OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
ZAPISNIK
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Sveti Tomaž, ki je bila v sredo, 8. junija 2011 ob
20.00 uri v sejni sobi občinskega sveta v kulturnem domu pri Sv. Tomažu 44.
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 20.03 uri.
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je
prisotnih sedem članov občinskega sveta.
Seje se je opravičil g. Marjan Goričan.
Na seji je bila prisotna direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman.
Od novinarjev ni bilo nikogar.
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Razlogi za sklic izredne seje:
Na podlagi 29. člena Poslovnika občinskega sveta je župan sklical izredno sejo za odločanje
o potrditvi novelacije DIIP-a za modernizacijo JP 802-122, 802-123 in 802-124. Občina Sveti
Tomaž je za modernizacijo navedenih javnih poti izvedla javni razpis za izbor
najugodnejšega izvajalca gradbenih del. Ponudbene vrednosti razpisanih gradbenih del
izbranega najugodnejšega ponudnika v višini 150.000 EUR brez DDV-a, so večje, kot je bilo
prvotno ocenjeno v višini 95.833,33 EUR v osnovnem dokumentu indentifikacije
investicijkega projekta. Posledično temu so se povečali tudi stroški nadzora nad gradbenimi
deli iz prvotno ocenjenih 1.433,33 EUR na sedanjih 2.250,00 EUR. Zaradi teh sprememb je
bilo potrebno pripraviti novelacijo DIIP-a.
V novelaciji je torej povečana končna skupna vrednost obravnavane investicije iz ocenjenih
123.200,00 EUR na sedanjih 189.180,00 EUR. Posledično temu se je tudi spremenila višina
financiranja iz posameznih virov (23. Člen ZFO-1 in občinski proračun), kot tudi rezultati
finančnih in ekonomskih analiz. V ostalih postavkah ( tehnično tehnološka vsebina, časovni
načrt izvedbe, organizacijska struktura in upravljanje investicijskega objekta) je pričujoči
čistopis osnovnega dokumenta nespremenjen.
Ker je rok za prijavo koriščenja sredstev po 23. Členu ZFO-1 kratek, moramo pohiteti s
sprejemanjem novelacije DIIP-a, uskladiti načrt porabe, sprejeti rebalans proračuna in vso
dokumentacijo posredovati na naslov SVLR, Dunajska 58, Ljubljana.
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 in potrditev zapisnika in sklepov 2. izredne seje
1. Določitev dnevnega reda
2. Potrditev DIIP-a za modernizacijo JP št. 802-122, 802-123 in 802-124- novelacija
Župan je predlagal glasovanje o dnevnem redu 3. Izredne seje.
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov
občinskega sveta, zato je bil sprejet naslednji
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dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti
1. Določitev dnevnega reda
2. Potrditev DIIP-a za modernizacijo JP št. 802-122, 802-123 in 802-124- novelacija
Ad 2
Župan je dal zapisnik 2. izredne seje v razpravo.
Pripomb in dopolnitev ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov
občinskega sveta, zato je bil sprejet naslednji
s k l e p št. 1
1.
Potrdi se zapisnik 2. izredne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega
sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/3
Župan je med drugim povedal, da so cene modernizacije cest močno poskočile in to za
preko 30%. Na trgu so ostali samo večji izvajalci oziroma tisti, ki se še lahko prijavijo na
razpise. Posledično se bo gradilo manj, nekaterih zastavljenih projektov pa preprosto ne bo
mogoče niti zgraditi.
Župan je predlagal razpravo.
Po krajši razpravi je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov
občinskega sveta, zato je bil sprejet naslednji
s k l e p št. 2
O POTRDITVI DIIP-a/IP
Investitor: OBČINA SVETI TOMAŽ
Naslov: Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž
Datum: 08.06.2011
Številka: 007-5/2011 01/ZH
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN in 107/10), Uredbe o
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna
in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in Statuta Občine Sveti Tomaž (navedite ustrezno pravno
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podlago) je občinski svet/odgovorna oseba investitorja dne 08.06.2011 s sklepom št: 0075/2011 01/ZH sprejel/a:
1. Potrdi se1: NOVELACIJA Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)- za
naložba/program2: Modernizacija JP 802-122, 802-123 in 802-124, ki ga je izdelal3:Javna
razvojna agencija občine Ormož, Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož, dne 02.06.2011.
2. V NRP občine se (obkroži):
• uvrsti nova naložba;
• spremeni veljavna naložba.
3. Odobri se izvedba investicije.
Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 21. člena Zakona o
financiranju občin, na osnovi izračunanih Deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij
v letih 2011, 2012 in 2013 št. 410-8/2011-1 z dne 07.02.2011 objavljenih na spletni strani
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
Skladno z DIIP-om / IP in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 189.180,00 EUR (z vključenim davkom na
dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja 2011 do
15.10.2011.
5. Vire za financiranje zagotavljajo:
• Lastna finančna sredstva v znesku 52.214,00 EUR
• Sredstva na osnovi 21. člena ZFO-1 v znesku 136.966,00 EUR
• Drugo v znesku 0,00 EUR.
Ime in priimek odgovorne osebe: Mirko Cvetko.
Seja je bila zaključena ob 19.25. uri.
Zapisnikar
Ivan Rakuša

Župan
Mirko Cvetko
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