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ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 1. IZREDNI SEJI SVETA KS MALEČNIK – RUPERČE 
  
NASLOV 
GRADIVA: 

SPREMEMBA VREDNOSTI NAROČILNICE ZARADI OBJEKTIVNI RAZLOGOV, KI SO 
NASTALA V ČASU IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA  

  
GRADIVO 
PRIPRAVIL/A: 

 
Krajevna skupnost Malečnik – Ruperče 

  
GRADIVO 
PREDLAGA: 

predsednik Sveta Krajevne skupnosti Malečnik - Ruperče 

  
POROČEVALEC: Jernej Španinger, referent – tajnik   
  
PREDLOG 
SKLEPA: 

Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče se je seznanil s problematiko 
javnega naročila pod naročilnico številka 08/2014, z dne 11. 06. 2014 ter zaradi 
objektivnih okoliščin, ki so nastale v času izvedbe javnega naročila, potrjuje 
povečano vrednost naročilnice za vrednost DDV, v višini 297,66€, kakor tudi 
potrjuje novo skupno bruto vrednost naročilnice, v višini 2.772,66 € z DDV. 
Obenem je Svet ugotovil, da se neto vrednost izvedbe javnega naročila ni 
spremenila in ostaja 2.475,00 €. 
 
 

  
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
V ponudbi z dne  05. 06. 2014 je bila vrednost izvedbe del 2.475,00 € (izvajalec ni bil zavezanec za 
DDV). Dne 08. 09. 2014 je izvajalec izdal delni račun (za 34 od 75 ograjic za sveče na žarnem zidu), v 
vrednosti 1.122,00 € (izvajalec ni bil zavezanec za DDV). Preostalih 41 ograjic v tem času še ni mogel 
pritrditi saj še niso bila dokončana gradbena dela na preostalem delu žarnega zidu. Tako je 
posledično izvajalec svojo delo dokončal 28. 10. 2014, vendar je takrat že zapadel pod zakonsko 
določilo o zavezancih za DDV. Zaradi navedenega je tako drugi del računa znašal 1.353,00 € neto z 
dodanim DDV v višini 297,66 € pa se skupna vrednost računa glasi 1.650,66 €. Skupno naročilo je 
posledično narastlo na 2.772,66 €. Poudariti je potrebno, da je neto vrednost izvedbe del ostala 
nespremenjena. 
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