
 
POVPRAŠEVANJE 

Postopek pridobivanja soglasja v skladu z ZJN-2 
 
VPRAŠANJE OBČINE: 
 
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice za posredovanje vprašanja glede 
postopka pridobivanja soglasja občinskega sveta. Vljudno vas prosimo k posredovanju 
informacij. 
  
Občina naproša za kratek opis, kako občine izvajate postopek pridobivanja soglasja 
nadzornega organa občin (občinski svet) k spremembam pogodbe skladno s sedmim 
odstavkom 29. člena ZJN-2-UPB5? 
  
ODGOVORI OBČIN ČLANIC: 
 
GOSUPLJE 
 
Kar se tiče soglasij, je pri nas postopek sledeči: 

- skrbnik naročila pripravi pobudo za sklenitev dodatka 
-  na podlagi pobude se v dnevni red seje občinskega sveta to vmesti kot posebna točka 
-  na seji nato skrbnik naročila predstavi razloge in vse ostalo, za kaj je soglasje 

potrebno 
- svetniki se nato odločijo, ali bodo soglasje dali ali ne 
- če se strinjajo, soglasje k sklenitvi dodatka podpiše župan 
- nato se izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave, kot določeno v ZJN-2. 

Upamo, da smo vam s tem kaj pomagali.  
 
KOČEVJE 
 
Uprava Občine Kočevje je še na osnovi mnenja Ministrstva za finance štev. 007-125/2013 z 
dne 5.2.2013 (kjer tolmačijo, da je potrebno v smislu javnonaročniške zakonodaje, kot 
nadzorni organ lokalne skupnosti šteti nadzorni odbor) začela postopek za izdajo soglasja 
pri nadzornem odboru. 
Nanj smo naslovili vlogo za izdajo soglasja,  kateri  smo priložili osnovno pogodbo, zahtevek 
oz. predračun  izvajalca in mnenje nadzornega organa/ inženirja  o upravičenosti zahtevka.  



 

V vlogi  smo prosili za soglasje do max.  zneska, za katerega je nadzorni organ smatral, da je 
zahtevek izvajalca upravičen in tako dikcijo utemeljili z navedbo, da smo skladno z isto 
javnonaročniško zakonodajo dolžni izpeljati še pogajanja, katera bomo izvedli po pridobitvi 
soglasja, v nasproten primeru, se dela ne bodo izvedla in zahtevek izvajalca se bo zavrnil. 
 
Imeli smo "srečo", da se je naša vloga poklopila s sejo nadzornega organa in da so jo sprejeli 
v obravnavo kljub temu, da je bilo gradivo oddano dan pred sejo. Soglasje smo v tem 
primeru pridobili, ne vem pa, kako se bodo dela ob taki  ureditvi izvajala - časovni element 
pridobivanja soglasja (podaja vloge, sklic seje..) in kaj  če soglasja nadzorni organ ne bo izdal.  
Za dela, ki jih bomo lahko ločili od prvotnega naročila bo to izvedljivo, če pa  v pogodbo ne  
bodo zajeta dela, ki so za izvedbo projekta nujno potrebna (posledica slabih projektov ali 
nepredvidljivih okoliščin) in soglasja ne bo moč pridobiti, pa bodo gradbišča ustavljena, do 
izpeljave novih postopkov oddaje del skladno z javnonaročniško zakonodajo ..... 
 
S spoštovanjem, 

Jasmina Vidmar, 
Generalna sekretarka  


