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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
 
 

Z a p i s n i k 
 
15. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Tomaž, ki je bila v ponedeljek, 4. avgusta 2008 
ob 19.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma, Sv. Tomaž 44. 
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 19.10 uri. 
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je 
prisotnih šest svetnikov. 
 
Na seji je bila prisotna  računovodkinja ga. Stanka Kosi in poročevalka ga. Karmen 
Štumberger.  
 
Zapisnikar Ivan Rakuša. 
 
Župan je dal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 14. redne seje. 
Sonja Balažič je opozorila na sklep št. 188. Pri tem sklepu je glasovalo  sedem svetnikov, pet 
jih je bilo za, proti pa sta glasovali Sonja Balažič in Kristina Grašič.  
V vabilu se naj pri dnevnem redu zapiše potrditev zapisnika 14. seje in ne trinajste. 
 
Župan predlaga glasovanje o potrditvi zapisnika 14. redne seje z dopolnitvami.  
 
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh šest članov sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 198 
 

1. 
Potrdi se zapisnik 14. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/1 
 

Župan je predlagal eno dodatno točko dnevnega reda: 
- Sklep o najemninah za grobove 
Predlaga, da se ta točka obravnava pod zap. št. 8, sledi pa ji točka pobude in vprašanja 
svetnikov ter točka razno. 
 
Župan predlaga glasovanje o dodatni točki dnevnega reda. 
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh šest članov sveta, zato je bil sprejet 
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SKLEP št. 199 
 

1. 
 

Na dnevni red 15. redne seje se uvrsti pod zaporedno številko 8 dodatna točka dnevnega reda, 
ki se glasi: Sklep o najemninah za grobove. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Župan predlaga, da se 2. točka dnevnega reda »Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v 
letu 2008« obravnava po hitrem postopku. 
 
Razprava: Drugih predlogov ni bilo. 
 
Župan predlaga glasovanje. 
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh  šest članov sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 200 
1. 

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2008 se obravnava po hitrem postopku. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
Župan predlaga glasovanje o dopolnjenem dnevnem redu 15. redne seje. 
Prisotnih je šest svetnikov.  
Glasovalo je šest članov, »ZA« je glasovalo vseh šest svetnikov, zato je bil sprejet naslednji 
 

dnevni red: 

- Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega  
sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2008 – hiter postopek 
3. Potrditev Novelacije Investicijskega programa št. 1 «Umetno bogatenje 

podtalnice II. zaključna faza« 
4. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za izgradnjo 

širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti občin 
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž 

5. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo v 
zdravstveni dom Ormož, sanacija fasade, ureditev vhoda in parkirišč ter 
preselitev RTG dejavnosti 

6. Mnenje k predlogu zakona o ustanovitvi pokrajin 
7. Seznanitev s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje od 01.01 do 

30.06.2008  
8. Sklep o najemninah za grobove 
9. Pobude, predlogi in  vprašanja svetnikov ter odgovori  
10. Razno 
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Ad/2 
 

Župan je prosil računovodkinjo ga. Stanislavo Kosi, da poda obrazložitev Odloka o porabi 
sredstev proračunske rezerve v letu 2008. 
Dodatna pojasnila je podal župan in med drugim povedal, da gre za odpravo posledic po 
neurju, ki je zajelo našo občino, vendar pa sredstva ne bodo zadostovala za odpravo vseh 
posledic. Postorili bomo najnujnejše. 

 
Župan predlaga glasovanje. 
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh  šest članov sveta, zato je bil sprejet 
 

S K L E P št. 201 
 

1.  
 

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2008, je primerna podlaga za drugo 
obravnavo. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Pristopi se k drugi obravnavi odloka.  
Pripomb v razpravi ni bilo.  
 
Župan predlaga glasovanje. 
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh  šest članov sveta, zato je bil sprejet 
 

S K L E P št. 202 
 

1.  
 
Sprejme se Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2008, ki je sestavni del tega 
sklepa.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

 
Ad/3 

 
Župan je prosil, da poročevalka ga. Karmen Štumberger poda obrazložitev  Novelacije 
investicijskega programa št. 1 «Umetno bogatenje podtalnice II. zaključne faze« za potrebe 
pitne vode. 
Med drugim je bilo povedano, da gre za zmanjšanje obveznosti lokalnih skupnosti za ta 
projekt. Prvotno je bilo predvideno, da bo investicija stala  preko 2.500.000,00 EUR, sedaj pa 
bi investicija znašala nekaj preko 2.013.553,00 evrov. Župan pove, da bo finančna obveznost 
občin manjša, kar je pozitivno za lokalne skupnosti. 



 4 

Razprava: 
Robert Korada: Ali se s tem investicije na tem področju zaključujejo? 
Pojasnjeno je bilo, da bo v naslednjih letih še prihajalo do novih investicij na področju oskrbe 
s pitno vodo. Po eni strani gre za odvajanje sredstev v državni proračun in na drugi strani pa 
možnost koriščenja sredstev za investicijska vlaganja. 
 
 
Župan predlaga glasovanje. 
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh  šest članov sveta, zato je bil sprejet 
 

S K L E P št. 203 
 

1. 
 
