NADZORNI ODBOR OBČINE ŽELEZNIKI

Datum: 7. 12. 2015
Št.: 060-10/2015-

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Železniki (Ur. list RS, štev. 88/2015) in 26. čl.
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Železniki (v nadaljevanju poslovnik) je
Nadzorni odbor Občine Železniki na 3. korespondenčni seji dne 7. 12. 2015 sprejel:

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU, ODVAJANJE IN ČIŠČENJE
ODPADNIH VODA V POREČJU SORE, PROJEKT OBČINA ŽELEZNIKIPOSODOBITEV IN RAZŠIRITEV ČISTILNE NAPRAVE ŽELEZNIKI.

1. nadzor so opravili člani nadzornega odbora v sestavi:
Janez Pegam
Franci Mihelčič
Janez Thaler
2. poročevalec:
Janez Thaler
3. ime nadzorovanega organa:
Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, DŠ 59920377, www.zelezniki.si
UVOD
Nadzorni odbor je na seji dne 12. 2. 2015 na podlagi 17. člena poslovnika sprejel
sklep, da se v letni plan dela za leto 2015 uvrsti nadzor Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda v porečju Sore, projekt občina Železniki - posodobitev in razširitev
čistilne naprave Železniki, da se obseg nadzora nanaša od začetka do zaključka
investicije, da nadzor izvršijo člani nadzornega odbora: Franci Mihelčič, Janez Pegam,
Senijad Čatić in Janez Thaler. Čas izvedbe nadzora je bil predviden v mesecih
september in oktober 2015. Cilj nadzora je izrek mnenja o pravilnosti poslovanja.
UGOTOVITVE
Člani nadzornega odbora smo v postopku pregledovali dokumentacijo, G. Peter Košir
pa nam je predstavil kronologijo pridobivanja dokumentacije in potek gradnje čistilne
naprave.
Začetek projekta sega v leto 2005. Projekt urejanja porečja Sore je bil skupen projekt
štirih občin na škofjeloškem, vsake na svojem območju.

•
•
•

SL konzalt je leta 2006 začel pripravljati vlogo za kandidiranje na kohezijska
sredstva,
28.9.2009 je bila oddana vloga za pridobitev pomoči iz Kohezijskega sklada,
naložbe v infrasrukturo,
5.11.2009 je bila izdana odločba o dodelitvi sredstev za skupino
projektov:"Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore." Projekt je
sofinanciran v višini 78,34%. Ocenjena projektantska vrednost projekta v
občini Železniki je bila 2.038.272,0 eur.

Do leta 2012 je projekt miroval.
• 24.5.2012 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izdalo soglasje, da se obstoječi
projekt lahko preprojektira,
• 27.6.2012 je bil izdan sklep o začetku postopka o izbiri projektanta.
Na razpis so se prijavili trije izvajalci:
• BIRO OBALA d.o.o.,
• PROFI-L GRACELJ in
• Dr. DUHOVNIK d.o.o.
Izbranemu projektantu, Dr. DUHOVNIK d.o.o., je bila 7.9.2012 poslana v podpis
pogodba, za posodobitev projektne dokumentacije, za rekonstrukcijo čistilne naprave
Železniki.
•
•
•
•

oktobra 2012 je bil izdelan PGD, vodilna mapa in načrt gradbenih konstrukcij,
ter PGD strojne in elektro instalacije,
januarja 2013 je bil izdan sklep o začetku postopka javnega naročila,
19.6.2013 je bilo izdano gradbeno dovoljenje, do tega datuma je bil izdelan
tudi PZI.
24.6.2013 je bilo izdano obvestilo o Odločitvi o izdaji javnega naročila.

Z izbranim izvajalcem Hidroinženiring + regeneracija group d.o.o. je bila 26.8.2013
podpisana pogodba za izvedbo del v vrednosti 1.808,880,18 eur.
Vzporedno se je pripravljal tudi razpis za strokovni nadzor.
19.2.2013 sta bila izdana:
• sklep o začetku postopka za izbiro strokovnega nadzora in
• sklep o imenovanju komisije za odpiranje ponudb.
2.7.2013 je bilo izdano obvestilo o izdaji javnega naročila.
Za opravljanje nadzora je bil izbran izvajalec DRI upravljanje investicij d.o.o., ki je bil
tudi edini ponudnik. Pogodba v vrednosti 45.543,31 je bila z izbranim izvajalcem
podpisana 26.8.2013.

Pregledali smo tabelo več/manj izvedenih del. Več del je bilo izvedenih v vrednosti
327.831,76 eur, manj izvedenih del pa je bilo v vrednosti 193.301,61. Razlika
več/manj izvedenih del znaša 134.530,15 eur. Pogodbena vrednost projekta se je
zaradi tega povečala iz 1.808.157,00 eur na 1.943.410,00 eur.
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V postopku za vrednotenje več/manj del se upoštevajo dela, ki se ne ujemajo z
pogodbeno vrednostjo. Ta postopek se je začel voditi 25.8.2014.
26.8.2014 je bilo izdano navodilo za spremembe in prilagoditve po 13. členu splošnih
pogojev, pogodbe manj dela in več dela pri izvedbi projekta.
Rekonstrukcija čistilne naprave Železniki je bila izvedena v dveh fazah. Prva faza je
bila zaključena v juniju 2014. 7.7.2014 je bila izdana odločba o poizkusnem
obratovanju. To je omogočilo rušenje stare čistilne naprave in nadaljevanje gradnje
nove na istem mestu. Decembra 2014 je bil opravljen tehnični pregled celotne
čistilne naprave.
• 17.2.2015 je bila izdana odločba o poizkusnem obratovanju celotne čistilne
naprave.
• 8.7.2015 je bilo izdano uporabno dovoljenje za čistilno napravo,
• 30.7. 2015 je bila čistilna naprava prevzeta v upravljanje,
• 10.9.2015 je bil narejen obračun o dokončanju del,
• 30.9.2015 je bilo narejeno poročilo o dogovorjenih spremembah in
prilagoditvah po 13. členu splošnih pogojev pogodbe,
• 16.10.2015 je bilo izdano obvestilo o spremembah, za izvajalca in nadzor,
• 28.10.2015 je bil o povišanju pogodbenih vrednosti obveščen občinski svet,
• 29.10.2015 je bil podpisan aneks št. 6 za več dela.

Ugotovitve ob pregledu:
pri izvajanju nadzora je bilo ugotovljeno:
• da je bilo na vsaki točki, kjer je bilo to potrebno, pridobljeno soglasje
pristojnega ministrstva,
• da so se izvajalci izbirali po zakonu o Javnem naročanju,
• da so se izvedena dela izvajalcem sproti poračunavala,
• da so se zahtevki za sofinanciranje sproti pošiljali na pristojno ministrstvo in
• da je projekt tudi finančno zaključen.
MNENJE
Nadzorni odbor v skladu z določbo 28. člena poslovnika daje projektu, Odvajanje in
čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, projekt občina Železniki - posodobitev in
razširitev čistilne naprave Železniki, pozitivno mnenje brez pridržkov.

Člani NO

Predsednik NO

Janez Pegam
Janez Thaler
Franci Mihelčič
Štefan Bertoncelj
Vročiti:
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-

županu,
g. Petru Košir
arhiv.
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