OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-1/2014 01/ZH
Datum: 15.12.2016
ZAPISNIK
3. izredne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 15. decembra 2016 ob 18.
uri v sejni sobi v Kulturnem domu pri Sv. Tomažu 44, 2258 Sveti Tomaž.
Po uvodnem pozdravu prisotnih je g. župan ugotovil, da je seja sklepčna, saj je bilo prisotnih
šest članov. Brez opravičila sta bila odsotna ga. Kristina Grašič in g. Albin Belšak.
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman in računovodkinja ga.
Stanislava Kosi. Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje. Ker pripomb in dopolnitev ni bilo, je
predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, soglasno bil sprejet naslednji
Sklep št. 20
1.
Potrdi se zapisnik 2. izredne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega
sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je za 3. izredno sejo predlagal naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta s
poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Potrditev DIIP-a za modernizacijo JP 802-991 Koračice – Grašič
2. Potrditev PIIP-a za modernizacijo JP 802-101 Rucmanci – Petek
3. Potrditev PIIP-a za modernizacijo JP 802-241 Tomaž – Zagorje vrh
Župan je predlagal razpravo.
Ker pripomb in dopolnitev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta s
poročilom o izvršitvi sklepov.
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1. Potrditev DIIP-a za modernizacijo JP 802-991 Koračice – Grašič
2. Potrditev PIIP-a za modernizacijo JP 802-101 Rucmanci – Petek
3. Potrditev PIIP-a za modernizacijo JP 802-241 Tomaž – Zagorje vrh
Ad/1
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIIP-a za modernizacijo JP
802-991 Koračice-Grašič.
Med drugim je bilo povedano, da modernizacijo javne poti v Koračicah, ki bo potekala od
regionalne ceste v Koračicah do križišča pri Grašič Francu planiramo modernizirati v
prihodnjem letu. Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 23.
člena Zakona o financiranju občin, na osnovi izračunanih deležev sredstev občin za
sofinanciranje investicij v letu 2017. Investicijska vrednost projekta je 71.050 EUR, od tega bi
namenili lastna proračunska sredstva v višini 31.050 EUR in 40.000 EUR državnih
proračunskih sredstev iz naslova 23. Člena ZFO-1.
Župan je predlagal razpravo.
Ker pripomb in dopolnitev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji

SKLEP št. 21
1
O POTRDITVI DIIP-a

1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za
2
3
projekt/program : MODERNIZACIJA JP 802-991 KORAČICE - GRAŠIČ, ki ga je izdelala
Javna razvojna agencija Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, dne 25.11.2016.
2. V NRP občine se: (obkroži)
- uvrsti nova naložba
- odobri se izvedba investicije
Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 23. člena Zakona o
financiranju občin, na osnovi izračunanih deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij v
letu 2017.
Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 71.050,00 EUR (z vključenim davkom na dodano
vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja do 30. septembra 2017.
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4. Vire za financiranje zagotavljajo :
- Občina Sveti Tomaž v znesku: 31.050,00 EUR
- Sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku: 40.000,00 EUR.

AD/2

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIIP-a za modernizacijo JP
802-101 Rucmanci-Petek.
Med drugim je bilo povedano, da modernizacijo javne poti v Rucmancih v smeri Janka Petka
planiramo za prihodnje leto. Občina bo v ta projekt vložila proračunska sredstva na osnovi

2

23. člena Zakona o financiranju občin ter lastna proračunska sredstva. Investicijska vrednost
projekta je 60.900 EUR, od tega bi namenili lastna proračunska sredstva v višini 37.270 EUR
in 23.630 EUR državnih proračunskih sredstev iz naslova 23. člena ZFO-1.
Župan je predlagal razpravo.
Ker pripomb in dopolnitev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 22
1
O POTRDITVI DIIP-a
1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za
2
3
projekt/program : MODERNIZACIJA JP 802-101 RUCMANCI - PETEK, ki ga je izdelala
Javna razvojna agencija Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, dne 28.11.2016.
2. V NRP občine se: (obkroži)
- uvrsti nova naložba
- odobri se izvedba investicije
Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 23. člena Zakona o
financiranju občin, na osnovi izračunanih deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij v
letu 2016.
Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 60.900,00 EUR (z vključenim davkom na dodano
vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja do 30. septembra 2016.
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4. Vire za financiranje zagotavljajo :
- Občina Sveti Tomaž v znesku: 37.270,00 EUR
- Sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku: 23.630,00 EUR.

Ad/3
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIIP-a za modernizacijo JP
802-241 Tomaž- Zagorje vrh.
Med drugim je bilo povedano, da modernizacijo javne poti želimo modernizirati od
regionalne ceste do roba gozda v Zagorju 26. Občina bo v ta projekt vložila lastna
proračunska sredstva v višini 125.475,00 EUR. Za ta projekt bi v letu 2017 namenili 50.750
EUR in v naslednjem letu 2018 v višini 74.725 EUR.

Župan je predlagal razpravo.
Ker pripomb in dopolnitev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji

SKLEP št. 23
1
O POTRDITVI DIIP-a

3

1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za
2
projekt/program : MODERNIZACIJA JP 802-241 SVETI TOMAŽ- ZAGORJE VRH, ki ga je
3
izdelala Javna razvojna agencija Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, dne 30.11.2016.
2. V NRP občine se: (obkroži)
- uvrsti nova naložba
- odobri se izvedba investicije
Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 125.475,00 EUR (z vključenim davkom na
dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja do 30.
septembra 2017.
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4. Vire za financiranje zagotavljajo :
- Občina Sveti Tomaž v znesku v letu 2017: 50.750,00 EUR
- Občina Sveti Tomaž v znesku v letu 2018: 74.725,00 EUR

Seja je bila zaključena ob 19. uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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