarske skakalnice (K-8m) na parcelni št. 22/8 k.o. Mirna št. 
351-513/2012-2 z dne, 16. 10, 2012; 
Zapis Komisije za tehnični pregled novozgrajene smučarske 
skakalnice (K-8m) na Mirni z dne, 20. 11. 2012; 
Izjava o odpravi pomanjkljivosti na novozgrajeni smučarski 
skakalnici (K-8m), ki so bile ugotovljene iz zapisnika z dne, 20. 
11. 2012; 

Uporabno dovoljenje št. 351-513/2012-5 z dne, 23. 11. 2012 s 
strani Upravne enote Trebnje, Golije trg 5, 8210 Trebnje; 

Projekt »Šolsko športno igrišče« Mirna 

DIIP - Dokument identifikacije investicijskega projekta - »Šolsko 
športno igrišče« november 2011; 

Obsega krožno tekališče, ravno tekališče, zaletišče, jamo z mivko, 
zunanji polkrožni del, metališče, igrišče za mali nogomet, večnamensko 
igrišče; 
izdelovalec investicijske dokumentacije Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 
Mirna; 

Projekt »Utrjeno dvorišče, otroško igrišče in teniški igrišči« avgust 2012, 
št. projekta 11/12; 

IDZ - Idejna zasnova »Utrjeno dvorišče, otroško igrišče in teniški 
igrišči« - avgust 2012, št. projekta 11/12; priložen CD in vsa potrebna 
soglasja; 
enostavni objekt po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur. l. RS, št. 
37/2008, 99/2008) 
IDZ - Vodilna mapa »Utrjeno dvorišče, otroško igrišče in teniški 
igrišči« - avgust 2012, št. načrta 11/12; 
IDZ - Načrt arhitekture »Utrjeno dvorišče in otroško igrišče« - avgust 
2012, št. načrta 11/12-A; 
IDZ - Načrt arhitekture »Teniški igrišči« - avgust 2012, št. načrta 
11/12-B; 
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Vse tri načrte je izdelala projektantka CURK ARHITEKTURA, Jožica Curk 
s.p. Jurčkova cesta 231, 1000 Ljubljana; 

Projektantski popis del, izdelan na osnovi projekta IDZ - izdelala 
projektantka CURK ARHITEKTURA, Jožica Curk s.p. Jurčkova cesta 231, 
1000 Ljubljana; 

PZI - Vodilna mapa - št. načrta 11/12, avgust 2012; 
IDZ - Idejna zasnova - »Utrjeno dvorišče, otroško igrišče in teniški 
igrišči«; Vodilna mapa - št. načrta 11/12, avgust 2012; 
IDZ - Načrt arhitekture - »Utrjeno dvorišče in otroško igrišče«, št. 
načrta 11/12-A, avgust 2012; 
IDZ - Načrt arhitekture - »Teniški igrišči«, št. načrta 11/12-B, avgust 
2012; 
Vse štiri načrte je izdelala projektantka CURK ARHITEKTURA, Jožica 
Curk s.p. Jurčkova cesta 231, 1000 Ljubljana; 

PZI - Projekt za izgradnjo - »Utrjeno dvorišče, otroško igrišče in 
teniški igrišči« - avgust 2012, št. projekta EI-120841; načrt obravnava 
zaščito in prestavitev telekomunikacijskega omrežja; 
Načrt izdelal FORM BRESTANICA d.o.o., Kantalon 6, 8280 Brestanica; 

Projekt »Športni park Mirna« 

Predmet idejne zasnove (IDZ) je ureditev / razširitev športnega parka  
Mirna na zemljišču s parc. št. 22/7, k.o. Mirna, kjer se že nahaja  
nogometno igrišče. Predvideni so še enostavni objekti, ki so izdelani v 
ločenem delu projekta in sicer: utrjeno dvorišče - parkirišče za 17 osebnih  
avtomobilov, otroško igrišče in dve teniški igrišči. Med manj zahtevne 
objekte bo vključeno še: gostinsko športni objekt s tribunami, štiri stezno 
balinišče, nogometno igrišče za mlajše, pomožno nogometno igrišče ter 
parkirišče za 24 osebnih vozil (od tega 4 za invalide) ter 2 za avtobuse.  
Predvideno je tudi  igrišče za invalide.  

IDZ - Idejna zasnova »Športni park Mirna«, št. načrta 10/12 - 
julij 2012; - Načrt arhitekture (4 izvodi) - tehnično poročilo; 

IDZ - Idejna zasnova za fazno izvedbo »Športni park Mirna - 1. 
faza«; Vodilna mapa, št. projekta 11/12, avgust 2012, dopolnitev 
oktober 2012 s potrebnimi soglasji; 

IDZ - Idejna zasnova za fazno izvedbo »Športni park Mirna - 1. 
faza«; Vodilna mapa, št. projekta 11/12, februar 2013, s 
potrebnimi soglasji; (2 izvoda); 

Obrazložitev fazne izvedbe po projektu št. 11/12 - februar 
2013; 

Rekapitulacija del: 
teniško igrišče 
oprema otrošk.igrišča z igrali 
košarkarsko igrišče 

25.000,00 
25.000,00 
16.666,00 

 



SKUPAJ V EUR 
+20% DDV 
SKUPAJ Z DDV (V EUR) 

 

66.666,00 
13.333,20 
79 999,20 

 

 

IDZ - Idejna zasnova »Športni park Mirna 2014«, št. projekta 11/12 - 
september 2013 - 3 izvodi; 

Vse štiri načrte je izdelala projektantka CURK ARHITEKTURA, Jožica 
Curk s.p. Jurčkova cesta 231, 1000 Ljubljana; 

Na vprašanje: 
»Kakšni so razlogi za spremembe pri izdelavi IDZ - Idejnih 
zasnov »Športni park Mirna « z meseca avgusta 2012 z 
dopolnitvijo oktobera 2012 ter IDZ iz meseca februarja 2013 in 
septembra 2013?«, smo prejeli od nadzorovane osebe naslednje 
pojasnilo: 
»Za potrebe izvedbe določenih aktivnosti /izgradnjo objektov v 
športnem parku, so se naročale idejne zasnove, ki so se sproti 
spreminjale zaradi poznejših izboljšav ali sprememb, ki so bile 
posledica pogojev soglasodajalcev. Tako je bilo ugotovljeno, da 
je bilo treba zasnovo teniškega igrišča zaradi poteka javne 
kanalizacije spremeniti, in sicer tako, da se je vzdolžna os igrišča 
zarotirala za 90 stopinj, sicer bi igrišče »povozilo« kanalizacijo 
in jaške na njej, to pa ni dopustno. Potrebna je bila tudi 
prestavitev vodovoda in elektro kabla (razvidno iz situacije 
zasnov v prilogi).« 

Načrt »Parkirišče pri Pošti Mirna« 

PZI - Projekt za izvedbo rekonstrukcije obstoječega 
makadamskega parkirišča; št. načrta C-78/14, april 2014; 
Izdelava načrta Gradbeno projektiranje Robert Gazvoda s.p., Glavna 
cesta 9, 8233 Mirna; 3 izvodi; 

Vsi projekti vsebujejo pripadajoča zahtevana soglasja. 

