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Z A P I S N I K 
 
6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila izvedena v sredo, 9. 
oktobra 2013, med 10. in 12. uro. Sejo je po telefonu izvedel Anton Roškar, 
podžupan Občine Rogatec.  
 
Vabilo z gradivom za 6. dopisno sejo je bilo članom sveta posredovano po elektronski 
pošti oz. pisno po pošti. Odločitev se je sprejemala z osebnim telefonskim 
glasovanjem. 
 
Osebno telefonsko so glasovali:  
Jelka Bilušić, Irena Kitak, Vincenc Bele, Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Martin Korez, 
Velimir Novak, Anton Polajžar ml., Viljem Prevolšek, Anton Roškar in Zvonko Vražić. 
 
Viktor Božak v času glasovanja telefonsko ni bil dosegljiv.  
 
Obravnavan je bil naslednji    
 
DNEVNI RED: 
 

1. Predlog soglasja k spremembi pogodbe za investicijo »Kanalizacija in 
vodovod za del naselja Rogatec vzhod« 
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Dopisna seja Občinskega sveta Občine Rogatec je bila sklicana zaradi nujnosti podaje 
soglasja k spremembi pogodbe za investicijo »Kanalizacija in vodovod za del naselja 
Rogatec vzhod«. 
Projekt »Kanalizacija in vodovod za del naselja Rogatec vzhod« je vključen v Načrt 
razvojnih programov Občine Rogatec za leto 2013-2017 in je sestavni del proračuna 
Občine Rogatec za leto 2014. Projekt zajema izgradnjo kanalizacije v uličnem naselju 
Rogatec, od križišča »Zupanc«, do Gorenja. V naselju okrog zdravstvenega doma se 
bo uredil tudi novi vodovodni cevovod. Občina Rogatec je s tem projektom uspešno 
kandidirala na petem javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v 
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007-2013, Razvojne prioritete »Razvoj regij«. Projekt bo sofinanciran s strani 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 100% vrednosti upravičenih stroškov 
(vrednost brez DDV). 
Občina Rogatec je izvedla postopek oddaje javnega naročila, v katerem je bil na 
osnovi merila najnižja cena, kot najugodnejši ponudnik, izbran izvajalec GIC Gradnje 
d.o.o.. Podpis pogodbe je sledil 12.7.2013, vrednost pogodbenih del 683.797,63 EUR 



brez DDV. Dela se bodo izvedla do 25.10.2013. V času gradnje je bilo ugotovljeno, 
da je nujno potrebno izvesti nekatere ukrepe v večjem obsegu, kot je bilo predvideno 
v projektni dokumentaciji (PGD, PZI) in v fazi izvedbe javnega naročila za omenjeni 
objekt. Na določenih mestih v uličnem sistemu je stanje cestišča tako slabo, da je 
potrebno odstraniti zgornji in asfaltni sloj v vsej širini ceste. Na osnovi ugotovitev v 
času izvajanja del je izvajalec del, GIC GRADNJE d.o.o., pripravil finančno 
ovrednotenje predvidenih ukrepov, v katerem je upošteval cene na enoto po 
pogodbenem predračunu. V sled navedenega je potrebno izvesti več dela na 
postavkah, kot razvidno iz predračuna podjetja GIC Gradnje d.o.o., št. 320/2013, z 
dne 26.9.2013. Zakon o javnem naročanju določa, da se lahko dodatna (več) dela 
oddajo po postopku oddaje s pogajanji brez predhodne objave, po predhodni 
pridobitvi soglasja občinskega sveta. 
 
Člani občinskega sveta so gradivo, t. j. vabilo za dopisno sejo ter predlog sklepa z  
obrazložitvijo prejeli po pošti, tako da so bili z obravnavano vsebino predhodno 
seznanjeni.  
 
Člani sveta so bili pozvani, da se opredelijo o odločitvi ZA ali PROTI podaji soglasja k 
spremembi pogodbe za investicijo »Kanalizacija in vodovod za del naselja Rogatec 
vzhod«. Z 11 glasovi ZA je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Rogatec soglaša, da se obseg in vrednost gradbenih del po 
pogodbi, z dne 12.7.2013, z izvajalcem GIC GRADNJE d.o.o., Sv. Florijan 120, 
3250 Rogaška Slatina, za izvedbo projekta »Kanalizacija in vodovod za del 
naselja Rogatec vzhod«, v višini 683.797,63 EUR (brez DDV), zaradi več del 
poveča za 49.584,60 EUR (brez DDV), to je za 7,25%. Dela se oddajo v skladu z 
29. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013), po postopku 
s pogajanji brez predhodne objave. 
 
 
Številka:  0070-0008/2013-14/3 
Datum:  14.11.2013 
 
 
Zapisala:                                                                 Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r. 
Rosana Ozvaldič                                                                       ŽUPAN 
 

 

 

 

 
 


