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Spodnje Podravje • Nov nacin izvajanja gradbenega nadzora 

Zasebnikizgroieni, SOU mnenja, 
da se to obcinamsplaca . 
Doslej je blla v spodnjepodravsklh obclnah naeeloma praksa, da so obiSlne Izvajalca gradbeneg. nadzora z javnlm razplsom· all pozlvom, 
morda tudl kdaj samo z naroiSllnlco, za vsako posamezno naloibo Izblrale sprotl. V veCInl obCln je Be danes tako, letos pa naj bl tudl na 
tem podroeJu prlilo do sprememb. Ce se bodo seveda vodstva obCln In njlhovl obiSlnskl svetl tako odioeili. OpravlJanje tovrstnlh nalog Je 
opredelJeno tudl v ustanovltvenem aktu Skupne obiSlnske uprave obiSln v Spodnjem Podravju (SOU SP). Zato so trl zalntereslrane obClne 
ustanovlteljlce podale pobudo za organlzlranje Izvajanja nalog gradbenega nadzora v okvlru SOU SP. 

.Za prenos nalog na sou 
SP se obCine odlocajo sarno
stojno in neodvisno. V zvezi 
z gradbenim nadzorom so 
obcine iskale predvsem mo
roost za zmanjsanje stroskov 
jayne uprave ob isti ali boljsi 
kakovosti tako v smislu izva
janja nadzora kot v smislu iz
vajanja investicij in obvlado
vanja investicijskih stroskov, s 
prenosom naloge na SOU SP 
pa si zagotavljajo tud~ da ima
jo nad izvajanjem nalog ne
posreden vpliv, izvajalcev pa 
ne iscejo na tdiseu, saj zanje 
nadzor opravlja njihov kader, 
zaposlen v njihovi obCinski 
upravi preko organa skupne 
obCinske uprave. V skladu z 
dolocili odloka 0 ustanovitvi 
SOU SP je na podlagi izraZe
nega interesa treh obcin za 
lasten gradbeni nadzor SOU 
SP pripravita ustrezna z obci
nami dogovorjena izhodisea. 
Sedaj teee na zainteresiranih 
obcinah postopek potrjeva
nja prenosa nalog s sklepi. 
Sele po pridobitvi 'sklepov od 
vseh zainteresiranih obcin 
bo SOU SP lahko nadaljevala 
aktivnosti za vzpostavitev iz- . 
vajanja nove naloge - najprej 
s spremembo pravilnika 0 

sistemizaciji delovnih inest, 
nato pa z objavo javnega nate
eaja in izborom kandidata,' je 
pojasnila direktorica SOU SP 
A1enka Korpar in na vpraSa
nje, zakaj bi bil taksen nacin 
izvajanja gradbenega nadzo
ra boljsi od tistega, ki je bil v 
veljavi doslej, odgovorila: .Na
men organiziranja izvajanja 
nalog gradbenega nadzora v 
SOU SP je predvsem zmanjsa
nje stroskov jayne uprave ob 

isti ali boljsi kakovosti tako v 
smislu izvajanja investicij kot 
v smislu izvajanja nadzora 
nad izvedbo in nad porabo 
proracunskih sredste-v .• 

Stroikovnik 
zaenkrat znan 
samo zatri 
obeine 

Ce bi se obCine v .sistem. 
vkljucile in bi SOU SP za njih 
izvajala tudi naloge gradbe
nega nadzora, bi posamezna 
obcina pokrivala sorazmerni 
del stroskov, ki so dejansko 
nastali z opravljanjem te nalo
ge . • Stroske sestavljajo stroski 
plac zaposlenih javnih uslui
bencev in materialni stroski 
dela, ki so nujni za nemoteno 
delovanje SOU SP (elektrika, 
voda, ogrevanje, komunalne 
storitve, papir in drug pi
sarniSki material, gorivo za 
avto, zavarovanja, telefonske 
storitve, sluzbena potovanja, 
izobraievanje in usposablja- " 
nje ... ). Na ta nacin se dolocijo 
skupni stroski izvajanja vsake 
posamezne naloge, ki se po 
dogovorjenih kljucih razdeli
jo na vkljucene obCine. Zain
teresirane obcine so se dogo
vorile, da v letu 2014 obcina 
Zetale pokrije 6,7 % nastalih 
stroskov v zvezi z gradbenim 
nadzorom in se zato zanjo 