Dne, 17. 10. 2017 je vodja nadzora od go. Maje Anzelj pridobila še: 

pogodbo št. A-3/2013 z dne, 11. 02. 2013. 

Dne, 20. 10. 2017 smo na zahtevo prejeli od g. Velečiča še: 

Lokacijski načrt ROJE-MIRNA št. 107/03-LN z meseca novembra 2004 z 
naslednjo vsebino dokumentacije: I. Prostorska uredtev in promet, II. Idejna 
zasnova vodovodnega omrežja, III. Idejna zasnova kanalizacije, IV. Idejena 
rešitev telekomunikacijskega omrežja, V. Idejan zasnova elektrifikacije in javne 
razsvetljave, 

izvajalca dokumentacije DIA biro za design, inženiring in arhitekturo, Poljanski 
nasip 28, 1000 Ljubljana. 
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r Ponudba za izdelavo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta »Roje-
Mirna« št. A - 136/2012 z dne, 21. 12. 2012, v vrednosti 10.440,00 EUR z 
DDV (brez DDV 8.700,00 EUR) ter 

`t Občinski podrobni prostorski načrt - Osnutek »Spremembe in dopolnitve 
lokacijskega načrta ROJE-MIRNA št. OPPN-L1/2013 z meseca februarja 
2013, 
izdelovalca načrta ACER Prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja 
Novo mesto, d.o.o. 

Predlog za izvedbo enostavnega postopka javnega naročila in naročilnica 
št. 2012-106 z dne, 11. 06. 2012 v vrednosti 3.100 EUR, za izdelavo 
investicijske dokumentacije za projekt PIC-MIRNA-1. faza (DIIP, IP, 
CBA); PP 1407; podkonto 420804 in NRP št. 0B2012-12-0002 PIC-Mirna - 1. 
faza. 

5- Pravilnik o javnem naročanju Občine Mirna št. 007-1/2012-1 z dne, 15. 02. 
2012 

4. Dne, 09. novembra 2017 smo v Odzivnem poročilu - popravki, prejeli dodatno 
zahtevano dokumentacijo za Športni park Mirna: 

`r. Predlog za izvedbo postopka javnega naročila in Naročilnica Občine Mirna 
št. 2012-202 z dne 27. 12. 2012 za izdelavo geodetskega načrta za 
športni park v višini 2.599,20 EUR ter Odločitev o oddaji javnega naročila 
v višini 2.530,13 EUR podjetja Geohit d.o.o. Trebnje; 

r Predlog za izvedbo postopka javnega naročila, Naročilnica Občine Mirna 
št. 2015-142 z dne 27. 10. 2015, ter račun št. 2015-1-0382 z dne 30. 11. 
2015 podjetja JHP projektne rešitve d.o.o., Cesta talcev 5, 1230 Domžale, 
vse za izdelavo DIIP-Sportni park-dopolnitev, v vrednosti 439,20 EUR. 

C.2. Obseg nadzora 

Nadzor projektne dokumentacije je vseboval: 

pregled porabe proračunskih sredstev skupaj za študije izvedljivosti projektov, 
projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa ( skupaj konto 
4208) v letih 2011-2017 v primerjavi z sprejetimi Odloki o izvrševanju 
proračunov Občine Mirna; 
pregled porabe proračunskih sredstev samo za študije izvedljivosti projektov in za 
projektno dokumentacijo (podkonti 420800 - Študija izvedljivosti projekta, 
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija in 420899 - Plačila drugih 
storitev in dokumentacije) v letih 2011-2017; 
pregled projektne dokumentacije za posamezno vrsto investicije (ZN Roje-IV , 
PIC-Mirna, športni objekti) v smislu smotrnosti in gospodarnosti obsega porabe 
javnih sredstev za izdelavo projektne dokumentacije. 

Tehnična vsebina projektne dokumentacije ni bila predmet nadzora. 



C.3. Predstavitev predmeta nadzora in ugotovitve 

C.3.1. Pregled vrednosti porabe javnih sredstev za študije o izvedljivosti 
projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring (konto 
4208) za obdobje 2011 do 30. 06. 2017 

Poraba proračunskih sredstev v obdobju od leta 2011 do 30. 06. 2017 na kontu 4208 - 
Študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski 
inženiring Občine Mirna obsega skupno porabo sredstev za naslednje investicije: 

1106 Trim steza - Las DBK, 
1108 Urejanje naselja Mirna, 
1302 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, 
1312 Sofinanciranje investicij na državnih cestah, 
1313 Novogradnje v okviru ZN Roje, 
1314 Urejanje javnih površin, 
1316 Sofinanciranje prestavitve bazne postaje Gomila, 
1406 Investicije v turizem, 
1407 Poslovna industrijska cona Mirna, 
1409 Turistično rekreacijski park Mirna, 
1410 Mreža postajališč  za avtodome, 
1512 Investicije na področju ravnanja z odpadno vodo, 
1604 Prostorski dokumenti, 
1606 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov, 
1609 Urejanje pokopališč, 
1701 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, 
1811 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih 
centrov, 
1816 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, 
1904 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev. 

UGOTOVITEV: 
Za študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzore in 
investicijski inženiring Občine Mirna je bilo od začetka julija 2011 do konca 
junija 2017 za vse omenjene investicije skupaj porabljeno 465.621,72 EUR 
sredstev. 
Od tega je bila poraba v višini 7.812,53 EUR v letu 2011 za Mirno evidentirana 
še v Občini Trebnje, od leta 2012 dalje pa skupaj za 457.809,19 EUR javnih 
sredstev v Občini Mirna. Delež porabljenih sredstev v primerjavi z planiranimi s 
sprejetimi odloki proračunov v obdobju 2012 - 2017 se giblje med 25 do 56%. 

