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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 
 
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 2013-2014, objavljenega v Uradnem  listu RS, št. 63/2013 z operacijo 
Kanalizacija 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, oziroma največ 365.685,20 EUR.  
DDV ni upravičen strošek.  
Sredstva evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, 
na proračunski postavki MGRT: štev. 761910 Razvoj regij- okoljska infrastruktura -07-13-EU. 
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 2014, na proračunski postavki 081524 Kanalizacija Sveti Tomaž, konto 420401 
novogradnja ter v NRP 2014-7. 
 
Občina Sveti Tomaž je dne 06.12.2013  na Portalu javnih naročil objavila javni razpis za izbiro 
izvajalca za Kanalizacija Sveti Tomaž.  
 
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju, je Občina Sveti Tomaž izbrala izvajalca za izvedbo 
del. Merilo za izbiro izvajalca je bila najnižja ponudbena cena izvedbe del. 

 
Za izvedbo naročila je bil izbran ponudnik Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49a, Ptuj. 
 
Vrednost javnega naročila po ponudbi znaša 600.516,32 EUR z DDV. Znesek DDV je 
povračljiv. 

 Glavni rezultat investicije: 

o izgradnja fekalne kanalizacije v skupni dolžini 3.104,30 m z dvema prečrpališčema,  

o izgradnja rastlinske čistilne naprave kapacitete 500 PE, 

o na kanalizacijski sistem bo v roku dveh let po zaključku operacije (t.j. v letih    2015 – 

2016) priključenih 30 novih priključkov, skupno okrog 101 prebivalcev, 

 Pomembnejše javne korist investicije: 

o povečanje kakovosti življenja prebivalcev dela naselij Sveti Tomaž in Koračice, ki se 

nahajajo na podpovprečno razvitem področju Slovenije, kar bo posredno vplivalo na 

večjo rast prebivalstva oz. na ohranjanja poseljenosti in možnost razvoja ter 

zaposlovanja predvsem na področjih, kjer do sedaj ni bilo pokritosti z odvajanjem in 

čiščenjem fekalne komunalne odpadne vode, 
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o preprečitev nadaljnjega onesnaževanja podtalnice na obravnavanem področju lokalne 

skupnosti Sveti Tomaž, 

o izboljšanje kakovosti vode v potoku Lešnica, ki se izliva v reko Dravo, 

 
Začetek del: po podpisu pogodbe 
Zaključek del: 31.08. 2014 
 
Kontaktna oseba: Zinka Hartman, 02/7416-600. 
 
 
Številka:  430-34/2013 01/ZH  
Datum:  24.02.2014 

Mirko Cvetko 
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 

 

 
 
 

 
 


