Številka:
Datum:

354-31/2011- 11 (1700)
08. 04. 2014

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

POROČILO O NAPREDKU PROJEKTA REGIJSKI CENTER ZA
RAVNANJE Z ODPADKI DOLEJNSKE II. FAZA (CEROD II) NA
DAN 31. 03. 2014

Namen:

Seznanitev OS s stanjem na projektu CeROD II

Pravna podlaga:

Statut mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13)

Poročevalec:

Javno podjetje CeROD, d.o.o.

Obrazložitev:

V prilogi.

Predlog sklepov:
Sklep
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s Poročilom o napredku
projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza na dan 31. 03. 2014.

Alojzij MUHIČ,
ŽUPAN

PRILOGE:
- Poročilo o napredku projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza na dan
31. 03. 2014
POSLANO:
- Naslovniku
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REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI DOLENJSKE
II. FAZA
Poročilo o napredku projekta na dan 31. 03. 2014
Datum predhodnega poročila o napredku projekta: 31. 01. 2014
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Cerod II - čistilna naprava (ČN)

Tabela 1: Skupaj vrednost pogodb za izvedbo ČN s prikazom finančne realizacije po letih

(1)

(2)

1.106.943,52

957.460,18

Nadzor

38.000,00

36.520,50

Skupaj

1.144.943,52

993.980,68

ČN

(3)

(4)

(5)

(6)=(2)+(3)+(4)+(5)

38.789,0055.347,1755.347,17

1.106.943,52

0,00

38.000,00

38.789,00 56.826,6755.347,17

1.144.943,52

0,00 1.479,50

Izvajalcu in njegovim podizvajalcem je bilo izplačano 5 % zadržanih sredstev, preostalih 5 % pa
mu bo izplačano v letu 2015.
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Obveščanje javnosti
Ni bilo izvedenih konkretnih aktivnosti.
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Cerod II - objekt mehansko biološke obdelave odpadkov (MBO), kogeneracija,
centralno informacijski sistem, zunanja ureditev
•

•

Dne 28.3.2014 smo prejeli dopis s strani MKO, s katerim zagotavljajo, da bodo zagotovili
podpis pogodb o sofinanciranju, takoj, ko bodo izpolnjene zakonske možnosti, torej
zagotovljena manjkajoča finančna sredstva evropske kohezijske politike.
Izdelan in predan je bil projekt idejne zasnove (IDZ) ter pregledan in potrjen s strani
inženirja.

•
•
•

•

Na ARSO je bila predana vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.
Vsi projektni pogoji so bili pridobljeni, tako, da je v teku izdelava projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD), ki se zaključi v mesecu aprilu.
Izvajalec projektne dokumentacije in izvedbe gradnje Regijskega centra za ravnanje z
odpadki Dolenjske II. faza po izvajalski pogodbi št. 354-105/2013 z dne 27.09.2013, je
izstavil 1. začasno obračunsko situacijo v skupni vrednosti 356.866,58 EUR, valuta
obračunske situacije je 11. 04. 2014 v vrednosti 321.179,92 EUR z upoštevanjem 10 %

zadržanega zneska.
Izvajalec storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o
graditvi objektov pri izvedbi projekta «Regijski center za ravnanje oz odpadki Dolenjske
II. faza« po izvajalski pogodbi št. 354-106/2013 z dne 27. 09. 2013, je izstavil 1. začasno
obračunsko situacijo v skupni vrednosti 7.771,49 EUR, katere valuta je 11. 04. 2014.

Pripravil:

Slavko JANEŽIČ
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