Samo za študije in projektno dokumentacijo (podkonti 420800 -Študije o 
izvedljivosti projekta, 420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija ter 
402899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije) je bilo v obravnavanih šestih 
letih skupaj porabljenih 412.286,00 EUR proračunskih sredstev ali povprečno 
68.714,34 EUR na leto. 
Od tega je bilo za leto 2011 evidentirano še v Trebnjem za 4.505,92 EUR, od leta 
2012 dalje pa na Mirni za 407.780,08 EUR sredstev. 

(GLEJ PRILOGI: TABELA 1 in TABELA 2) 
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C.3.2. Projektna dokumentacija po posameznih treh izbranih projektih 

C.3.2.1. Projekt »Racionalizacija izgradnje komunalne opreme za LN 
ROJE IV - MIRNA« 

UGOTOVITEV: 
V obravnavanem obdobju od leta 2012 do konca prve polovice leta 2017 je bilo 
namenjeno za načrte in drugo projektno dokumentacijo za racionalizacijo 
izgradnje komunalne opreme za LN ROJE IV - MIRNA skupaj 31.700,99 EUR 
proračunskih sredstev. Sredstva so bila porabljena po posameznih letih na 
naslednji način: 

LETO 2012: 

Nadzorovana oseba Občina Mirna je dne, 18. 06. 2012 sprejela ponudbo št. P-
12-083 od GPI Gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Ljubljanska c. 26, 
8000 Novo mesto za izvedbo racionalizacije izgradnje komunalne opreme za 
LN Roje-Mirna. 
Predhodno je bila za isti namen v letu 2005 še v času bivše skupne Občine 
Trebnje izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI št. projekta P-
13/2005, ki jo je izdelal isti ponudnik GPI d.o.o. Novo mesto. 
ACER, Šentjernejska cesta 23, Novo mesto - ponudba št. A-136/2012 

Ker Občina Mirna ni mogla zagotoviti dovolj finančnih sredstev za celotno 
izgradnjo naenkrat, je želela pridobiti tehnično rešitev za fazno izgradnjo, ki 
bi ji omogočila financiranje investicije z lastnimi sredstvi. V ta namen je bil s 
strani Občine Mirna, 20. 06. 2012 podan predlog za izvedbo enostavnega 
postopka javnega naročila št. 2012-112. 
Firma GPI d.o.o. Novo mesto je za vrednost 4.860,00 EUR skupaj z DDV 
(4.050,00 + 810,00 DDV) izdelala projektno dokumentacijo - št. 
dobavljenega dokumenta 12-112 ; odredba za izplačilo št. 101-12 0721 z dne, 
12. 10. 2012; št. PP 1313, podkonto 420804 Občine Mirna ter račun GPI 
d.o.o. Novo mesto št. R-12-101 z dne, 11. 09. 2012. 

LETO 2013: 

FORM d.o.o. Brestanica, Kantalon 6, PE 1 Novo mesto, Ljubljanska c. 26, 8000 
Novo mesto je izdelal ponudbo za izdelavo projekta elektroinstalacij 
prestavitve SN daljnovoda v območju LN ROJE-MIRNA za izdelavo PGD, PZI 
projektne dokumentacije (prestavitev in zaščita 20kV KBV v območju LN-
ROJE -MIRNA) v vrednosti 1.400,00 EUR + 280,00 DDV= 1.680,00 EUR). 
Občina Mirna je z predlogom za izvedbo enostavnega postopka javnega 
naročila št. 2012-128 z dne, 01. 10. 2012; z valuto odredbe za izplačilo št. 
101 13-0106 z dne, 18. 03. 2013; PP 1313, podkonto 420804 in NRP št. 
0B212-11-0035, izplačala znesek 1.680,00 EUR dne, 03. 04. 2013. 

GEOHIT d.o.o, Trebnje, Rimska cesta 10A je na osnovi naročilnice Občine 
Mirna št. 2013-061 z dne, 04. 03. 2013 in predloga za izvedbo enostavnega 
javnega naročila, izdelal geodetski načrt za spremembo lokacijskega načrta-
LN ROJE IV - MIRNA. Občina Mirna je Geohitu d.o.o. Trebnje, znesek 
1.106,93 EUR plačala 18. 04. 2013 po računu št. 017/03-2013 in na osnovi 
odredbe za plačilo Občine Mirna št. 101 13-0203 z valuto odredbe 15. 04. 
2013. Načrt je evidentiran na PP 1313, podkontu 420804 in NRP št. 08212-
11-0035. 

ACER, Šentjernejska cesta 23, Novo mesto je izdelalo spremembe in 
dopolnitve lokacijskega načrta ROJE IV - MIRNA, po pogodbi A-3/2013 in z 



računom št. 19/2013 z dne, 25. 03. 2013 zaračunalo 3.132,00 EUR 
(2.610,00+522,00 (DDV)), (vrednost opravljenih del 30%), kar je Občina 
Mirna na osnovi odredbe za plačilo Občine Mirna št. 101 13-0222 z valuto 
odredbe 25. 04. 2013 tudi dne, 20. 05. 2013 plačala. Načrt je na občini 
evidentiran na PP 1313, podkontu 420804 in pgb. št. 351-0063-2012-1. 

ACER Šentjernejska cesta 23, Novo mesto je izdelalo spremembe in 
dopolnitve lokacijskega načrta ROJE IV - MIRNA, po pogodbi A-3/2013 in z 
računom št. 47/2013 z dne, 20. 05. 2013 zaračunalo 3.132,00 EUR 
(2.610,00+522,00 (DDV)), (vrednost opravljenih del 30%), kar je Občina 
Mirna na osnovi odredbe za plačilo Občine Mirna št. 101 13-486 z valuto 
odredbe 01. 07. 2013 tudi dne, 01. 07. 2013 plačala. Načrt je na občini 
evidentiran na PP 1313, podkontu 420804 in pgb. št. 351-0063-2012-1. 

