Številka:
Datum:

35417-11/2013
411-14/2013
5.11.2013

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

SOGLASJE OBČINSKEGA SVETA K SPREMEMBI VREDNOSTI
POGODB PRI PROJEKTIH:
1. ENERGETSKA UČINKOVITA PRENOVA JAVNE
RAZSVTELJAVE V MESTNI OBČINI NOVO MESTO
2. UREDITEV SEMAFORIZIRANEGA PREHODA ZA PEŠCE IN
JAVNE RAZSVETLJAVE NA MALEM SLATNIKU

NAMEN:

Obravnava in sprejem sklepa

PRAVNA PODLAGA:

Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13),
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2,
27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08
Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10,
84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF) in
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5)

PRIPRAVILA:

Urad za splošne zadeve in Urad za razvoj in investicije

POROČEVALKI:

Urška Ban, Vodja Urada za splošne zadeve in v.d. direktorja
občinske uprave in
Alenka Muhič, Vodja Urada za razvoj in investicije

OBRAZLOŽITEV:

V prilogi

PREDLOG SKLEPA:

SKLEP
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša s spremembo vrednosti pogodbe pri
projektu Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto, z
dodatna dela v višini 30.863,25 EUR brez DDV, za kar se sklene aneks k osnovni pogodbi z
izvajalcem.
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša s spremembo vrednosti pogodbe pri
projektu Ureditev semaforiziranega prehoda za pešce in javne razsvetljave na Malem
Slatniku, za dodatna dela največ v višini 11.697,94 EUR brez DDV, za kar se sklene aneks k
osnovni pogodbi z izvajalcem.
Alojzij Muhič,
ŽUPAN
Priloge:
Obrazložitev k sklepu I. (Priloga 1).
Obrazložitev k sklepu II. (Priloga 2)
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OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti
pogodbe pri projektu Ureditev semaforiziranega prehoda za pešce in javne
razsvetljave na Malem Slatniku

