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ZADEVA: Odgovor na pobudo občinskega svetnika g. Kokot Tomaža, izraženo na 8. redni 

seji občinskega sveta, dne 20.11. 2019 
 

Pobuda:  
Svetnik občinskega sveta g. Tomaž Kokot bi želel razlago zagotavljanja stoodstotnega standarda 

na občinskih javnih cestah s strani izvajalca del Cestnega podjetja Ptuj. Prosi za pisni odgovor. 

 

Odgovor: 

Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Poljčane se izvaja 

v skladu s koncesijsko pogodbo in  potrjenim Programom rednega in zimskega vzdrževanja  v 

občini Poljčane ter v skladu z Zakonom o cestah, Pravilnikom o rednem vzdrževanju cest ter 

Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Poljčane. 

Koncesija je bila razpisana na osnovi tedaj veljavne zakonodaje. Pogoj za pridobitev za 

sodelovanje na razpisu je bil tudi  izvajanje 100% standarda.  

Osnova za določitev 100% standarda je bil Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in 

nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur. list RS. št. 62/1998) , ter veljavnih normativov in 

standardov za redno vzdrževanje cest. Prav tako so bili pri izračunu standarda upoštevani dodatni 

pogoji, katere je koncedent  postavil v razpisne pogoje.  Na osnovi teh dokumentov so bile 

izračunane  enotne količine izvajanja vzdrževalnih del na občinskih cestah za obdobje enega leta. 

Torej 100% standard predstavljajo količine, ki so bile definirane v ponudbi izvajalca in so bile 

dogovorjene s koncedentom! 

Količine predstavljajo 100% standard vzdrževanja in so osnova za letni program ki je v skladu s 

15. členom (program rednega vzdrževanja)  posredovan do prvega septembra  tekočega leta za 

naslednje leto!  

 

S spoštovanjem. 

  Vladimir Podvršnik, dipl.inž.gr. 

    Gradbeni nadzornik VII/I 



Vprašanje: 
Svetnik občinskega sveta g. Boris Kodrič je želel vedeti, ali so bile odpravljene vse nastale 

napake na objektu Vrtec Poljčane? 

 

Pobuda: 

Svetnik občinskega sveta g. Tomaž Kokot je predlagal, da se mu predloži popis vseh napak, 

ki so bile odkrite na objektu vrtca in popis napak, ki so bile odpravljene na objektu vrtca.   

 

Odgovor: 
NAPAKE NA OBJEKTU VRTCA POLJČANE 

Primopredajni zapisnik novozgrajenega objekta Vrtec Poljčane je bil podpisan dne 30. 3. 

2015 in je po ugotovljenih napakah pri izvedbi (primopredajni zapisnik – priloga) izvajalec 

slednje odpravil do v zapisniku določenega roka 30. 4. 2015. 

 

Vse tekom uporabe zadevnega objekta ugotovljene manjše pomanjkljivosti je izvajalec ves 

čas v grancijskem času1 (in tudi po poteku slednjega – deževje v začetku oktobra 2019) sproti 

in ažurno odpravil (z natančnim seznamom vseh ugotovljenih pomanjkljivosti ne 

razpolagamo). Dejstvo, ki ga je potrdil tako odgovorni nadzornik g. Antun Daljavec, kot tudi 

strokovna delavka občinske uprave, pristojna za zadevni objekt g. Klavidija Majer pa je, da so 

bile vse ugotovljene pomanjkljivosti pri izvedbi v času garancijske dobe vedno ažurno in v 

celoti odpravljene. 

 

V začetku leta 2019 so bile izpostavljene naslednje pomanjkljivosti izboklina na ometu 

objekta vrtca in razpoke na zidu oz. ometu ter razpoke pri izhodih iz učilnic na teraso, kjer so 

bile špalete popokane in so se premikale. Nadzornik je pregledal objekt in izpostavljene 

pomanjkljivosti, posledično je izvajalec razpoke na zidovih, za katere je nadzornik ugotovil, 

da so posledica običajnega posedanja objekta po 5 letih od izgradnje odpravil (maj 2019), 

prav tako vse razpoke pri izhodih iz učilnic na teraso, kjer so bile špalete popokane (posledica 

različnosti materialov). Glede izbokline na ometu pa je bil na dne 24. 5. 2019 izvedenem 

terenskem ogledu s strani predstavnikov izvajalca, projektantke, nadzornika, občinskega 

svetnika g. Kodriča, predstavnice vrtca (tudi občinske svetnice) g. Pirš in strokovne delavke 

občinske uprave g. Majer ugotovljeno, da gre sicer pri razpoki, kjer se pojavi  tudi izboklina 

za mehanski vpliv, a ne gre za kakšno konstrukcijsko pomanjkljivost in bi odprava te 

pomanjkljivosti (ki ni konstrukcijsko relevantna) pomenila večji poseg, kot samo sanacijo 

razpok in bi bil videz po sanaciji slabši, kot je trenutni – sama izboklina pa ne vpliva v 

ničemer na stabilnost objekta – zato je bil zaključek, da je bolj smiselno, da se v ta del ne 

posega. Dogovorjena je bila le sanacija poškodovanega dela fasade pred vhodom dostave 

hrane za kuhinji vrtca in šole.  