ACER, Šentjernejska cesta 23, Novo mesto je izdelalo spremembe in 
dopolnitve lokacijskega načrta ROJE IV - MIRNA,  po pogodbi A-3/2013 in z 
računom št. 78/2013 z dne, 23. 08. 2013 zaračunalo 2.122,80 EUR 
(1.740,00+382,80 (DDV)), (vrednost opravljenih del 20%), kar je Občina 
Mirna na osnovi odredbe za plačilo Občine Mirna št. 101 13-839 z valuto 
odredbe 04. 10. 2013 še istega dne tudi plačala. Načrt je na občini 
evidentiran na PP 1313, podkontu 420804 in pgb. A-3/2013 

ACER Šentjernejska cesta 23, Novo mesto je izdelalo spremembe in 
dopolnitve lokacijskega načrta ROJE IV - MIRNA, po pogodbi št. A-3/2013 in 
z računom št. 100/2013 z dne, 05. 11. 2013 zaračunalo 2.122,80 EUR 
(1.740,00+382,80 (DDV)), (končna situacija), kar je Občina Mirna na osnovi 
odredbe za plačilo Občine Mirna št. 101 13-1232 z valuto odredbe 06. 12. 
2013 še istega dne tudi plačala. Načrt je na občini evidentiran na PP 1313, 
podkontu 420804 in pgb. št. 351-0063-2012-1. 

LETO 2014: 

GPI d.o.o. Novo mesto je na osnovi ponudbe št. P-14-004 z dne, 08. 01. 2014 
izdelal projektno dokumentacijo PGD in PZI za spremembe in dopolnitve 
lokacijskega načrta Roje IV - Mirna (ceste, vodovoda, cestne razsvetljave, TK 
inštalacij in elektro inštalacij). Občina Mirna je dne 21. 01. 2014 izdala 
odločitev o oddaji javnega naročila (enostavni postopek) najugodnejšemu 
ponudniku GPI d.o.o., ki je za prvotno rešitev ureditve kompleksa Roje IV-
Mirna že izdelalo projektno dokumentacijo. Po spremembi LN ROJE IV-MIRNA 
(leto 2013) je bilo potrebno izdelano dokumentacijo prilagoditi rešitvam iz 
spremenjenega in dopolnjenega odloka. 

Na vprašanje, kakšni so bili razlogi za spremembe je nadzorovana oseba 
odgovorila sledeče: 

»V spremembi LN in v nadaljevanju v projektni dokumentaciji, je bila zajeta 
nova parcelacija za objekte in korigiran potek Sokolske ulice (posegi na 
občinska zemljišča, katere koristijo spodnji lastniki). Prav tako se je 
spremenil prometni režim ulice, in sicer se je ukinila povezava z Jamsko 
ulico. Potreben je bil nov situativni in niveltni potek Sokolske ulice z novimi 
poteki komunalnih inštalacij. Na območju Jamske ulice pa so bile predvidene 
manjše korekcije osi ceste.« 

Občina Mirna je na osnovi naročilnice št. 2014-019 z dne, 21. 01. 2014 
potrdila naročilo PP 1313, podkonto 420804, NRP št. 013212-11-0035 v 
skupni predvideni vrednosti 9.272,00 UER skupaj z DDV (brez DDV 7.600,00 
EUR). Račune je občina plačevala po začasnih situacijah. Plačilo po prvi 
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začasni situaciji  po računu R-14-035 z dne, 14. 04. 2014 je bilo plačilo 
izvršeno v višini 2.781,60 EUR (2.280,00+501,60 (DDV). 
Druga začasna situacija po računu R-14-081 z dne, 01. 08. 2014 je zapadla v 
plačilo 01. 09. 2014 v višini 3.708,80 EUR (3.040,00+668,80(DDV)). 
Storitev je bila s tem zaključena in sredstva do predvidene vrednosti v višini 
2.781,60 EUR niso bila izkoriščena. 

Na Upravni enoti Trebnje je bilo potrebno na osnovi odločbe poravnati 638,00 
EUR odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča Roje, 
ki je bilo opredeljeno po dejanski rabi kot kmetijsko zemljišče, travnik in 
sicer skladno s 1. odstavkom 3. g člena Zakona o kmetijskih zemljiščih, za 
izdajo gradbenega dovoljenja. Odškodnina zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskega zemljišča je javnofinančni prihodek proračuna Republike 
Slovenije in se namenja za izvedbo ukrepov kmetijske politike in za 
financiranje izdelave strokovnih podlag. Občina Mirna je odškodnino 
poravnala 23. 12. 2014. 

LETO 2015: 

GEOINŽENIRING d.o.o. Dimičeva 14, 1000 Ljubljana je v ponudbi št. 143-
MKK/14 z dne oktober 2014 ponudil izdelavo geološko geotehničnega 
elaborata za LN ROJE IV-MIRNA s posebnim poudarkom na plazljivosti in 
eroziji terena na podlagi sondažnih razkopov in dinamičnih penetracijskih 
sond s spremljajočimi meritvami in laboratoriskimi preizkavami. 
Predračunska vrednost 4.098,59 EUR (3.359,50+739,09(DDV)) je bila 
potrjena s strani občine z odločitvijo o oddaji javnega naročila (enostavni 
postopek) in naročilnico št. 2014-173 z dne 28. 10. 2014. Plačilo je bilo 
izvršeno v letu 2015 in sicer 11. 03. 2015.  

GPI d.o.o. Novo mesto je v svoji ponudbi št. P-14-143 z dne, 20. 11. 2014 
opredelil izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI prestavitve Sokolske 
ceste in komunalne opreme v sklopu OPPN Roje. Izdelava obsega spremembe 
načrta ceste, načrta vodovoda, načrta fekalne in meteorne kanalizacije, 
načrta telekomunikacij, načrta CR-cestne razsvetljave in načrta elektro 
inštalacij. 
Občina Mirna se je s predlogom za izvedbo postopka javnega naročila in 
naročilnico št. 2015-033 z dne, 10. 02. 2015 pozitivno opredelila za ponudbo. 
Vrednost 3.2016,00 EUR (2.636,07 + 579,94(DDV)) je po računu GPI d.o.o. 
št. R-15-064 z dne, 26. 08. 2015, občina poravnala v roku 30. dni, to je 25. 
09. 2015. 

LETO 2016: 

GPI d.o.o. Novo mesto je po ponudbi št. P-16-021 z dne, 26. 01.2016 
zaračunal občini za plotanje in kompletiranje dodatnih izvodov PZI projektne 
dokumentacije za OPPN Roje 488,00 EUR. Nadzorovana oseba je na osnovi 
predloga za izvedbo postopka javnega naročanja in naročilnico št. 2016-041 z 
dne, 02. 02. 2016 poravnala stroške dne, 18. 03. 2016. 

