OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
7. izredne seje Občinskega sveta Občine Sveti Tomaž, ki je bila v ponedeljek, 28. januarja
2013 ob 19. uri v sejni sobi občinskega sveta v kulturnem domu pri Sv. Tomažu 44.
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 19.01 uri.
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je
bilo prisotnih sedem članov občinskega sveta.
Seje se je opravičil g. Marjan Goričan.
Na seji je bila prisotna direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman.
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Od novinarjev ni bilo nikogar.
Razlogi za sklic izredne seje:
Na podlagi 27. člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 07/07 in
29. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož,
št. 7/07) je župan sklical izredno sejo, zaradi prijave na razpis Ministrstva za gospodarski
razvoj in infrastrukturo, ki se nanaša na izbor operacij iz prednostne usmeritve «Razvoj
obmejnih območij s Hrvaško«.
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje.
Pripomb in dopolnitev ni bilo.
Župan je predlagal potrditev zapisnika 6. izredne seje.
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA» je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
Sklep št. 1
1.
Potrdi se zapisnik 6. izredne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega
sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad 1
Župan je dal v razpravo naslednji dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 6. izredne seje občinskega sveta
sporočilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Potrditev Novelacije IP Kanalizacija Sveti Tomaž
3. Sprememba Načrta razvojnih programov 2013-2016, zaradi investicije kanalizacija
Sveti Tomaž
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Ker pripomb in dopolnitev na predlagani dnevni red ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov
občinskega sveta, zato je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 6. izredne seje občinskega sveta
sporočilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Potrditev Novelacije IP Kanalizacija Sveti Tomaž
3. Sprememba Načrta razvojnih programov 2013-2016, zaradi investicije kanalizacija
Sveti Tomaž
Ad/2
Uvodoma je župan povedal, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in infrastrukturo objavilo
5. javni razpis, kjer se bodo sofinancirale operacije iz prednostne usmeritve «Razvoj
obmejnih območij s Hrvaško«.Na razpis bi se prijavili s projektom Kanalizacija Sveti Tomaž.
Župan je prosil direktorico občinske uprave gospo Zinko Hartman za dodatna pojasnila.
Med drugim je bilo povedano, da se želimo prijaviti na razpis s kanalizacijo, za katero že
imamo izdano gradbeno dovoljenje. Potrebno je sprejeti novelacijo št. 1 investicijskega
programa. Novelacija se nanaša na vire financiranja in rok izvedbe del. Predmet novelacije
št. 1, izgradnje kanalizacije s čistilno napravo kapacitete 500 PE, je enaka osnovnemu
investicijskemu programu s spremembo, da se k izgradnji pristopi v letu 2014. Spremenijo se
tudi viri financiranja. Po preračunu stalnih cen iz leta 2010 v tekoče cene leta 2014 se
spremeni ocenjena vrednost iz 764.591,16 € na sedanjih 801.581,46 €, vse brez DDV-ja.
Pričakujemo 661.547,34 € nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj,
120.138,22 € iz proračuna Republike Slovenije ter 19.235,89 € lastnih proračunskih sredstev
v letu 2014. Vložek v letu 2011 od strani občine je že znašal 660,00 €.
V nadaljevanju je župan povedal, da bi z izgradnjo tega sistema pokrili še preostalo območje
naselja Sv. Tomaž. Glede na to, da bo zgrajena RČN za 500 PE bi kasneje lahko navezali
še del naselja Koračice, Kostanj in del naselja Mala vas.
Župan je predlagal razpravo.
Go. Matejo Hržič je zanimalo, kaj pomenijo podatki v razpredelnici na strani 12 in 13 v
gradivu?
Gre za podatke, ki so bili obravnavali v letih 2010 in se nanašajo na vrednost investicije v
stalnih in tekočih cenah povzete iz DIIP-a, glede na oceno stroškov leta 2010 ter upoštevanje
indeksa rasti cen za leto 2011 in 2012.
G. Mirko Lovrec je vprašal kje je lokacija RČN?
Pojasnjeno je bilo, da gre za občinsko zemljišče v Videkovi grabi.
G. Marko Plohl je vprašal, če so vsa dovoljenja za izgradnjo ?
Pojasnjeno je bilo, da imamo veljavno gradbeno dovoljenje s potrebnimi soglasji.
Pojasnjeno je tudi bilo, da bo izveden iztok v potok Lešnica, ker je poskusna vrtina pokazala,
da je zemlja nepropustna in ni mogoče izvesti variante v podtalnico.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov
občinskega sveta, zato je bil sprejet naslednji
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sklep št. 2
1. Potrdi se Novelacija št. 1 Investicijskega programa za projekt/program3:
KANALIZACIJA SVETI TOMAŽ, ki ga je izdelala4 Javna razvojna agencija Ormož,
Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož, dne 22.01.2013.
2. Dokument je pregledala strokovna komisija5 za oceno investicij, imenovana s
sklepom št. 007-30/2010 01/ZH z dne 10.11.2010, ki je dne 23.01.2013 izdelala
strokovno oceno upravičenosti investicije.
3. Vrednost investicije po tekočih cenah brez povračljivega DDV znaša 801.581,46
EUR.
Vrednost investicije po tekočih cenah z zajetim DDV znaša 961.170,39 EUR in se bo
izvajala skladno s časovnim načrtom od oktobra 2010 do 30. septembra 2014.
4. Vire za financiranje zagotavljajo6:
Viri sredstev
leto 2011
Občina Sveti Tomaž

