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ZADEVA: PUH d.d.  

 

 

Občina Cerkno (v nadaljevanju: Občina) in PUH d.d. (v nadaljevanju PUH) sta dne 9.4.2009 

sklenila Pogodbo za sanacijo plazu za Malim Njivčem in zaplavne pregrade na Čerinščici. Po 

pogodbi se je PUH kot izvajalec zavezal opraviti gradbena dela, Občina kot investitor pa se je 

zavezala ta dela plačati. Po zaključku dela je PUH Občini izročil nepreklicno brezpogojno 

bančno garancijo na prvi poziv v višini 10% vrednosti izvedenih del (30.621,77 EUR) kot 

jamstvo za odpravo pomanjkljivosti reklamiranih v garancijskih rokih. Garancijski rok je 

znašal 3 leta od predaje del, to je do 10.12.2012. V skladu s pogodbo je bilo določeno, da če 

se v garancijskem roku pojavi napaka, jo mora PUH odpraviti na lastne stroške v roku 10 dni 

od prejema naročnikovega pisnega obvestila o nastali napaki. V primeru, kjer gre za napako, 

ki lahko vpliva na povečanje škode na objektu, je potrebno pristopiti k odpravi napake takoj. 

Če PUH v primernem roku ne odpravi napake, lahko Občina na stroške PUHa naroči odpravo 

napake drugemu izvajalcu. PUH se zavezuje, da bo račune za odpravljanje napak po drugem 

izvajalcu plačal v roku 15 dni od prejema, sicer bo Občina lahko unovčila bančno garancijo. Z 

Aneksom št. 2 k predmetni pogodbi sta stranki določili kočno vrednost del v znesku 

306.217,73 EUR.  

 

Dne 23.3.2012 se je začel stečajni postopek nad dolžnikom PUH. V mesecu novembru 2012 

je bilo pri pregledu zaplavne pregrade na Čerinščici s strani župana Mirana Cigliča in 

Gašperja Mohoriča ugotovljeno, da so se pojavile poškodbe. Med drugim je prišlo do razpada 

odvodnjevalne cevi, zaradi česar se vsa voda, zbrana iz levega vodotoka steka v telo plazu. Na 

usedalniku je nastala razpoka, in sicer v širini približno 10 cm na najširšem mestu, na levi 

približno en meter znotraj usedalnika, na desni pa na vogalu usedalnika. 

 

Občina Cerkno je že pred stečajem PUHa dne 23.9.2011 podpisala z njim pogodbo za 

sanacijo plazu pod rezervoarjem Sušje. PUH ta dela zaradi stečaja ni nikoli dokončal, saj so 

delavci, ko so izvedeli novico o stečaju, stroje in stvari pustili točno tam, kjer so jih nazadnje 

imeli v roki ali uporabi. 

 

Glede na navedeno (skorajšnji potek bančne garancije, neodzivnost za dokončanje del na 

plazu Sušje po stečaju) se je župan Miran Ciglič odločil unovčiti bančno garancijo brez 

predhodnega poziva PUH za odpravo napak. Unovčitev bančne garancije je bila v celotnem 

znesku zahtevana dne 6.12.2012. 

 

Stečajni upravitelj PUH je dne 11.6.2013 na Okrožno sodišče vložil tožbo zoper Občino, za 

vračilo zneska 30.621,77 EUR s zakonskimi zamudnimi obresti od dne 27.12.2012 do plačila 

ter plačilo pravdnih stroškov. Razlog za tožbo je bilo dejstvo, da Občina ni nikoli pozvala 

PUHa k odpravi kakršnihkoli napak na izvedenih delih ali ga kako drugače opozorila, da je 

prišlo do pomanjkljivosti pri teh delih oz. da naj bi te pomanjkljivosti odpravljal drug 

izvajalec. Prav tako Občina ni nikdar postavila PUHu rokov za odpravo napak. Občina tudi ni 

nikoli sporočila, da namerava unovčiti predmetno bančno garancijo.  



Občina je dne 13.11.2013 po Odvetniški družbi mag. Kerčmar o.p. d.o.o. podala odgovor na 

tožbo v katerem je predlagala sodišču, da vse tožbene zahtevke PUHa v celoti zavrne. 

 

S strani Okrožnega sodišča v Ljubljani je Občina dne 9.7.2014 prejela vabilo na poravnalni 

narok in prvi narok za glavno obravnavo skupaj s pripravljalno vlogo PUHa. 

 

Dne 21.11.2014 se je na Okrožnem sodišču v Ljubljani opravil poravnalni narok, ki pa ni bil 

uspešen ter prvi narok za glavno obravnavo. Sodišče je sprejelo sklep, da se dokazovanje 

zaključi ter, da bo odločba izšla pisno. Obravnave se je udeležil odvetnik mag. Sebastjan 

Kerčmar, ki je Občino telefonsko obvestil o skoraj ničelnih možnostih za uspeh v pravdi.  

 

S strani Občine (mag. Martin Raspet) se je telefonsko kontaktiralo odvetnika PUHa Matija 

Vičarja in se z njim dogovorilo, da Občina vrne znesek 30.621,77 EUR brez zakonskih 

zamudnih obresti ter povrne odvetniške stroške v višini 1.708,00 EUR, PUH pa obvesti 

sodišče o sklenitvi sodne poravnave ter se odpove zakonskim zamudnim obrestim. 

 

S strani Okrožnega sodišča v Ljubljani je dne 11.12.2014 izšel pisni odpravek sodne 

poravnave s katero se je Občina zavezala PUHu plačati znesek glavnice v višini 30.621,77 

EUR in odvetniške stroške v višini 1.708,00 EUR najkasneje do 31.12.2014. 

 

 

 Direktor občinske uprave: 

mag. Martin Raspet 

 