C.3.2.2. Projekt »POSLOVNO INDUSTRIJSKA CONA MIRNA - PIC MIRNA 
-1. FAZA in delno 2. FAZA« 

UGOTOVITEV: 
V obravnavanem obdobju od leta 2012 do konca prve polovice leta 2017 je bilo 
namenjeno za načrte in drugo projektno dokumentacijo za projekt »Poslovno 



industrijska cona Mirna (PIC - MIRNA) skupaj 37.413,98 EUR proračunskih 
sredstev. Sredstva so bila porabljena po posameznih letih na naslednji način: 

LETO 2012: 

ESPRI d.o.o. izdelava DIIP za PIC-Mirna - 918,00 EUR; plačilo je bilo 
izvršeno dne, 29. 10. 2012 na osnovi predloga za izvedbo postopka javnega 
naročila in naročilnice št. 2012-106 z dne, 11. 06. 2012. 

ESPRI d.o.o. izdelava IP in CBA za PIC-Mirna - 1.998,00;  plačilo je bilo 
izvršeno dne, 29. 10. 2012 na osnovi predloga za izvedbo postopka javnega 
naročila in naročilnice št. 2012-106 z dne, 11. 06. 2012. 

LETO 2013: 

Geohit d.o.o. Trebnje, naročilnica Občine Mirna št. 2012-203 z dne, 
27.12.2012 za izdelavo geodetskega načrta za PIC-Mirna; PP 1407, podkonto 
420804; NRP 0B212-12-0002; račun Geohit d.o.o. Trebnje št. 0159-12/2012 
z dne, 27. 12. 2012 v vrednosti 745,78 EUR. Račun je bil poravnan skladno z 
ZIPRS 1314 v roku 30. dni od prejetja računa, to je 13. 02. 2013. 

Občina Mirna je 25. 04. 2012 izdala predlog za izvedbo enostavnega postopka 
javnega naročila št. 430-0019/2012, 2012-101, z dne, 25. 04. 2012 za 
storitev novelacha projektne dokumentacije PIC Mirna (PGD in PZI). 
Izvajalec del GPI d.o.o. Novo mesto je bil izbran na osnovi razpisa in zbiranja 
konkurenčnih ponudb kot najugodnejši ponudnik (najnižja cena) v višini 
15.499,20 EUR. Občina Mirna je, na osnovi pogodbe o novelaciji projektne 
dokumentacije PGD in PZI prometne, komunalne in energetske infrastrukture 
za PIC Mirna z dne, 11. 06. 2012, z izvajalcem GPI d.o.o. Novo mesto, št. 
naročilnice Občine Mirna št. 2012-101 z dne, 08. 06. 2012, naročila novelacijo 
projektne dokumentacije za PIC Mirna in zagotovila sredstva na PP 1407 in 
evidenco na podkontu 420804. Dne, 31. 01. 2013 je bila projektna 
dokumentacija PZI s stani nadzorovane osebe prevzeta. Občina Mirna jo je 
plačala 16. 05. 2013 izvajalcu GPI d.o.o. Novo mesto. 

Sprememba projektne dokumentacije PZI cestnega priključka za PIC Mirna in  
priprava popisov za dodatna dela:  Zaradi nestrinjanja lastnikov zemljišč  s 
posegom je bilo potrebno prestaviti priključek na dostopno cesto. Potrebna je 
bila tudi prestavitev odvodnih jarkov in meteornega kanala z novimi 
vzolžnimi poteki. Izdelati je bilo treba tudi prilagoditev komunalnih vodov na 
novo stanje ter nova zakoličba v digitalni in analogni obliki. Z začetkom 
gradbenih del se je izkazalo, da je bila smiselna ureditev del, ki so bila sicer 
predvidena šele za PIC-2. faza (odvodni jarki - dotok zaledne vode v območje 
PIC preprečiti z ureditvijo jarkov in odvod vode do odvodnikov, kakor tudi 
podaljšanje krakov komunalnih vodov z zaključitvijo v jaških). Občina Mirna 
je z predlogom za izvedbo enostavnega postopka javnega naročanja in 
naročilnico št. 2012-153 z dne, 07. 10. 2013 naročila pri GPI d.o.o. Novo 
mesto na osnovi ponudbe št. P-13-123 z dne, 16. 09. 2013 omenjeno 
spremembo projektne dokumentacije PZI cestnega priključka za PIC Mirna. 
GPI račun št. R 13-110 z dne, 10. 10. 2013 v višini 1.793 40 EUR je občina 
poravnala 11. 11. 2013. 

LETO 2014: 

Dopolnitev projektne dokumentacije elektro kabelskih del za PIC Mirna in 
izdelava detajlov križani hišnih priključkov je izvršil izvajalec GPI d.o.o. Novo 
mesto na osnovi njihove ponudbe št. P-13-151 z dne, 18. 11. 2013 in 
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občinskega predloga za izvedbo postopka javnega naročila in naročilnice št. 
2013-179 z dne, 27. 11. 2013. Občina Mirna je GPI d.o.o. račun št. R-14-033 z 
dne, 14. 04. 2013 z vrednostjo 1.647,00 EUR poravnala 18. 06. 2014 z 
nalogom za izplačilo št. 101 14-0394 

Sprememba PGD projekta in vloga na UE Trebnje za spremembo gradbenega 
dovoljenja za PIC Mirna je bila nujna zaradi izvedbe del, ki niso bila narejena 
skladno s PGD projektom.Z izvedbo se je namreč  poseglo na zemljišča, ki niso 
bila zajeta v PGD projektni dokumentaciji. V ta namen je bil podan predlog za 
izvedbo postopka javnega naročanja in naročilnica št. 2014-168 z dne, 10. 
10. 2014. Izvajalec GPI d.o.o. Novo mesto je s ponudbo št. P 14-128 z dne, 
10. 10. 2014 ponudil izvršitev spremembe PGD z spremembo vodilne mape in 
načrta gradbenih konstrukcij - ceste v vrednosti 732,00 EUR. Na osnovi 
odredbe za izplačilo št. 101 14-1464 z valuto odredbe 12. 12. 2014, je 
nadzorovana oseba GPI račun št. 14-124 z dne, 11. 11. 2014 
Poravnala 12. 12. 2014. 

Na vprašanje, zakaj dela niso bila izvedena skladno s PGD projektom, smo 
prejeli v odzivnem poročilu naslednje pojasnilo: 

»Zaradi časovne omejitve in nesprejemljivih pogojev enega od lastnikov 
zemljišč  je v PGD izdelana takšna rešitev, da je bilo možno še pravočasno 
pridobiti gradbeno dovoljenje in kandidirati na nepovratna sredstva. V 
poznejši fazi pa smo se z lastnikom zemljišča, ki je predhodno oviral gradnjo, 
le dogovorili o načinu posega na njegovo zemljišče in to tudi formalno uredili 
s spremembo dokumentacije oz. spremenjenim/dopolnjenim gradbenim 
dovoljenjem (v grafični prilogi so razvidne razlike). 

