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OBČINA SVETI TOMAŽ 

Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž 

Tel:  02 741-66-00,  fax: 02 741-66-04 

 
Sporočilo za javnost 

 
Naziv operacije: Vrtec Sveti Tomaž 
Naziv upravičenca: Občina Sveti Tomaž 
 
Občina Sveti Tomaž je kandidirala za pridobitev sredstev na javnem pozivu za predložitev vlog za 
sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi» razvojne 
prioritete »Razvoj regij«, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov  2007-
2013, za obdobje 2012-2014, objavljenega v Uradnem  listu RS, št. 34/2012 z dne 11.05.2012 z 
operacijo Vrtec Sveti Tomaž.  
Povezava na spletno stran: http://www.eu-skladi.si/ 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je odobrilo našo vlogo.  
 
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 
»regionalni razvojni programi».  
 
Delež namenskih sredstev iz EU znaša največ 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov za 
upravičene stroške operacije. DDV ni upravičen strošek. 
Predvidena ocenjena vrednost celotne operacije znaša: 1.239.240,84 EUR  
Predvidena sredstva EU za celotno operacijo znašajo 820.853,24 EUR. 
 
Sredstva evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, 
na proračunski postavki MGRT: štev. 762210 Razvoj regij- socialna infrastruktura -07-13-EU. 
Operacija se delno sofinancira po 23. členu ZFO. Predvidena sredstva po 23. členu ZFO v letu 
2014 znašajo 85.000,00 Eur. 
 
Razliko sredstev do celotne vrednosti operacije zagotavlja Občina Sveti Tomaž iz lastnih sredstev. 
Občinska sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena v Odloku o proračunu občine Sveti Tomaž  
za leto 2013, na proračunski postavki 051905 Vrtec Sveti Tomaž, konto 420401 novogradnja ter v 
NRP 2013-2016. 
 
Občina Sveti Tomaž je dne 08.04.2013  na Portalu javnih naročil objavila javni razpis za izbiro 
izvajalca za Vrtec Sveti Tomaž. Javno naročilo je bilo razdeljeno na sklope.  
 
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju, je Občina Sveti Tomaž izbrala izvajalca za izvedbo 
del. Merilo za izbiro izvajalca za posamezni sklop je bila najnižja ponudbena cena izvedbe del. 

 
Za izvedbo naročila Vrtec Sveti Tomaž za Sklop 1- (gradbeno obrtniška dela, strojno instal. 
dela in elektroinstalacijska dela), je bil izbran ponudnik Cestno podjetje Murska sobota d.d., 
Lipovci 256 b, Beltinci. 
 
Vrednost javnega naročila za Sklop 1 po ponudbi znaša 911.984,88 EUR z DDV. 
Ker od 01.07.2013 dalje velja 22% DDV znaša končna pogodbena vrednost 927.184,63 EUR z 
DDV. 

 Kratek opis operacije: 

o izgradnja novega štiri oddelčnega otroškega vrtca kapacitete 22 otrok na oddelek s 

skupno neto površino 610,02 m2, z vso potrebno opremo (tudi za zaposleno osebje),  
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o novo zunanje otroško igrišče, 

o urejena ostala pripadajoča infrastruktura (elektrika, telefon, fekalna in meteorna 

kanalizacija, površine parkirišč in dovozna cesta ter požarni nadzemni hidrant). 

o poraba energije: manj kot 25 kWh/(m2a) (ogrevanje na lesno biomaso). 

 Pomembnejše javne korist investicije: 

o izboljšana vzgojno-izobraževalna infrastruktura v lokalnem okolju Občine Sveti 

Tomaž zaradi novih in urejenih povečanih prostorov, 

o enakopravnost prebivalstva občine v primerjavi z drugimi v občinami v Sloveniji, ki 

zagotavljajo ustrezne in potrebne prostorske pogoje za izvajanje vzgojno-

izobraževalne dejavnosti, 

o izboljšana kvaliteta vzgojno-izobraževalnega procesa predšolske mladine, 

o povečane možnosti ohranitve poseljenosti lokalnega okolja na že tako demografsko 

ogroženem področju občine. 
 
Začetek del: po podpisu pogodbe 
Zaključek del: 30. julij 2014 
 
Kontaktna oseba: Zinka Hartman, 02/7416-600. 
 
 
Številka:  430-1/2013 01/ZH  
Datum:  20.09.2013 

Mirko Cvetko  
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 

 
 


