OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Na podlagi 27. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 07/07) in
29. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož,
št. 07/07)
SKLICUJEM
3. izredno sejo Občinskega sveta občine Sveti Tomaž,
ki bo v sredo 08. Junija 2011 ob 20,00 uri
v sejni sobi občinskega sveta, Sv. Tomaž 44, 2258 Sveti Tomaž
Za sejo predlagam naslednji

dnevni red:

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 2. izredne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Potrditev DIIPa za modernizacijo JP 802-122,802-123 in 802-124 – novelacija
Razlogi za sklic izredne seje:
Občina Sveti Tomaž je za modernizacijo JP 802-122,802-123 in 802-124 izvedla javni
razpis za izbor najugodnejšega izvajalca gradbenih del. Ponudbene vrednosti razpisanih
gradbenih del izbranega najugodnejšega ponudnika v višini 150.000,00 € brez DDV-ja, so
večje, kot je bilo prvotno ocenjeno v višini 95.833,33 € v osnovnem dokumentu
identifikacije investicijske projekta. Posledično temu so se povečali tudi stroški nadzora
nad gradbenimi deli iz prvotno ocenjenih 1.433,33 € na sedanjih 2.250,00 €. Zaradi teh
sprememb je bilo potrebno pripraviti novelacijo DIIPa.
V novelaciji je torej povečana končna skupna vrednost obravnavane investicije iz
ocenjenih 123.200,00 € na sedanjih 189.180,00 €, posledično temu pa se je tudi
spremenila višina financiranja iz posameznih virov (23. člen ZFO-1 in občinski proračun)
kot tudi rezultati finančnih in ekonomskih analiz. V ostalih postavkah (tehnično tehnološka
vsebina, časovni načrt izvedbe, organizacijska struktura in upravljanje investicijskega
objekta) je pričujoči čistopis osnovnega dokumenta nespremenjen.
Ker je rok za prijavo za koriščenje sredstev po 23. členu ZFO kratek, moramo pohiteti z
novelacijo DIIP-a, uskladiti Načrt porabe, narediti rebalans in vso dokumentacijo
posredovati na naslov SVLR, Dunajska 58, Ljubljana.
Gradivo je priloženo.
Datum: 03.06.2011
Številka: 032-2/2010 01/ZH
Dostaviti:
1. Vsem članom občinskega sveta
2. Arhiv, tu
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