LETO 2015: 

GPI d.o.o Novo mesto  je po ponudbi št. P-15-031 z dne, 23. 03. 2015 po 
izvedbi postopka javnega naročanja in naročilnice št. 2015-042 z dne 02. 04. 
2015, izdelal PZI-Prolekt za izvedbo pripravljalnih del v PIC Mirna na površini 
cca 8.000 m2. V sklopu PZI dokumentacije je bilo potrebno izdelati še 
geomehansko poročilo za izdelavo pripravljalnih del, ki so bila izdelana na 
osnovi Geološkega geotehničnega elaborata, ki je bil izdelan za potrebe cest 
in infrastrukture. Vključen je tudi načrt ravnanja z odpadki, ki je osnova za 
vlogo za pridobitev soglasja za vnos zemljine. Predhodno je bilo potrebno 
izdelati še zasnove postavitve objektov za vsemi manipulacijami, ki so 
osnova za izdelavo PZI dokumentacije. Vrednost 5.734,00 EUR je občina 
poravnala 17. 08. 2015 po GPI računu št. R-15-040 z dne, 13. 07. 2015, PP 
1407, podkonto 420899, št. NRP 013212-12-0002. 
LETO 2016: 

GPI d.o.o Novo mesto je na osnovi naročilnice Občine Mirna št. 2015-111 
izstavil račun št. R-16-006 z dne, 15. 02. 2016 za izdelavo projektne 
dokumentacije PGD postavitve transformatorske postaje in polaganje kablov 
SN v PIC Mirna v višini 1.769,00 EUR skupaj z DDV, ki je bil poravnan 10. 06. 
2016. 

GPI d.o.o Novo mesto je s ponudbo št. P 16-047 z dne, 01. 03. 2016 in 
predlogom za izvedbo postopka javnega naročila Občine Mirna št. 2016-052 z 
dne, 03. 03 2016, izdelal projektno dokumentacijo PZI za postavitev 
transformatorske postale v PIC Mirna.  Vrednost storitev je bila 1.464,00 EUR, 
kar je nadzorovana oseba po GPI računu št. 16-013 z dne, 09. 03. 2016 
poravnala 10. 06. 2016. 



GPI d.o.o. Novo mesto je  na osnovi ponudbe št. P-16-128 z dne 23. 05 2016 
in predloga za izvedbo postopka javnega naročila Občine Mirna št. 2016-107 
z dne, 06. 06. 2016 izdelal popravek projektne dokumentacije PGD za 
postavitev transformatorske postaje v PIC Mirna.  Vrednost storitve je znašala 
829,60 EUR,  ki ga je na osnovi GPI računa št. R- 16-061 z dne, 08. 07. 2016 
občina tudi poravnala dne, 08. 08. 2016. 

GPI d.o.o. Novo mesto je na osnovi ponudbe št. P-16-137 z dne 07. 06. 2016 
opravil koordinacijo priprav zazidalnih situacij za PIC Mirna  skladno z 
predlogom za izvedbo postopka javnega naročila in naročilnice Občine Mirna 
št. 216-123 z dne, 11. 07. 2016 in GPI računa št. R-16-064 z dne, 22. 07. 
2016 v vrednosti 768,60 EUR.  Plačilo je bilo izvršeno dne, 22. 08. 2016. 
ESPRI d.o.o. Novo mesto je  izdelala na osnovi naročila Občine Mirna št. 2016-
163 z dne, 04. 07. 2016 DIIP - Dokument identifikacije investicijskeg 
projekta PIC - Mirna - 2. faza. Vrednost storitve po računu št. 62/2016 z 
dne, 02. 09. 2016 je 1.171,20 EUR  in je bila plačana 13. 10. 2016. 

LETO 2017: 

GPI d.o.o. Novo mesto je na osnovi ponudbe št. P-16-226 z dne, 17. 10. 2016 
in predloga za izvedbo postopka javnega naročanja ter naročilnice št. 2016 - 
189 z dne, 23. 11. 2016 Občine Mirna, izdelal projektno dokumentacijo PGD 
za spremembo gradbenega dovoljenja za PIC Mirna, ki vključuje poleg 
tehničnih sprememb zaradi sprejetja novega OPN - Občinskega prostorskega 
načrta, tudi spremembe načrta gradbenih konstrukcij ceste, spremembe 
načrta TK vodov, načrta CR (cestne razsvetljave), načrta CR vodov, 
spremembe načrta KTV (kabelske televizije). Vrednost spremembe projektne 
dokumentacije PGD znaša  4.172,40 EUR  po računu GPI št. R-16-128 z dne, 
24. 11. 2016, ki je bil s strani občine poravnan dne, 02. 02. 2017. 

Investitor KOPO d.o.o. želi razširiti območje pozidave oziroma 
gradbene parcele na zemljišče, kjer je bila predvidena sekundarna 
cesta s krožnim obračališčem in je s tem namenom tudi že odkupil 
zemljišče oziroma izvedel novo parcelacijo.  
Razlog neizvedbe obračališča je tudi v tem, da so se v fazi gradnje 
infrastrukture začeli pojavljati investitorji, ki so imeli že bolj 
konkretne želje oziroma potrebe po določenih velikostih poslovnih 
stavb in pripadajočih zemljiščih. Za njihovo optimalno umestitev v 
dani prostor je tako odpadla izvedba dela ceste z obračališčem, ki pa 
na noben način ne ogroža dostopnosti do sosednjih zemljišč  oz. 
funkcionalnosti celotnega območja.  

C.3.2.3. ŠPORTNI OBJEKTI MIRNA 

UGOTOVITEV: 
V obravnavanem obdobju je bilo za namene projektne dokumentacie (podkonta 
420804 in 420899) za investicije v športne objekte MIRNA porabljeno skupaj 
23.519,53 EUR proračunskih sredstev. 

Od tega samo na podkontu 420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija 
23.080,33 EUR, v sklopu podkonta 420899 - Plačila drugih storitev in 
dokumentacije je bilo evidentiranih še 429,20 EUR sredstev samo za projektno 
dokumentacijo. 

Projektna dokumentacija po posameznih vrstah športnih objektov: 
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C.3.2.3.0. TRIM STEZA MIRNA — GORENJA VAS 

Leto 2013 

Podlaga za izvedbo del je bila projektna dokumentacija idejna zasnova in PZI (projekt za 
izvedbo), ki jo je na predlog za izvedbo postopka po enostavnem postopku Občine Mirna 
izdelalo podjetje GI gradbeni inženiring Zakrajšek d.o.o.. Cena projektne dokumentacije 
je bila 3.060,00 EUR z DDV-jem. Plačilo je bilo izvršeno 23. 05. 2013. 