. porabi 6,7 % delovnega casa, 
preostanek (93,3 %) pa se 
deli med obCini GoriSnica in 
Sveti Tomai, kljuc pa je ste
vito prebivalcev posamezne 
otlCine po registrskem po" 

pisu na dan 1. januar 2013, 
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IzvaJanJe gradbeneg& nadzora po obClnah Je razlleno. MO PtuJ Ima od leta 2005 vpelJan celo laatnl (hlsnl) gradbeni nad
zor_ .MO Ptul ie wsto let sama opravlla gradbenl nadzor prl weh tIstlh InvestlelJah, kjer nlenl sodelavcl to delavnost lahko 
opravllalo,- pravl ptuJskI zupen Stefan Calan .• Vesell me, de 10 tudl druge ollClne spaznale, da Ie Skupna obelnslca uprava 
prednost na mnogth podroellh. Zato podplram predloC, da 18 znotraJ SOU v Spodnjem Podravju ustanovl delavnost gradben&
g& nadzora za we vme InvestJcll. Ko bodo Izpolnjenl pogoll, 18 bo tudl MO Ptul prldruilla IzvaJanJu te sluibe preko SOU; lei 
do danes to nl bllo mogoee, sal smo edlnllzvaJaIl to delavnost. Pocol za IOflnanelranle preko SOU pe Ie, da sodeluleta vsal 
dve ollClnl,. Ie Stetan Calan pojasnll prIpravljenost MO Ptul, da tudl to deJavnost za nllh opravlla SOU 5P. 

torej za obcino Sveti TomaZ nalogo za celoletno obdobje mesecno po dvanajstinah, ob skih dopustov, daljsih bolni-
32,06 % in obcino GoriSnica predvideno pribliino 31.000 koncu proracunskega leta skih odsotnosti in podobno. 
61,24 %. Tern de\eiem se bo evrov. Glede na to, da bo cas pa se po dejanski realizaciji Thdi za naloge gradbenega 
prilagajal tudi delei delovne- izvajanja zagotovo krajsi, bo izvede poracun glede na de- nadzora bo veljal enak nacin 
ga Casa, porabljenega za posa- tudi znesek niiji, razlika pa se janske stroske, ki so nastali delitve stroSkov. Sicer pa 50 
mezno obCino. Ker se izvaja- bo ugotovila in obcinam pora- pri opravljanju posameznih odstotkov stroskov delovanja 
nje naloge komaj vzpostavlja,eunala v decembru. V odloku nalog za vsako posamezno skupne uprave v preteklem 
bo sele konec leta 2014 znan 0 ustanovitvi SOU SP je dolo- obcino, pri tern' pa se upo- letu financira ddava. Enako 
natanceh skupni stroSek izva- ceno, da obcine ustanovite- steva tudi prihranke zaradi bo veljalo tudi zi izvajanje 
janja te naloge v letu 2014, po ljice sredstva za nemoteno varcnejsega poslovanja, izpo- nalog gradbenega nadzora,. 

. financnem nacrtu pa je za to delovanje SOU SP nakazujejo gajanih popustov, porodni- pojasni Korparjeva. 

V Podravju 1080 pooblascenih nadzornikov 
Po podlltklh lnienlrske zbomlce SIoYenQe (IZS) Ja v ~QI 6.321 poobiaiCenlh lnienlrjav, kllmaJo pooblastllo, 
da nastopajo kot odgovoml nadzomlkl. Poleg tap lma,lo poob\astllo Ie vsI poobiaiCenl arllltektl In krIIllnskl 
iorllltektl, tab Ja prlbllino 1500. Kot .. nam spol'OCllI, Ie na obmoCJu Podravja za odgovomega nadzomlke poobla
iCenlh 1080 lnienlrjev. 

Odgovorni projektant je lahko pooblasceni inzenir. arhitekt 
ali krajinski arhitekt z univerzitetno tehnicno izobrazbo, opra
vljenim strokovnim izpitom za odgovorno projektiranje in naj
manj tremi leti delovnih izkusenj za manj zahtevne objekte ter 
najmanj petimi leti izkusenj za zahtevne objekte na podrocju 

. projektiranja po pridobljeni univerzitetni izobrazbi. Lahko pa so 
tudi posamezniki z visoko strokovno izobrazbo tehnicne sme
ri, opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno projektiranje 
in najmanj petimi oziroma sedmimi leti delovnih izkusenj na 
podroeju projektiranja po pridobljeni visoki strokovni izobrazbi. 
Odgovorni nadzorniki, ki opravljajo svoje delo na podlagi prido-

bljenega pooblastila za odgovornega projektanta, so vpisani v 
imenik pooblascenih inienirjev Inienirske zborniee Siovenije 
ali pooblascenih arhitektov in krajinskih arhitektov Zborniee 
za arhitekturo in prostor Siovenije in so podvrzeni spoSlo.vanju 
eticnega kodeksa . 