Na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila male vrednosti »Ureditev
semaforiziranega prehoda za pešce in javne razsvetljave na Malem Slatniku«, objavljenega na
portalu javnih naročil dne 06.06.2013, št. objave NMV 1348/2013, je bil s sklepom št. 43018/2013 z dne 10.07.2013 kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec Elektromehanika Branko
Gregorič s.p. iz Mirne, s katerim je bila 10. avgusta 2013 sklenjena izvajalska pogodba v neto
vrednosti 42.917,75 EUR. Pogodbeni rok za dokončanje del je bil 1.11.2013.
Pogodbena dela se izvajajo po projektni dokumentaciji PZI projekt za ureditev prehoda za pešce
s semaforsko napravo na državni cesti R2-419 , odsek 1204 v km 2.800 in ureditev javne
razsvetljave od km 1.150 do km 2.950 vključno s križiščem v km 1.275 ter prehodom za pešce v
km 1.790, ki ga je izdelal GPR, gradbeno projektiranje in svetovanje, Igor Rems s.p..
Izvajalec je z deli pričel konec avgusta 2013. Projekt je izkazoval poseg za ureditev prehoda za
pešce s semaforsko napravo na parceli št. 1828/1 k.o. Potov vrh v lasti RS, vendar se lastnik
sosednjega zemljišča št. 1732/9 k.o. Potov vrh v lasti Florjančič Leopolda z digitalnim katastrskim
načrtom, pridobljenim na GURS-u, ni strinjal, saj je štel, da se s projektom posega na zemljišče v
njegovi lasti. Zaradi navedenega je prepovedal nadaljevanje načrtovanih del do dokončne
ureditve meje. Dokončna ureditev meje bi zahtevala dolgotrajen sodni postopek za ureditev meje.
Da bi se projekt lahko nadaljeval in zaključil v dogovorjenem pogodbenem roku, brez večjih
posledic prekinitve pogodbe in povzročanja dodatnih stroškov, je MONM naročila novelacijo
projekta s spremenjenimi lokacijami kandelabra, semaforja, prehoda za pešce in elektro
priključka za javno razsvetljavo. Nove lokacije semaforske naprave, kandelabra in prehoda za
pešce so določene v soglasju z Direkcijo za ceste, novo odjemno mesto za priklop javne
razsvetljave pa s soglasjem Elektra Ljubljana ter podpisom tripartitne služnostne pogodbe med
Mestno občino Novo mesto, Elektro Ljubljana ter lastnikom zemljišča št. 1753/1 k.o. Potov vrh
Mikec Alojzijem, na zemljišču katerega je bil delno položen elektro kabel.
Vse te spremembe so povzročile dodatna dela, katerih predračunska vrednost znaša 11.697,94
EUR brez DDV. Obseg in predračun teh dodatnih del je trenutno še v preverjanju in potrjevanju
pri odgovornemu nadzorniku nad gradnjo – DRI Ljubljana. Končna vrednost pa bo znana po
izvedenem postopku s pogajanji.
Zaradi zgoraj navedenih razlogov za dodatna dela, bo morala Mestna občina Novo mesto z
izvajalcem del Elektromehanika Branko Gregorič s.p. skleniti aneks k osnovni pogodbi. Sklenitev
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aneksa k osnovni pogodbi se bo izvedla v skladu s petim odstavkom 29. člena ZJN -2 ki določa,
da se postopek s pogajanji brez predhodne objave lahko uporabi za dodatne gradnje in storitve,
ki niso vključeni v prvotni projekt ali v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin
postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev, zajetih v tem projektu ali naročilu, pod
pogojem, da se naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo:
• če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega
naročila, ne da bi to naročnikom povzročilo resne težave, ali
• če so dodatne storitve ali gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotne naročila,
nujno potrebne za dokončanje tega naročila. Skupna vrednost dodatnih naročil, opredeljenih
v tej točki, ne sme presegati 30% zneska prvotnega naročila.
Ker pa bo vrednost dodatnih del presegala 5% vrednosti osnovne pogodbe, je potrebno za
sklenitev aneksa pridobiti soglasje nadzornega organa skladno s 7. odstavkom 29. člena ZJN-2,
ki pravi: »Pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s
spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanje cene ali vrednosti pogodbe, mora
naročnik pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega nima, pa soglasje vlade, razen če
se pogodba spreminja na podlagi 3. ali 5. točke prvega odstavka tega člena, zaradi regulacije
cen, v skladu s predpisom, ki ureja načine valorizacije denarnih obveznosti v večletnih pogodbah
javnega sektorja, ali zaradi odpiranja konkurence pri izvajanju okvirnega sporazuma ali oddaje
posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali če je vrednost sprememb nižja od
10.000 eurov brez DDV ali če vrednost sprememb predstavlja manj kot 5% vrednosti prvotnega
naročila. Naročnik pa mora pridobiti soglasje, če bi skupna vrednost te in predhodnih sprememb
znašala 10.000 eurov brez DDV oziroma 5% vrednosti prvotnega naročila. Naročnik mora v
predlogu za izdajo soglasja navesti razloge za spremembo pogodbe in jih utemeljiti.«
Sredstva za sklenitev aneksa so zagotovljena na proračunski postavki 23 13 045 112
Rekonstrukcije – državne ceste, konto 42 050 116 Obnova R2 -419 Novo mesto – Šentjernej
(Mali Slatnik – Petelinjek).
Predlog sklepa:
Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša s spremembo vrednosti pogodbe pri
projektu Ureditev semaforiziranega prehoda za pešce in javne razsvetljave na Malem
Slatniku, za dodatna dela največ v višini 11.697,94 EUR brez DDV, za kar se sklene aneks k
osnovni pogodbi z izvajalcem.

Pripravila:
Danica OKLEŠČEN, višja svetovalka za investicije

Alenka MUHIČ,

Urška BAN,

VODJA URADA

v.d. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE
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