UGOTOVITEV: 
Projekt izgradnje trim steze je bil že v celoti nadzorovan v letu 2014. 

LETO 2012: 

C.3.2.3.1. » ŠPORTNO IGRIŠČE OSNOVNE ŠOLE MIRNA« 

Leto 2012 

SLOVENDAŠPORT-3T d.o.o., Ljubljana:  Naročilnica in Zahtevek za izdajo naroč ila 
(št.34/2011) sta bila izdana v letu 2011 (na podlagi proračuna Občine Trebnje za leto 
2011) Občina Mirna še ni imela lastnega proračuna. Račun št. 120003 je bil izdan 
17.2.2012 v višini 1.380,00EUR in je bil v celoti poravnan 23.2.2012. 

UGOTOVITEV: 
Postopek je bil speljan skladno s predpisi o javnem naročanju, izbiri najbolj 
ugodnega ponudnika. Z veljavnimi predpisi je bila izdana naročilnica, Zahtevek 
za plačilo in samo nakazilo. 

C.3.2.3.2. » ŠPORTNI PARK MIRNA« 

Leto 2012 

Izdelava načrta prestavitve in zaščite TKO za objekt »Utrjeno dvorišče, otroško 
igrišče in teniški igrišči« 
Postopek javnega naročila št. 2012-104 je bil izdan 3.8.2012. Istega dne je bila izdana 
Naročilnica št.: 2012/104. Račun št. 12-300-000046 v višini 780,00 EUR FORM 
Brestanica d.o.o.  je bil izdan 7.8.2012. Znesek je bil v celoti poravnan 11.9.2012. 

UGOTOVITEV: 
Postopek je bil speljan skladno s predpisi o javnem naročanju, izbiri najbolj 
ugodnega ponudnika. Z veljavnimi predpisi je bila izdana naročilnica, Zahtevek 
za plačilo in samo nakazilo. 

C.3.2.3.3. »SKAKALNICA MIRNA« 

Leto 2012 

JOŽICA CURK S.P.  Izdelava PGD dokumentacije za spremembo gradbenega 
dovoljenja. PZI delno po ponudbi št.: 02/12. Postopek javnega naročila 2012-53 je bil 
izdan 23.3.2012. Predvidena sredstva so bila v višini 8.400,00 EUR po naročilnici št 
2012-53 z dne 23. 3. 2012. Račun št. 28/12 v višini 7.128,00 EUR je bil izdan 25. 7. 
2012. Račun je bil v celoti poravnan 12.9.2012 



UGOTOVITEV: 
Postopek je bil speljan skladno s predpisi o javnem naročanju, izbiri najbolj 
ugodnega ponudnika. Z veljavnimi predpisi je bila izdana naročilnica, Zahtevek 
za plačilo in samo nakazilo. 

C.3.2.3.4. »UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA NA MIRNI IN PRIPRAVA 
DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO TENIŠKIH IGRIŠČ, PARKIRIŠČA IN 
OTROŠKEGA IGRIŠČA« 

Leto 2012 

JOžICA CURK S.P. -_Postopek Predloga za izvedbo postopka javnega naročila št. 
63/2012 je bil izdan 29.5.2012. Predvidena sredstva so bila višini 8.400,00 EUR. Račun 
št. 30/12 z dne 10.8.2012 v višini 8.400,00 eur je bil v celoti poravnan 13.9.2012. 

UGOTOVITEV: 
Postopek je bil speljan skladno s predpisi o javnem naročanju, izbiri najbolj 
ugodnega ponudnika. Z veljavnimi predpisi je bila izdana naročilnica, Zahtevek 
za plačilo in samo nakazilo. 

LETO 2013: 

GEOHIT D.0.0., TREBNJE - Izdelava geodetskega načrta za izdelavo projektov za 
Športni park Mirna. Odločitev o oddaji javnega naročila po enostavnem postopku in 
naročilnica št. 2012-202 z dne, 27. 12. 2012. Geodetski načrt v vrednosti 2.530,13 EUR 
skupaj z DDV je bil poravnan 13. 02. 2013. 

UGOTOVITEV: 
Postopek je bil speljan skladno s predpisi o javnem naročanju, izbiri najbolj 
ugodnega ponudnika. Z veljavnimi predpisi je bila izdana naročilnica, Zahtevek 
za plačilo in samo nakazilo. 

DIIP ZA ŠPORTNI PARK- 1. FAZA 

ESPRI D.0.0._Postopek Predloga za izvedbo postopka javnega naročila št. 2013-028 je 
bil izdan 14. 1. 2013. Predvidena sredstva so bila v višini 600,00 EUR. Račun št. 15/2013 
z dne 31. 1. 2013v višini 600,00 EUR je bil v celoti poravnan 4. 3. 2013. 

UGOTOVITEV: 
Postopek je bil speljan skladno s predpisi o javnem naročanju, izbiri najbolj 
ugodnega ponudnika. Z veljavnimi predpisi je bila izdana naročilnica, Zahtevek 
za plačilo in samo nakazilo. 

TENIŠKO, OTROŠKO IN KOŠARKAŠKO IGRIŠČE- OBRAZLOŽITEV FAZNE IZVEDBE 
JOžICA CURK S.P. Postopek Predloga za izvedbo postopka javnega naročila št. 2013-
071 je bil izdan 15. 4. 2013. Predvidena sredstva so bila v višini 1.152,00 EUR. Račun št. 
05/2013 z dne 22. 4. 2013 v višini 1.152,00 EUR je bil v celoti poravnan 24. 5. 2013. 

UGOTOVITEV: 
Postopek je bil speljan skladno s predpisi o javnem naročanju, izbiri najbolj 
ugodnega ponudnika. Z veljavnimi predpisi je bila izdana naročilnica, Zahtevek 
za plačilo in samo nakazilo. 
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IDZ - SITUACIJA IDEJNE ZASNOVE - ŠPORTNI PARK MIRNA 2014 
JOŽICA CURK S.P. Postopek Predloga za izvedbo postopka javnega naročila št. 2013-
152 je bil izdan 8. 10. 2013. Predvidena sredstva so bila v višini 341,60 EUR. Račun št. 
26/2013 z dne 20. 9. 2013 v višini 341,60 EUR je bil v celoti poravnan 30. 10. 2013. 

