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Datum: 13.11.2012

OBČINA KOBILJE
OBČINSKI SVET
Kobilje 35
9227 KOBILJE

Zadeva: TRENUTNA SITUACIJA PROJEKTA REGIJSKI INOVACIJSKI CENTER

PREDLAGATELJ: Stanko GREGOREC, župan občine Kobilje
POROČEVALEC: Boštjan HORVAT, Svetovalec župana III
PRAVNA OSNOVA: Statut Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
2/2011)
NAMEN: Seznanitev
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen s trenutno situacijo
projekta Regijski inovacijski center in se z njo strinja.

žig

ŽUPAN
OBČINE KOBILJE
Stanko GREGOREC l.r.
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OBRAZLOŽITEV

Na podlagi predloga Občinskega sveta občine Kobilje, občinska uprava načrtuje izvedbo
zbora Občanov, na katerem bo predstavljen projekt Regijski inovacijski center (RIC).
Občinska uprava je na podlagi predlogov in sklepov 6. izredne, 10. redne in 10. izredne
seje občinskega sveta občine Kobilje nadaljevala aktivnosti na pripravi projekta RIC.
Kotlovnica
Obrazlaga projektanta glede na obstoječe stanje kleti je naslednja:
Obravnavan objekt bo ogrevan s pomočjo lesne biomase, natančneje lesni sekanci.
Sekanci so proizvod lokalnih gozdov in lokalnih dobaviteljev, katerih je že nekaj v našem
okolju in so neodvisni od državnih obdavčitev in surovin. Slovenija sodi po poraščenosti
gozdov na 3 mesto v Evropi.
Projektni osnutek predlaga skladiščenje sekancev v obstoječih kletnih prostorih. Dovoz
sekancev bo vršen na dvoriščni strani objekta, tako da ne bo moten javni promet.
Predvideno je 3-4x polnjenje letno, ki seveda zavisi od kvalitete sekancev in vremenskih
razmer.
V kotlovnici bo nameščen kotel, kateri bo hkrati še pokrival cca 70% potreb po
ogrevanju na OŠ. Potrebna moč ki jo potrebujeta oba objekta znaša cca 240 kW.
Okvirna moč kotlovnice, ki jo je mogoče namestiti v obstoječo klet, da se maksimalno
izkoristi obstoječi prostor, znaša cca. 180 kW - 200 kW. Vendar je to okvirna ocena.
Prijavitelj projekta
Na podlagi predloga Občinskega sveta, da občina Kobilje vodi vse postopke javnega
naročanja (izbira izvajalcev), je občinska uprava v sodelovanju s partnerejm v projektu
RRA Muro in sestankom na Davčnem uradu Murska Sobota pripravila predlog, ki kot
prijavitelja projekta opredeljuje občino Kobilje.
Občina Kobilje bo tako v svojem imenu vzpostavila RIC (v RRP bi v imenu obične RIC
vzpostavila RRA Mura), po končanem projektu pa bo objekt dala v poslovni najem RRA
Muri. Višina najemnine bo definirana v IP.
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Sprememba stoškovnika
Na podlagi predloga občinskega sveta in okvirne ocene projektantov (ki pa še ni končna) v nadaljevanju podajamo spremembe
stroškovnika iz izvedbenega dela RRP.
Budget v izvedbenem delu RRP
Aktivnosti projekta za UPR
1.
2.
3.
4.

Gradbena dela
Nabava opreme
Storitveni del
Vodenje in koordinacija
SKUPAJ stroški:

Ocenjeni bruto
stroški (v EUR)
547.038,00 €
324.000,00 €
510.000,00 €
70.164,00 €
1.451.202,00 €

Ocenjeni neto
stroški (v EUR)
455.865,00 €
270.000,00 €
425.000,00 €
70.164,00 €
1.221.029,00 €

Popravek budgeta za pripravo investicijske dokumentacije
Ocenjeni bruto
Ocenjeni neto
Aktivnosti projekta za UPR
stroški (v EUR)
stroški (v EUR)
1. Gradbena dela
733.038,00 €
610.865,00 €
2. Nabava opreme
410.400,00 €
342.000,00 €
3. Storitveni del
237.600,00 €
198.000,00 €
4. Vodenje in koordinacija
70.164,00 €
70.164,00 €
SKUPAJ stroški:
1.451.202,00 €
1.221.029,00 €

Upoštevana sprememba budgeta:
Gradbena dela
Nabava opreme

155.000,00 €
72.000,00 €
227.000,00 €

(povečanje)
(povečanje)

