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Zadeva: Obvestilo za javnost 
 
Podpis pogodbe za operacijo »Modernizacija občinskih cest LC 302-021, JP 802-341 in JP 
802-131 v Občini Sveti Tomaž«. 
 
Župan občine Sveti Tomaž in direktor Cestnega podjetja Ptuj d.d. sta dne 28.07.2010 podpisala 
gradbeno pogodbo za modernizacijo občinskih cest LC 302-021, JP 802-341 in JP 802-131 v 
Občini Sveti Tomaž. 
 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih 
območij s Hrvaško».  
 
Nepovratna sredstva so v deležu 85% namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
opredeljena v operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-
2013, v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije.  Najvišji znesek 
sofinanciranja je 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije. 
 
Neupravičene stroške zagotavlja Občina Sveti Tomaž iz lastnih sredstev. 
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Modernizacija treh cestnih odsekov v Občini Sveti Tomaž, ki so znotraj 10 kilometrskega 
obmejnega pasa z Republiko Hrvaško, sestavljajo trije cestni odseki in sicer: 

• LC 302 -021 Ormož – Sveti Tomaž, 
• JP 802-341 in 

• JP 802-131.  
 
Vrsta investicije je t.i. investicijsko vzdrževanje in gre za naslednji obseg gradbenih del: 

• potrebno prilagoditev nivelete cest – predvsem vertikalna zaradi zagotovitve debeline 
tamponskega sloja, 

• sanacijo posameznih poškodovanih delov vozišča, 
• asfaltna utrditev in preplastitev: 

o dela lokalne ceste LC 302-021 od meje med občinama Sv. Tomaž in Ormož do 
stanovanjske hiše Hranjigovci 5 v skupni dolžini 2.531 m, širine 5,0 m in razširitve 
do  0,75 m na posameznih mestih ter s po 2 X 0,75 m bankinami, 

o makadamske izvedbe vozišča javnih poti JP 802-131 v dolžini 504 m, širine 3,0 m in 
s po 2 X 0,5 m bankinami, 

o JP802-341 v dolžini 438 m, širine 3,0 m in s po 2 X 0,5 m bankinami, 
• ureditev in čiščenje naprav za odvajanje meteornih voda (jarki, prepusti), 
• prometna ureditev, 
• nadomestitev oz. sanacija propustov pod cesto in na priključkih, tam, kjer je to potrebno.  

Pogodbena vrednost del znaša 345.464,10 EUR z DDV. 
 
Modernizacija bo zaključena do 30. avgusta 2011.  

 
 
Številka:  430-18/2010 01/ZH  
Datum:  28.07.2010 

Mirko Cvetko l.r. 
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 