UGOTOVITEV: 
Postopek je bil speljan skladno s predpisi o javnem naročanju, izbiri najbolj 
ugodnega ponudnika. Z veljavnimi predpisi je bila izdana naročilnica, Zahtevek 
za plačilo in samo nakazilo. 

IZDELAVA DIIP IN PRIPRAVA PRIJAVE NA RAZPIS FŠ0 PLAČILO: 
VOLENTE D.0.0._Postopek Predloga za izvedbo postopka javnega naročila št. 2013-185 
je bil izdan 8. 10. 2013. Predvidena sredstva so bila v višini 793,00 EUR. Račun št. 2013-
00050 z dne 15. 11. 2013 v višini 768,60 EUR je bil v celoti poravnan 30. 12. 2013. 

UGOTOVITEV: 
Postopek je bil speljan skladno s predpisi o javnem naročanju, izbiri najbolj 
ugodnega ponudnika. Z veljavnimi predpisi je bila izdana naročilnica, Zahtevek 
za plačilo in samo nakazilo. 

LETO 2015: 

DIIP ŠPORTNI PARK-dopolnitev - Postopek Predloga za izvedbo postopka javnega 
naročila in naročilnica št. 2015-142 sta bili izdani dne, 27. 10. 2015 dobavitelju JHP 
d.o.o., Cesta talcev 5, 1230 Domžale. Račun št. 2015-1-0382 z dne, 30. 11. 2015 v višini 
439,20 EUR skupaj z DDV je bil izdelovalcu projektne dokumentacije poravnan 30. 12. 
2015. 

UGOTOVITEV: 
Postopek je bil speljan skladno s predpisi o javnem naročanju, izbiri najbolj 
ugodnega ponudnika. Z veljavnimi predpisi je bila izdana naročilnica, Zahtevek 
za plačilo in samo nakazilo. 

Vsa sredstva za izvedbo projektne dokumentacije so bila zagotovljena in 
poravnana v skladu z sprejetimi Odloki o proračunih Občine Mirna za 
posamezno leto. 

D. PRIPOROČILA IN PREDLOGI: 

Pri IDZ - Idejnih zasnovah in z Idejnimi projekti (IDP), s katerimi se dosega izbor 
najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del, je treba 
čim bolj natančno proučiti vse možnosti zahtev in ciljev končne izvedbe del, da 
kasneje ne prihaja do sprememb, ki zahtevajo ponovitvene postopke sprejemanja in 
dodatnega financiranja projektne dokumentacije. 

V ekonomskem elaboratu nameravane investicije izhajati iz povezave osnovnih načel 
potreb in finančnih zmožnosti v določenem obdobju, saj je projektna dokumentacija le 
začetek obremenitve občinskega proračuna. 



Vodja nadzora: 
Marija Sluga 

Članici: 

Jožica Brajer 
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Predsednica 
Nadzorne .a odbora Občine Mirna 

Marija Slu 

Skladno z 71. členom Zakona o graditvi objektov je začetek gradnje časovno omejen, 
sicer tudi z omejeno možnostjo podaljšanja. Zato je pri pripravljanju projektne 
dokumentacije treba dobro razmisliti, kdaj in za katere projekte jih izdelujemo na 
zalogo. Pri tem imamo v mislih projekte z možnostjo sofinanciranja z evropskimi 
nepovratnimi oziroma cenejšimi povratnimi sredstvi državnega proračuna, vse v 
smislu načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti porabe proračunskih sredstev 
za doseganje začrtanih ciljev, skladno z ustreznimi predpisi, ki urejajo javno porabo. 

VROČITI: 
Nadzorovani organ Občina Mirna, 
Glavna cesta 28, 8233 Mirna, 
župan Občine Mirna, g. Dušan Skerbiš, 
Občinski svet Občine Mirna 

VLOŽITI: 
v spis Nadzorni odbor Občina Mirna 
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OBČINA MIRNA 
NADZORNI ODBOR 
Glavna cesta 28 
8233 MIRNA 

Mirna, september - november 2017 

ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

NADZOR IN INVESTICIJSKI INŽENIRING (konto 4208) 

TABELA: 1 

- V EUR 

NAZIV LETO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I-VI/2017 SKUPAJ 

Sprejeti proračun 26.049,00 256.411,00 227.800,00 44.000,00 310.824,11 139.500,00 222.600,00 1.227.184,11 

Rebalans-1 28.549,00 262.218,72 211.430,00 55.468,34 345.924,11 110.100,00 212.600,00 1.226.290,17 

Rebalans-2 183.354,00 281.284,11 286.188,00 750.826,11 

Realizacija I-VI 12.963,20 12.963,20 

Realizacija VI - XII 7.812,53 7.812,53 

Realizacija I-XII 65.289,72 119.987,20 46.315,67 156.008,07 57.245,33 444.845,99 

REALIZACIJA 
I-VI/2011; 

I-XII/2012-2016 TER 
I-VI/2017 65.289,72 119.987,20 46.315,67 156.008,07 57.245,33 12.963,20 465.621,72 

ča pol leta 2011 	ealizacija 
.:videntirana še v Občini Trebnje 

Od leta 2012 dalje evidentirano v 
Občini Mirna 457.809,19 

KONTROLA (Trebnje plus Mirna) 
	

465.621,72 



OBČINA MIRNA 
NADZORNI ODBOR 
Glavna cesta 28 
8233 MIRNA 

Mirna, september - november 2017 

TABELA: 2 

 

ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

(podkonto 420800, 420804, 420899) 

 

- V EUR 

NAZIV LETO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I-VI/2017 SKUPAJ 

januar - junij 
Realizacija  

10.875,33 10.875,33 

julij - december 
4.505,92 

Realizacija  

4.505,92 

Realizacija 
januar - december 

_ 

62.255,69 106.636,46 42.672,08 132.018,74 53.321,78 

_ 

396.904,75 

REALIZACIJA 
januar- junij/2011; 

januar-december/2012-2016 
ter januar-junij/2017 62.255,69 106.636,46 42.672,08 132.018,74 53.321,78 10.875,33 412.286,00 

Za pol leta 2011 (julij-december) 
realizacija evidentirana še v Občini 
Trebnje 

Od leta 2012 dalje evidentirano v 
Občini Mirna 407.780,08 

KONTROLA (Trebnje plus Mirna) 
	

412.286,00 



PIC Mirna: 

Rešitev v fazi, ko je pridobljeno GD 

Rešitev po spremenjenem gradbenem dovoljenju 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027