Poleg tega lahko kot odgovorni nadzorniki za zahtevne 
objekte nastopajo tudi tehniki, ki izpolnjujejo zakonske pogoje. 
n sieer niso vpisani v imenik pooblascenih inienirjev Inienir
ske zborniee Siovenije, ki zanje ne preverja, ali izpolnjujejo vse 
zakonske, pogoje. Omenjene pogoje mora preveriti naroenik 
oziroma investitor. preden jih angazira. 

~ --. 

Za ollClne Domava, JUrSlnct, Podlehnlk, Tmovska vas In Zavre 58 v 
okvlru sou SP naloge, povezane z ureJanlem cestne Infrastruktu
re, lzvaJaJo 2e vee let. Fotograflla Ie slmbollena. 
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Kaj pravijo nadzorniki? 
llDodatno zaposiovanJe V obCinskl 
upravl je absurd •• 

Stefan LeSnik iz podjetja Gradbiro, d. O. 0., iz Ptuja je nad 
zamislijo Skupne obCinske uprave zgrozen. Poteze 0 uvedbi 
nadzora znotral SOU ne podpira .• Da bodo zaposlovali Se 
vee Ijudi v obCinsko upravo, ki je ze tako dvakrat prevelika, 
se mi zdi absurdno, medtem ko je na Ptuju in v okolici kar 
nekaj podjetij, ki se stem ukvarjajo. Lahko se je igrati z dav
koplacevalskim denarjem, podjetniki pa se moramo za svoj 
posel in svoj obstoj se kaRo boriti .• 

»T8 novlca nas ne razveseljuje.1I 

ScajerskiTEDNlK 5 

opravljajo strokovni nadzor 
pri razlienih investicijah" je 
v odgovoru na naSe vpraSanje 
odgovoril prvi moz obeine 
Ormoz Alojz Sok. 

Alenka Korpar, dlrekto~ca sou SP: .Sele po p~dobltvl sklepov od vseh zalntereslranlh obcln bo sou 
SP lahko nadalJevala aktlvnostl za vzpostavltev lzvaJanJa nove naloge - naJpreJ s spremembo pravl~ 
nlka 0 slstemlzaclJI delovnlh meat, nato pa z ob)avo Javnega nateeaJa In Izborom kandldata .• 

Novice pray tako niso veseli v ptujskem podjetju TMD 
Invest, d. O. 0., kjer se pray tako poleg drugih dejavnosti 
ukvarjajo z gradbenim nadzorom. Polonca Drevensek Ranfl 
je v kratkem odgovoru zapisala: oGlede na to, da kot dobro 
stojee projektivni biro z veeletnimi strakovnimi izkusnjami 
opravljamo gradbeni nadzor v veliko okoliskih obcinah, nas 
ta novica nic kaj ne razveseljuJe, saj v tej tezki gospodarski 
situaciji vsako delo Se kaka potrebujemo. Sicer pa sem pre
prieana, da smo se v preteklosti s svojim znanjem in delom 
zelo dobro izkazali, zato dvomim, da bo pri okoliskih obC~ 
nah ta oblika nadzora zazivela.' 

Thdi v obeini Sredisce ob 
Dravi se za skupni gradbeni 
nadzor znotraj SOU SP ne 
bodo odloeili .• Gradbeni nad· 
zor v okviru SOU nam je bil 
ponujen, vendar se za njeg. 
nismo odloeili. Za investicije, 
ki se izv.jajo, smo izvajalce 
gradbenega nadzora izbrali 
Z javnimi razpisi. Za izvajanje 
nadzora pri vzdnevanju 10-
kalnih cest irnamo lasten nad
ror v okviru skupne uprave 
v Ormolu. Dolder ne bamo 
konCali gradnje kanalizacije 
in Cistilne naprave, drugih ve· 
ejih investicij ne planiramo, 
zato oodi ne vidirno potreb 
za dodaten skupni nadzor,' je 
pojasnil srediski zupan ]urij 
Borko. 

