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Mestna občina Maribor                     Ptuj,12.2.2020 

Ulica heroja Staneta 1 
2000 Maribor 
 
 
 
ZAHTEVA ZA DOPOLNITEV GRADIVA ZA MEDIJE – izvlečki iz Vmesnega poročila 
o investiciji  
 
 
Spoštovani, 
 
Dne, 11.02.2020, je bila izvedena tiskovna konferenca o investiciji v rekonstrukcijo 
srednjega bazena v kopališču Pristan. V tej zvezi je tudi bilo pripravljeno Gradivo za 
medije - izvlečki iz Vmesnega poročila o investiciji (v nadaljevanju: gradivo za medije).  
 
V okviru gradiva za medije se je večkrat omenjala tudi družba MarkoMark Nival, d.o.o., 
kot izvajalec rekonstrukcije bazena. Pri tem so bili podatki in informacije podani zgolj 
parcialno, pavšalno ter tudi neobjektivno, tako da si bralci gradiva za medije ustvarjajo 
napačno sliko dejanskega stanja. Vse navedeno pa ima za posledico napačno in 
neobjektivno poročanje o investiciji,  kar ima za posledico okrnitev ugleda ali dobrega 
imena pravne osebe – družbe MarkoMark Nival, d.o.o.  
 
Z namenom zagotavljanja objektivnosti poročanja se od vas na  podlagi  smiselne 
interpretacije določb 42. in 43. člena Zakona o medijih uveljavlja pravica do odgovora na 
objavljeno informacijo, ki se mora objaviti nemudoma, in sicer na enak način, kot je bil 
objavljena primarna informacija. 
 
Vezano na gradivo za medije pojasnjujemo, da je bila družba MarkoMark Nival, d.o.o., 
izbrana na podlagi javnega razpisa, ki je tudi izpolnjevala vse razpisne pogoje, kot tudi s 
strani investitorja zahtevane reference. Konkretno je le-to bila referenca za izvedbo 
gradbeno-obrtniških del na objektu Vrtec Studenci, ki je ustrezala zahtevam investitorja.   
 
V predhodni fazi izvedbe postopka, ki je vključeval pripravo idejnega projekta (IDP), 
pridobitev gradbenega dovoljenja, razpisne dokumentacije, popisa del, itd. družba 
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MarkoMark Nival, d.o.o,. ni sodelovala. Vse navedene aktivnosti je naročil, izvajal in 
financiral investitor.  
 
Družba MarkoMark Nival, d.o.o., je ponudbo izdelala na podlagi razpisne dokumentacije 
– popisa del ter bila izbrana za izvajalca gradnje. Sklenjena je bila gradbena pogodba po 
sistemu »ključ v roke«, pri čemer kaj konkretno ta klavzula pomeni ni potrebno dodatno 
pojasnjevati.   
 
Pogodbena obveza  družbe MarkoMark Nival, d.o.o., je bila le izdelava zgolj dela PZI 
dokumentacije - tehnična dokumentacija: Izdelava tehnične dokumentacije za sklope 
gradbeno-obrtniških del (načrt arhitekture in gradbenih konstrukcij) skladno z zahtevami 
veljavne zakonodaje (ZGO-I). Tehnično dokumentacijo je bil dolžan izdelat projektant 
PGD in IP projektne dokumentacije. Dolžnost družbe MarkoMark Nival, d.o.o., je bila torej 
izdela PZI dokumentacije arhitekture in gradbenih konstrukcij. Vaše navajanje, iz katerega 
je mogoče zaslediti, da je bila pogodbena obveza družbe MarkoMark Nival, d.o.o., večja, 
je nepravilno.  
 