ESRR (85%)
387.485,25 €
229.500,00 €
361.250,00 €
59.639,40 €
1.037.874,65 €

ESRR (85%)
519.235,25 €
290.700,00 €
168.300,00 €
59.639,40 €
1.037.874,65 €

LV (15%)
68.379,75 €
40.500,00 €
63.750,00 €
10.524,60 €
183.154,35 €

LV (15%)
91.629,75 €
51.300,00 €
29.700,00 €
10.524,60 €
183.154,35 €

DDV
91.173,00 €
54.000,00 €
85.000,00 €
230.173,00 €

DDV
122.173,00 €
68.400,00 €
39.600,00 €
230.173,00 €
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Popis opreme
V sodelovanju s projektanti je partner v projektu izdelal popis opreme za:
1.sklop: IKT strojna in programska oprema (9.000 EUR)
• požarni zid (1 kom)
• ruter (2 kom)
• modem (1 kom)
• switch (2 kom)
• stacionarni računalniki s programsko opremo + LCD monitorji (3 kom) –
predavalnica, laboratorij
• prenosni računalnik (1 kom)
• tiskalniki (2 kom)
• kopirni stroj (1 kom)
• fax (1 kom)
• stacionarni prenosni telefon (3 kom)
• projektor (1 kom)
• LCD TV (1 kom) - predavalnica
2.sklop: Pohištvena oprema (53.000 EUR)
• pohištvena oprema za 5 pisarn (8.000 EUR)
• pohištvena oprema za konferenčni prostor (5.000 EUR)
• pohištvena oprema za laboratorij (15.000 EUR)
• pohištvena oprema za izobraževalno demonstracijski prostor (5.000 EUR)
• pohištvena oprema za kuhinjo z vsemi aparati (20.000 EUR)
3.sklop: Raziskovalno razvojna oprema (68.000 EUR)
Določanje suhe snovi in
sladkorjev

Določanje vsebnosti skupnih
kislin
Določanje pH vrednosti
Določanje vsebnosti soli
Določanje prostega in skupnega
žvepla v vinu
Določanje prostih maščobnih
kislin
Določanje peroksidnega števila
Določanje umiljenosti olj?

Mikro+Polo ATAGO ABBE ROX062.1 refraktometer
Orbit
ATAGO PAL-3 (digitalni
prenosni
refraktometer)
T70 TERMINAL
Mettler
EXCELLENCE
Toledo
TITRATOR T70
TERMINAL s
pripadajočo opremo za
določanje: pH NaCl,
skupne kisline,
skupnega in prostega
žvepla, proste
maščobne kisline,
peroksidno število olj,
umiljenost olj – za

2.500 EUR
1.000 EUR

32.000 EUR
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Določanje vsebnosti alkohola
Določanje gostote

Določanje viskoznosti
Določanje konsistence po
Bostwicku
Tehtanje – analitska tehtnica

Tehtanje – precizna
laboratorijska tehtnica

Sušilnik

Deionizirana voda

umiljenost ponudnik ni
popolnoma prepričan
(v tem trenutku ni med
primarnimi analizami)
Mikro+Polo Vinoquant 2
Mikro+Polo DMA 500
Laboratorijski
denzitometer
IN
Piknometer po Guy –
Lussacu za določanje
gostote RO-P230.1

Mikro+Polo Konsistometer konsistenca po
Bostwicku NL-6932
XP204/M
Mettler
EL.ANALYTICAL
Toledo
BALANCE
(uporaba tudi za
določanje parametrov s
titimetričnimi
metodami)
Mikro+Polo Laboratorijska
precizna tehtnica PES
6200G/0,01G KEPES6200-2M
KERN&SOHN
Mikro+Polo Sušilnik – sterilizator
FD 53
WB-9010-0082,
WTB BINDER
Mikro+Polo Deionizator , DI 425
komplet

Laboratorijska steklovina
(pipete, merilni valji, čaše,
erlenmayerice, tehtalni lončki,
eksikator, ipd. - ocena
SKUPAJ
4. sklop: Izobraževalno-demonstracijska oprema (212.000 EUR)
1. Linija za sok: (cca 30.000 EUR)
a. založna kad z mlinom
b. tračna stiskalnica

9.000 EUR
7.000 EUR

1.000 EUR

7.000 EUR

1.500 EUR

1.500 EUR

500 EUR
5.000 EUR

68.000 EUR
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

zbirna kad za sok
zbirnik iz nerjavečega jekla (2 kosa)
cedilo
pasterizator
povezovalni deli
polnilna naprava za Bag & Box
čistilni pribor
čistilne kroglice
dodaten nastavek za steklenice
kompresor (do 16 bar)
visokotlačna čistilna naprava

2. Linija za izdelavo namazov, topljenega sira, marmelad, krem, keksov, peciva in
drugih delikatesnih izdelkov: (cca 120.000 EUR)
a. kad za pranje sadja
b. vakuumski kotel – kuter
c. parna postaja zalogovnik vroče vode (90 °C)
d. zalogovnik
e. polnilna linija (polnilni stroj, zapiranje kozarcev, monočrpalka – 2 kosa)
f. etiketirni stroj
3. Linija za alkoholne pijače: (cca 30.000 EUR)
a. posoda za fermentacijo
b. kotel za žganjekuho
c. hladilna posoda 200 l do – 15 °C, okvirna vrednost: do 2.500 €
d. ploščni filter
e. deionizirana voda
4. Oprema za sušenje: (cca 2.000 EUR)
a. sušilna komora za sušenje sadja, zelenjave in semen – 2 kosa (30 – 35 kg
jabolk / kos), skupna kapaciteta (60 – 70 kg)
5. Oprema za sterilizacijo: (30.000 EUR)
a. avtoklav
SKUPNA OCENJENA NETO VREDNOST VSE OPREME : 342.000 EUR
Načrt prostorov
V prilogi vam posredujemo predloge načrtov kleti, pritličja, mansarde in zunanje
ureditve.