Letosnaj bl 
zaposllll enega 
nadzornika 

V !eoo 20\4 je za izvajanje 
nalog gradbenega nadrora na 
SOU SP nacrtovana zaposlitev 
enega javnega usluibenca za 
poln delovni Cas, njegove po
ldicne kvalifikacije iD licence 
morajo ustrezati zahtevam, ki 
jih predpisuje zakon 0 gradi· 
tvi objektov. Zanimalo nas je 
oodi, ali je mozno. da bi SOU 
SP za izvajanje nadzora spro
ti (po projektib) najemala Se 
zunanje sodelavce, pravno 
formalno organizirane v obli· 
ki samostojnih podjetnikov, 
druzb z omejeno odgovorno
~t\o. ~enci\, ?gentut-"" ;'~·:~

parjeva te moinosti ni niti 
izrecno potrdila niti zanika· 
la. "zvajanje naloge se v !eoo 
2014 sele vzpostavlja in je za 
sedaj predvidena zaposlitev 
sarno enega javnega uslui· 
benca Glede na doloCila od· 
loka 0 ustanovitvi SOU SP se 
ob pripravljanju programa 
dela SOU SP za naslednje !eto 
pri vseh obeinah vsako leta 
preverja interes za izvajanje 
nalog v okvinl SOU SP, nato 
pa se na podlagi odloCitev oh
ein organizira delo v obstoje· 
Cern obsegu ali pa se prienejo 
aktivnosti za siritev., 

Za obeine Dornava, ]ursin· 
ci, Podlehnik, Trnovska vas 
in Zavre se v okviru SOU SP 
naloge, povezane z urejanjem 

Komentiramo 

cestrie infrastrukoore, izvaja· 
. jo Ze vee let Alenka Korpar: 
.Gre za zelo kompleksno na
logo, ki obsega redni pregled 
in nadzor nad vzdrievanjem 
obeinskih cest, potrditev me· 
seenih siooacij 0 opravljenem 
delu na lokalnih cestah in na 
javnih poteh; sodelovanje in 
pripravo programov za driav· 
ne ceste, kot so vzdrievanje, 
novogradnje, rekonstrukcije 
ter delo v raznih komisijah; 
sodelovanje z obeinsko upra· 
vo in druginti obeinskimi or· 
gani; sodelovanje in pripravo 
podatkov za banko cestnih 
podatkov; kategorizacije cest; 
nadror nad izvajanjem del 
na modernizaciji driavnih 
in obcinskih cest ter ostaJe 
infrastruktii'f'F, lti se - iiVaji v 
obCini (fekalna in meteorna 
kanalizacija, igrisca, hodniki 
za peSce ... ); ogled na terenu 
in izdajo projektnih pogojev 
ter soglasij za gradDjo v varo
valnem pasu obCinskih cest; 
naloge v zv~zi s posledicami 
neurij in plazov, izdelavo ela· 
boratov z oceno stroskov ter 
opravljanje strokovDega nad· 
rora na odpravi posledic po 
elementarnih Desreeah. Nalo
ge izvaja en javni u~luZbenec. 
Delitev stroskov poteka na 
enak nacin kot pri drugih Da· 
logah. K1jue za delitev je ste· 
vilo prebivalcev posamezne 

. obeine glede na skupDo ste· 
vilo prebivalcev v vseh petib 
obcinah.' 

Ni pomembno, all je nadzornik 
obcinski ali zasebni 

Na terenu novinarji kar pogosto, neurad no in v neforma~ 
nih pogovorih, posluSamo pripovedi, da naj bi tudi gradbeni 
nadzorniki svoje delo opravljali ne ravno. strogo profesional· 
no. Nickolikokrat na lastna usesa slisimo, da nadzorniki za. 
mizijo na eno ali obe ocesi in podpisejo za dela, ki morda 
sploh niso bila opravljena, ter za materia Ie, ki naj ne bi bili 
vgrajeni. Pray pogosto naj bi se namree dogajalQ, da se pri 
neki nalozbi namesto drazjih, kakovostnejsih in vzdrZljivejsih 
materialov vgrajuje cenejSe nadomestke. Zamenjava ma· 
terialov je vcasih predlog investttorja, vcasih izvajalca del. 
Odvisno, kateri zeli kaj privarcevati ali pa denar, namenjen 
doticni nalozbi, preusmeriti kam drugam. Praksa, da nad
zorniki zamizijo, naj niti ne bi bila tako redka. Skoraj v vsaki 
obCini, pa tudi v driavi, bi bilo m~zno najti kak primer. 