Prav tako je napačno vaše navajanje glede namena oz. vzroka podpisa aneksa št. 4. 
Vrednost izvedenih del se je povečala iz razloga dodatno naročenih del s strani 
investitorja, ki pa niso bila zajeta z osnovno pogodbo, kot je mogoče zaključiti glede na 
vaše poročanje. Dodatno naročena dela pa glede na zakonodajo in sodno prakso niso 
zajeta v okviru klavzule »ključ v roke«. Investitor je dodatna dela naročil iz razloga 
tehnologije izvedbe bazenske tehnike, kar pa ni bilo predmet izvedbe primarne pogodbe, 
in nekaterih ostalih del. Vsa dodatne dela je naročil in potrdil investitor, kot tudi nadzorni 
organ, ki je bil angažiran s strani investitorja. Prav tako je potrebno popraviti vaše navedbe 
glede končne pogodbene vrednosti, saj je le-ta znašala 565.584,81 EUR.  
 
Glede same izvedbe projekta gradnje je potrebno pojasniti, da so projektno 
dokumentacijo, knjigo obračunskih izmer,  izvajanje gradnje, itd. redno nadzirali in 
potrjevali predstavniki občine, gradbeni nadzor, kot tudi super nadzor. Nobeden 
tekom gradnje ni imel nobenih pripomb, prav tako pa je bila opravljena 
primopredaja. Le-to v skladu z zakonodajo in sodno prakso predstavlja strinjanje 
investitorja z izvedbo gradnje.  
 
Kar se tiče preizkusa vodotesnosti ob prevzemu le-ta ni bil izveden izključno iz razlogov 
na strani investitorja. Izvedene še namreč niso bile inštalacije bazenske tehnike, tako da 
je bil bazen nevodotesen. Po polnitvi bazena se je pojavilo manjše puščanje bazena, kar 
bo izvajalec gradnje odpravil, saj je za le-to že pripravil predlog sanacije, ki čaka na 
odobritev investitorja.   
 
Preostale nevšečnosti, ki se navajajo v sporočilu za javnost nikakor nimajo vzroka v smeri 
izvajanja del s strani družbe MarkoMark Nival, d.o.o., ampak v pomanjkljivosti samega 
projekta, ki ni zajemal vseh potrebnih faz obnove oz. je bil s strani investitorja 
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neustrezno zasnovan. Le-to pa ni odgovornost izvajalca gradnje, ampak investitorja. V 
tej zvezi je potrebno pojasniti, da prezračevanje, nadomeščanje armature, pridobitev 
uporabnega dovoljenja, itd. ni bila pogodbena obveza družbe MarkoMark Nival, d.o.o. Ker 
je bil investitor s strani izvajalca gradnje obveščen, da objekt ni energetsko saniran ter ni 
izvedeno potrebno prezračevanje je sam prevzel rizike morebitnih neugodnih posledic, ki 
so rezultirale v pojavu kondenza in plesni. Na vse pomanjkljivosti glede statične 
neustreznosti konstrukcije objekta, glede netesnosti strehe, glede energetske 
nesaniranosti, glede nujnosti izvedbe ukrepov požarne varnosti in glede nujnosti izvedbe 
prezračevanja je MarkoMark Nival, d.o.o., ves čas gradnje z dopisi, vpisi v gradbeni 
dnevnik in zapisniki nenehno opozarjal naročnika. 
 
Nevšečnosti, ki se navajajo v gradivu za medije, so torej praktično v celoti, nastale 
iz razloga neustreznega oz. pomanjkljivega projekta investitorja, ki se je lotil 
izključno delne sanacije, ki pa glede na predmet ni ustrezna. Družba MarkoMark 
Nival, d.o.o., je dela izvedla v skladu s pogodbenimi zavezami, kar sta nedvomno potrdila 
tudi gradbeni nadzor in super nadzor, ki sta bila oba angažirana s strani investitorja. 
Morebitne napake pa bo investitor lahko uveljavljal v okviru garancijskih zahtevkov.  
 
 
 
S spoštovanjem,  

MARKOMARK NIVAL d.o.o. 
        

Marko Peter, univ. dipl. inž. grad. 
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