leto 2014
19.235,89

19.895,89

MGRT-sredstva EU
(ESRR)

661.547,34

661.547,34

Proračun RS

120.138,23

120.138,23

800.921,46

801.581,46

SKUPAJ brez
povračljivega DDV

660,00

SKUPAJ po virih

660,00

5. Odobri se (označite):
- priprava predinvesticijske zasnove
- priprava investicijskega programa
- izvedba investicije
- drugo
Ta sklep velja takoj.
Ad/ 3
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev predlagane spremembe
Načrta razvojnih programov za obdobje od leta 2013-2016.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da je potrebno narediti spremembo NRP, če želimo vključiti
izgradnjo kanalizacije s RČN pri Sv. Tomažu za leto 2014.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
sklep št. 3
Sprejme se Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov Občine Sveti Tomaž za projekt:
»Kanalizacija Sveti Tomaž«.
Obrazložitev:
Investicija »Kanalizacija Sveti Tomaž« je uvrščena v načrt razvojnih programov Občine Sveti
Tomaž (v nadaljevanju NRP)
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Veljavni NRP predvideva naslednjo vrednost investicije in dinamiko izvedbe:
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
OB205-08-0008 Kanalizacija Sveti Tomaž
Začetek financiranja: 01.04.2010
Konec financiranja: 31.12.2016
Vrednost projekta: 764.591 EUR
Proračunski viri:
Pred l. Leto
Leto 2014 Leto 2015 (v Leto
Skupaj
(v
2013
2013 (v (v EUR)
EUR)
2016 (v EUR)
(v
EUR)
EUR)
EUR)
PV
–
Lastna
660
0
6.556
57.802
49.671
114.689
proračunska
sredstva
PV – Transfer iz
0
0
0
368.431
281.471
649.902
državnega
proračuna
Viri skupaj
660
0
6.556
426.233
331.142
764.591
Spremembo NRP predlagamo zaradi tega, ker se bomo prijavili na javni razpis »Razvoj
obmejnih območij s Hrvaško« za pridobitev EU sredstev. Ker imamo za gradnjo kanalizacije
pridobljeno gradbeno dovoljenje in ker gre za operacijo, ki ustreza vrednosti in ostalim
pogojem menimo, da je smiselno, da se prijavimo na ta javni razpis. K vlogi na javni razpis
moramo priložiti NRP, ki vsebuje ta projekt, zaradi česar je potrebno le tega uskladiti.
Predlog spremembe NRP Občine sveti Tomaž:
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
OB205-08-0008 Kanalizacija Sveti Tomaž
Začetek financiranja: 01.04.2010
Konec financiranja: 31.12.2014
Vrednost projekta: 801.581,46 EUR
Proračunski viri:
Pred l. Leto
Leto 2014 Leto 2015 (v Leto
Skupaj
(v
2013
2013 (v (v EUR)
EUR)
2016 (v EUR)
(v
EUR)
EUR)
EUR)
PV
–
Lastna
660
0
19.236
0
0
19.896
proračunska
sredstva
PV – Transfer iz
0
0
661.547
0
0
661.547
držav. prorač. sred.
EU
PV – Transfer iz
0
0
120.138
0
0
120.138
držav. prorač. (15
% upr.str.)
Viri skupaj
660
0
800.921
0
0
801.581
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.
Zapisnikar:
Ivan Rakuša

Župan:
Mirko Cvetko
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