MOPtuj 
Ima tudl svoj 
nadzor 

Mestna obeina (MO) Pooj 
irna od leta 2005 vpeljan celo 
lastni (hiSni) gradbeni nad· 
lor. .Gradbeni nadzor se iz· 
vaja predvsem na nizkih gra· 
dnjah, za visoke gradnje grad· 
beni nadzor izvajajo zunanji 
izvajalci, izbrani preko javnih 
naroeil. Os.~ba, zaposlena 
Da MO Pmj, ki izvaja grad· 
beni nadzor, skrbi namree 
Se za druge naloge v okviru 
svojih delovnih obveznosti: 
vodenje investicij, komunal· 
ni prispevek ... Storitve grad· 
benega nadzora so ocenjene 
od enega do treh odstotkov 
vrednosti investicije, odvisno 
od velikosti in trajanja inve· 
stieije. Jzvajanje gradbenega 

. nadzora z lastnim kadrom je 
ekonomi~na in racionalna 
rditev. Mestna obCina Pmj 
je ena izmed soustanoviieljic 
SOU SP in je nanjo v prete· 

ldih letib prenesla v izvajanje 
stevilne naloge iz svoje pri· 
.stojnosti. Zainteresirana je 
oodi za prenos nalog izvajanja 
.gradbenega nadzora, vendar 
v letosnjem leoo to §e ni mo
goce, saj se izvajanje te Daloge 
v SOU SP sele vzpostavlja. Ste· 
vilne investicije v MO Pmj so 
Ze v teku iD je zanje ie treba 
zagotavljati stalen nadzor. a 
prenosu bomo razmisljali pri 
pripravi programa dela SOU 
SP za leto 2015" so v pOOjski 
mestni hisi pojasnili za Stajer· 
ski tednik. 

Kaj praviJo 
podeielske 
obclne? 

ObCinam . Spodnjega Po
dravja S11)O zastavili vpraSa· 
nje, ali bodo izvajanje nalog 

gradbenega nadzora SOU SP 
v prihodnje koristile. 

Nekateri se ne 
strinjajo 

Zupan obCine Ormoz Alojz 
Sok nam je sporoCil, da nad· 
zora, urejenega s SOU SP, ne 
bado koristili. .Nadzori So 
namree specificni in Ormoz 
irna toliko investicij, da potre· 
buje izredno dosti strokovne· 
ga nadzora, predvsem pri ve· 
likih projektih. Smo mnenja, 
da je dober nadzor najpri
merneje pridobiti na javnem 
razpisu, kjer se zahtevajo do
locene, reference. En nadzor· 
nik najbn ne more pokrivati 
vseh podrocij nadzora. Poleg 
tega irnamo Ze tudi na obeini 
nekaj strokovno zelo uspo
sobljenih posameznikov, ki 
lahko povsem zadovoljivo 

V obCini Sveti Andrai v Slo
venskih goricah se za novo 
ponujeno dejavnost SOU SP 
niso odloeili. V taksno odlo
Citev so jih vodile slabe izku· 
snje iz preteldosti (Komunala, 
odvoz odpadkov ... ), ko so bili 
nekateri zneski premalo jasni 
oziroma popaeeni, podrobni 
pregled pa je pokazal, da so 
dejansko za neke stv.ri pia· 
eevali previsoke zneske ... Zu· 
pan Franci Krepsa se dodaja, 
da v obeini Sveti Andraz sicer 
za vsako investicijo posebej 
izbirajo nadzor, kar jim oodi 
. omogo~a veejo preglednost 

ObCina Markovci ne n'· 
merava koristiti I).alog gnd
beneg. nadzora iz SOU. Po 
besedah direktorice obein· 
ske uprave Marinke Bezjak 
Ko\enko irnajo v obCini vee 
obsefuejsih investicij, zato so 
mnenja, da od samo ene za· 
poslene osebe preko SOU, ki 
poktiva vse obeine Spodnjega 
PodraVja, ne bi mogli prieako-