 

Strokovna delavka občinske uprave g. Majer je 6. 9. 2019 je ponovno opravila ogled vseh 

izpostavljenih in ugotovljenih pomanjkljivosti in ugotovila, da so bile s strani izvajalca vse 

odpravljene. Zato ni bilo nobene podlage za vnovčenje bančne garancije za odpravo napak v 

garancijski dobi (to je do 27. 9. 2019) in bi morebitno neutemeljeno vnovčenje slednje 

pomenilo le dodatne stroške, povezane s postopkom za občino (ki bi jih zaradi 

neutemeljenega vnovčenja morala pokriti).    

 

Po poteku garancijske dobe 5 let z 27. 9. 2019 pa je mogoče uveljavljati le zahtevek zaradi 

napak v solidnosti gradnje (za katere je nadzornik ugotovil, da jih ni), in sicer v 10 letih od 

izročitve in prevzema del.  

 

                                                           
1 Izvajalec GP PROJECT ING d.o.o., Vošnjakova ulica 6, 2250 Ptuj – po garanciji št. MD1429603748 za odpravo 
napak v garancijski dobi z veljavnostjo do 27. 9. 2019 v znesku 356.789,54 EUR 



S spoštovanjem. 

  Spomenka Vodopivec, univ. dipl. prav.. 

    Pravnik VII/II s poobl. direktorja OU 

 

 

Vprašanje: 

Svetnik občinskega sveta g. Tomaž Kokot je želel vedeti, ali občina plačuje socialno oskrbo 

na domu za uporabnika Vekoslava Dolinška? Prav tako je želel vedeti, kako vemo, da je 

storitev bila opravljena in kaj se nudi v storitvi? Koliko občanom občina plačuje storitev 

pomoč na domu? 

 

Odgovor: 
POMOČ NA DOMU 

Iz razloga varstva osebnih podatkov, konkretnih odgovor, vezanih na poimensko določene 

posameznike in njihove pravice občinska uprava ne more posredovati. 

Storitev Pomoči na domu Občina Poljčane izvaja na podlagi pogodbe iz leta 2016, podaljšane 

in usklajene z aneksi (zadnji iz junija 2019), sklenjene z Domom dr. Jožeta Potrča in je v to 

storitev vključenih od 6 do največ 10 občanov – pri čemer so podatki za zadnje mesece 

(september 2019 – 8, oktober 2019 – 9 in november 2019 – 8). Zadevna storitev se izvaja s 

pomočjo in na predlog pristojnega CSD Slovenska Bistrica. Cene pa na predlog izvajalca 

potrjuje občinski svet – nazadnje je bila cena potrjena s sklepom občinskega sveta občine 

Poljčane z dne 15. 5. 2019 in veljajo od 1. 6. 2019 dalje. Poleti 2019 je bil izveden 

inšpekcijski pregled, ki je v celoti potrdil pravilnost izvajanja zadevne storitve s strani občine 

Poljčane. 

Storitve, ki jih izvajalec pomoči na domu izvaja, pa so odvisne od posameznikovih potreb, in 

sicer zajemajo različne storitve iz spektra naslednjih oblik pomoči:  

A. Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih 

A.01 pomoč pri oblačenju ali slačenju 

A.02 pomoč pri umivanju 

A.03 pomoč pri hranjenju 

A.04 pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb 

A.05 vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov 

 

B. Gospodinjska pomoč 

B.01 prinašanja enega pripravljenega obroka 

B.02 nabava živil in priprava enega obroka hrane 

B.03 pomivanje uporabljene posode 

B.04 osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti 

B.05 postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora 

 

C. Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov 

C.01 vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom 

C.02 spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti 

C.03 informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca 

C.04 priprava upravičenca na institucionalno varstvo 

Pri čemer je najmanjša enota katerekoli oblike storitve pomoči na domu, ki jo izvajalec nudi 

oz. zagotavlja, ½ ure na dan – manj ne more in ne sme obračunati. 

 

S spoštovanjem. 

  Spomenka Vodopivec, univ. dipl. prav.. 

    Pravnik VII/II s poobl. direktorja OU 

 


