OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
ZAPISNIK
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Sveti Tomaž, ki je bila v ponedeljek,
25.oktobra. 2010 ob 19.50 uri v sejni sobi občinskega sveta v kulturnem domu pri Sv.
Tomaž 44.
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 19.50 uri.
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna,
ker je prisotnih vseh osem članov občinskega sveta.
Na seji je bila prisotna direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman.
Prisotne novinarke so bile ga. Natalija Škrlec, ga. Viki Klemenčič Ivanuša in ga.
Urška Maučec.
Zapisnikar je bil Ivan Rakuša.
Razlogi za sklic izredne seje:
Na podlagi 29. člena Poslovnika občinskega sveta je župan sklical izredno sejo za
obravnavo in potrditev DIIP-a za izgradnjo fekalne kanalizacije pri Svetem Tomažu.
Zaradi pravočasne pridobitve zahtevanega gradbenega dovoljenja za izgradnjo
fekalne kanalizacije s čistilno napravo pri Sv. Tomažu se mudi, zato se je bilo
potrebno odločiti za sklic izredne seje.
Gradivo so svetniki prejeli pravočasno na dom, da so lahko material proučili.
Ad 1
Župan je dal v razpravo naslednji dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti
1. Določitev dnevnega reda
2. Potrditev DIIP-a za izgradnjo kanalizacije Sveti Tomaž.
Pripomb in dopolnitev na ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je osem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti
1. Določitev dnevnega reda
2. Potrditev DIIP-a za izgradnjo kanalizacije Sveti Tomaž.

Ad 2
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda pojasnila v zvezi s sklepom o
potrditvi DIIP-a za izgradnjo fekalne kanalizacije s čistilno napravo pri Sv. Tomažu.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da gre za enega večjih projektov v občini Sveti Tomaž
s katerim želimo pridobiti sredstva evropskih skladov. Predmet nameravane in
obravnavane investicije se nanaša na izgradnja fekalne kanalizacije s čistilno
napravo za naselje Sv. Tomaž in del naselja Koračice v skupni dolžini 3.104,30 m, od
tega znaša dolžina tlačnega voda 208 m z dvema prečrpališčema. Rastlinska čistilna
naprava bo imela kapacitete 500 PE
( populacijskih enot ).
Namen te investicije je zaščita podtalnice in s tem zmanjšanje negativnega vpliva na
okolje.
Omenjena investicija je skladna z Načrtom razvojnih projektov občine Sveti Tomaž
za obdobje 2010-2013 in skladna s četrto razvojno prioriteto » Razvoj regij« oz.
Operativnim programom krepitve razvojnih potencialov. S tem je tudi usklajena s
Strategijo razvoja Slovenije 2007-2013.
Ocenjena vrednost osnovnih postavk investicije je zasnovana na podlagi tehnične
projektne dokumentacije, ki jo je izdelalo podjetje ZEU- Družba za načrtovanje in
inženiring d.o.o. , Murska Sobota. Dokončna skupna ocenjena vrednost predvidene
investicije, ki se namerava začeti v letu 2011 in končati v letu 2012, zanaša po
tekočih cenah brez DDV-ja 764.591,16 EUR, s povračljivim DDV-jem pa 917.509,38
EUR. Vrednost investicije brez DDV-ja je dejansko končna vrednost, ker si bo občina
kasneje lahko DDV v višini 152.918,22 EUR povrnila.
Župan je predlagal razpravo.
Roberta Korada je zanimalo, do kdaj mora biti investicija zaključena.
Pojasnjeno je bilo, da do konec leta 2012.
Župan je predlagal glasovanje.
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je osem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov sveta, zato je
bil sprejet naslednji
SKLEP št. 1
O POTRDITVI ID1
Investitor: OBČINA SVETI TOMAŽ
Naslov: SVETI TOMAŽ 37, 2258 Sveti Tomaž
Oznaka sklepa: 007-26/2010 01/ZH
Datum sklepa: 25.10.2010
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001,
30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ UEM-1 Uradni list RS št. 60/2006) in na podlagi 23. člena Statuta

občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občne Ormož št. 7/07) je Občinski svet občine
Sveti Tomaž na svoji 1. izredni seji, dne 25.10.2010 sprejel naslednje sklepe:
1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta2 za
projekt/program3: KANALIZACIJA SVETI TOMAŽ, ki ga je izdelala4 Javna
razvojna agencija Ormož, Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož, dne 06.10.2010.
2. Dokument je pregledala strokovna komisija5 za oceno investicij, imenovana s
sklepom št. 007-26/2010 01/ZH z dne 20.10.2010, ki je dne 22.10.2010
izdelala strokovno oceno upravičenosti investicije.
3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 917.509,38,00 EUR (z
vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim
načrtom od oktobra 2010 do 30. septembra 2012.
4. Vire za financiranje zagotavljajo6:
- Občina Sveti Tomaž v znesku 267.606,90 EUR
- SVLR – EU-ESRR v znesku 649.902,48 EUR
5. Odobri se (označite):
- priprava predinvesticijske zasnove
- priprava investicijskega programa
- izvedba investicije
- drugo
X uvrsti nov projekt
spremeni veljavni projekt9.
(6. člen UEM-1)

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.
Zapisnikar:
Ivan Rakuša

Župan:
Mirko Cvetko