.y skladu z Zakonom 0 gradItvI obJektov mora Investitor zagotovltl gradbenl nadzor naJpozneJe z dnem, ko 58 zacneJo 
p~pravlJalna dela na gradbliCu. Z nadzorom 58 preverja, all gradnJa poteka skladno a projektno dokumentacljo, na podlagl 
katere Je bllo Izdano gradbeno dovolJenJe. ZagotovlJena kakovost del In vgraJenlh materlalov Je Investitorju (oOOlnl) nuJna 
prl obvladovanJu stroikov In zacotavlJanJu kakovostnlh obJektov,. pomen gradbenega nadiora prt IzvaJanJu InvestlclJ razloil 
dlrektorlca SOU SP AJenka Korpar. 

~ 

~ 
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vati kakovosmega nadzora za 
njihove investicije. 

V obeini Kidricevo se za 
izvajanje nalog gradbenega 
nadzora preko sou niso od· 
loeili. Kot je spnrocll direk
tor obCinske uprave Damjan 
Napas~ so imeli v trenutku 
povpmevanja iz sou veeino 
investieij ze v teku, izbran pa 
je bil ie rudi nadzor nad nji· 
mi. Bodo pa zadevo ponovno 
preueili konee leta 2014. 

V Majlperku dejavnosti 
gradbenega nadzora sou SP 
De nameravajo koristiti, De 
zdi se jim namrec najbolje, 
da delo yes cas nadzira ena in 
ista oseba. Kot so zapisali, so 
pri vecjih investicijab potreb
ni javni razpisi, pri manjsih 
pa izberejo najugodnejsega 
ponudnika, skladno s ponud
bami in njihovimi kompeten
cami. 

Obeina Videm nalog SOU 
pri izvajanju nadzora oe fla
merava izkoristiti. Za izvajanje 
gradbenega nadzora pri inve
stieijab 12bere izvajal.ca v skla
du z Zakonom 0 javnem naro
eanju. Za manjse investicije, 
ali bolje receno vzdrievalna 
dela, kjer dela izvaja reZijski 
obrat, pa investicijo nadzira 
vodja refijskega obr"ta v sklo
pu svojih del in nalog. 

iz Zavrea so nam spnroeili, 
da obCina te dejavnosti SOU 
zaenkrat ne bo koristila, veir
kulanab pa so na kratko zapi
sali: .Zaenkrat se Ie nismo od· 
loeili, da bi za naloge nadzora 
koristili SOu. Storitve grad
benega nadzora pokrivamo z 
upravicenimi stroski projek
tov, ki so sofinancrrani, in Z 

lasmimi zaposlenimi .• 

Drugi soza 
Obeina Jursinci dejavnost 

uvedbe nalog gradbenega 
nadzora v okviru SOU SP pod· 
pira, zato bo v bodoee grad· 
beni nadzor SOU SP koristila 
v eeloti. Pray tako bo dejav
nost izvajanja nadzora SUO 
koristila obeina Sveti Tomai, 

ki je 0 tern na deeembrski seji 
sprejela sklep obeinskega sve
tao Direktorica uprave obCine 
Sveti Tomai Zinka Hartman 
je pojasnila, da naj bi obCina 
na lemi ravni za izvajanle te 
naloge SOU zagotovila okrog 
5.000 evrov. 

V Trnovski vasi bodo po
nujeno dejavnost sprejel~ in 
sieer z argumentom, da bo 
obeina na lemi ravni plaeeva
la le 10 odstotkov zaposlitve 
enega delavea. 

Thdi v Zetalab se namerava· 
jo postopoma vkljuCiti v novo 
nastajajoCo dejavnost znotraj 
SOU SP. Za dYe investiciji, ki 
sta trenutno ie v teku, ima· 
jo Ze podpisane pogodbe za 
nadzor, v pribodnje pa bodo 
izkoristili mOZoost SOu. 

Tretji se 
neodloeenl 

Zupan obeine Dornava 
Rajko Janfekovie je pojasnil, 
da s9. glede tega Ie neodJoee
ni. iz obcine Gorisniea nam 
je direktor obeinske uprave 
Matevf Cestnik sporoCiJ, da . 
so v fazi sprejemanja odJo
Citve na obCinskem sveru. 
Kljub temu je nekoliko pre
senetljiva informacija (ee ob
<'ina 0 tern Se ni odloeena), 
da naj bi po pndatkib SOU 
SP veCinski (61-odstotni) de
lez izvajanja nalog gradbene
ga nadzora v tern leru [man
eirala pray obCina Gorilnica. 
Neuradno smo dobili rudi in· 
formacijo, da naj bi bil novi 
sodelavee SOU SP, zaposlen 
za izvajanje gradbenega nad
zora, obean Gorisniee oziro
rna eelo gorisnilki obCinski 
svetnik. 

V Podlehniku nadzornika 
iz SOU za manjse projekte ze 
koristijo, ker je, po besedab 
zupana Marka Maueiea, pri 
manjlih projektib, ki so jih 12-
vajali v preteklosti, to enostav
neje in eenejSe. .Za v bodoee 
pa je vse se stvar odloCitVe,. je 
povedal Zupan MauCle. 

Tednikov objektiv petek e l7.januarja 2014 

Odlocitev obcin 0 tem, da bi SOU SP 
za njih izvajala naloge gradbenega nadzora 

Pet oban - DA Davat obCln - NE Pet obcin - NE VEDO 

Jursinci Ormot Gorisnica * 

Tmovska vas Sredisee Domava 

tetale Sveti Andrat , Podlehnik 

SvetiTomat Markovci Hajdina 

MO Ptuj Kidrieevo Destmik 

- Majsperk -

- Videm ,. -,-.• .. - .~ ... , ... 

- Zavrc -
- Cirkulane -

"'~ ~ A6 """""n'a"a ....... -As _<>le .. 

*Zanlmlvo Je, da smo 0 tem, all bo obClna Gorlinlca korlstlla naloge sou SP tudl za gradbenl nadzor, preJell dva razllena 
odgovora. Iz obClne so sporoelll, da bo 0 tem ie odloeal obClnsklsvet, Iz sou SP pa so nam celo poslall predvldenl razrez stro
iikov deJavnostl (lzvaJanJa nalog), Iz ksterega Ie razvldno, da naJ bl obClna v tem letu krlla vee kot 60 odstotkov stroikov. 

V obeini Hajdina so Z odgo- . 
vorom 0 gradbenem nadzoru 
kot naloge, ki bi jih rudi zanje 
opravljala sou SP, skopi, ko 

odgovarjajo, da za naprej ob
staja moznost za sodelovanje. 
.Za izvedbo projektov v letu 
2014 pa ze imamo izbrani 

gradbeni nadzor,_ pravi haj· 
dinskizupan Stanislav Glaiar. 

V obeini Destrnik so zapi· 
sali, da so 0 tovrstni novosti 
Ze nekaj neuradno slisali, a 
uradno se' niso prejeli nikakr
sne pnnudbe za opravljanje 
nadzora, nili eene za izvedbo 
navedene dejavnosti .• Za in· 
vesticije, ki sedaj teeejo v ob
eini Destrnik, so nadzori ze 

izbrani, za nove investieijske 
projekte pa se bomo odloeali 
na pndlagi izvedbe javnib na
roci! male vrednosti in izbrali 
najugodnejsega ponudnika,' 
je pojasnila direktoriea obein· 
ske uprave Darinka Rataje. 

Mojes Zem/Ja,/ii, 
Patr/clla Kovaeec, 

MaJda Gom/k, 
Mart/n Ozmec 
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V letu 2014 Je za IzvaJanJe nalog gradbenega nadzora na SOU SP naertovana zaposlltev enega Javnega u.luibenea za poln delovnl 
nJegove pokllcne kvallfikaclJe In licence moraJo ustrezatl zahtevam, kI Jlh predpisuJe zakon 0 gradltvl obJektov. 

Zalntereslrane obelne so se dogovorlle, da v letu 2014 obelna Ze
lale pokriJe 6,7 % nastallh &troikov v zvezl z gradbenlm nadzorom 
In se zato zanJo porabl 6,7 % delovnega Cass, preostanek (93,3 %) 
pa se dell med obelnl Gorliinlea In Svetl Tomai, klJue pa Je iitevllo 
preblvalcev posameme obClne po reglstrskem poplsu na dan 1. 
Januar 2013, toreJ za obClno Sveti Tomai 32,06 % In obClno Gor~ 
iinlea 61,24 %. Te", deleiem se bo prllagaJal tudl delei delovnega 
Cass, porablJenega za posamezno obCIno. 