Potrdi se Novelacija Investicijskega programa št. 1 «Umetno bogatenje podtalnice II. 
zaključna faza«, ki ga je izdelala Javna razvojna agencija Ormož v mesecu juliju 2008 in je 
sestavni del tega sklepa.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/4 
 

Župan je prosil, da poročevalka ga. Karmen Štumberger poda obrazložitev k  Dokumentu 
identifikacije investicijskega projekta za izgradnjo širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 
Med drugim je bilo povedano, da je ta projekt nekoliko zastal. Sam projekt temelji na 
možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja za območja tako imenovanih evidentiranih 
belih lis. To so območja, kjer ni komercialnega interesa za izvedbo širokopasovnega omrežja 
za dostop do interneta. 
Gospodinjstvom z omenjenih območij je bil poslan anketni list, da se ugotovi interes pri 
gospodinjstvih. 
Pojasnjeno je bilo, da ta objekt rešuje samo območja belih lis, ne pa ostalih območij vseh treh 
občin. 
 
Razprava: 
Skuhala Robert: Zaslediti je podatke o pričakovani izgubi v višini 62.000 €. 
Pojasnjeno je bilo, da prav zaradi tega, ker na nekaterih območjih ni komercialnega interesa. 
Franc Pondrk: Katera naselja so zajeta v belih lisah? 
V primeru občine Sveti Tomaž gre za 123 gospodinjstev s 324 prebivalci z območja naselja 
Bratonečice, Rucmanci in Senčak. 
Omrežje po projektu bi bilo zgrajeno do hiše, preostale stroške v objekt nosi stranka. 
Robert Korada: Kaj pa v primeru, če bi anketa pokazala, da gospodinjstva niso zainteresirana? 
Potrebno bo počakati na vrnjene anketne liste. 
Rok za prijavo tega projekta je 14.11.2008. 
Do tega roka bodo morale občine sprejeti Odlok o zagotavljanju pravic in obveznosti po 
projektu. 
Štumbergerjeva je še pojasnila, da so bile podane pripombe glede območij belih list. 
Posredovan je bil dodatni predlog za opredelitev teh območij. Odgovora še nismo prejeli. 
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Župan predlaga glasovanje. 
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh  šest članov sveta, zato je bil sprejet 
 

S K L E P št. 204 
1.  

 
Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za izgradnjo širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti občin Ormož, Središče ob Dravi in 
Sveti Tomaž, ki ga je izdelala Javna razvojna agencija Ormož v mesecu maju 2008 in je 
sestavni del tega sklepa.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
Po tej točki dnevnega reda je ga. Štumberger sejo zapustila. Župan se je zahvalil za 
sodelovanje na seji. 

 
Ad/5 

 
Pojasnila v zvezi s Potrditvijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo 
v zdravstveni dom Ormož, sanacija fasade, ureditev vhoda in parkirišč ter preselitev RTG 
dejavnosti je podal župan. Med drugim je povedal, da se veselimo posodobitve ambulante pri 
Sv. Tomažu.  
 
Župan predlaga glasovanje. 
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh  šest članov sveta, zato je bil sprejet 
 

S K L E P št. 205 
 

1.  
Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo Zdravstveni dom 
Ormož: sanacija fasade, ureditev vhoda in parkirišč ter preselitev RTG dejavnosti, ki ga je 
izdelal Pro 55, Biro za projektiranje in inženiring d.o.o., Ziherlova 2, Ljubljana v mesecu 
juliju 2008 in je sestavni del tega sklepa.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

 
Ad/6 

 
Pojasnila v  zvezi z Mnenjem k  predlogu zakona o ustanovitvi pokrajin je podal župan. 
Povedal je, da v našem primeru gre za formalnost, ker smo o tem, že razpravljali in se 
pozitivno odločili za skupno pokrajino bivše občine Ptuja in Ormoža. Gre za 
Vzhodnoštajersko pokrajino. 
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Župan predlaga glasovanje. 
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh  šest članov sveta, zato je bil sprejet 
 

S K L E P št. 206 
 

1.  
 
Občinski svet občine Sveti Tomaž se strinja s predlogom Zakona o pokrajinah (ZUPok), ki 
obravnava ustanovitev Vzhodnoštajerske pokrajine, ki zajema območje občin: Cirkulane, 
Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, 
Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, 
Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad/7 
 

Župan je prosil računovodkinjo ga. Stanko Kosi, da poda pojasnila v zvezi s Seznanitvijo s 
poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje od 01.01 do 30.06.2008. Med drugim je bilo 
povedano, da gre za precej usklajeno realizacijo, ker smo v mesecu juniju sprejeli rebalans 
proračuna za leto 2008. 
Prihodki so v prvi polovici letošnjega leta glede na rebalans proračuna realizirani v višini 50,4 
% ali  909.964,90 €. 
Odhodki so bili realizirani v prvem polletju letošnjega leta v višini 683.331 € ali 31 %. 
Razprava: 
Sonja Balažič: Opozorila je na napačni zapis na strani 9 kjer je napačno zapisano, da se bo 
gradila javna razsvetljava v Pušencih. Pravilno je Sv. Tomaž v smeri Žagavec. 
Na strani 8 je napačno zapisano, da se bo modernizirala cesta Sejanci proti Pavlinič, pravilno 
je Senik. 
 
Župan predlaga glasovanje. 
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh  šest članov sveta, zato je bil sprejet 
 

S K L E P št. 207 
 

1.  
 
Občinski svet občine Sveti Tomaž se seznani s Realizacijo proračuna občine Sveti Tomaž za 
obdobje od 01.01.2008 do 30.06.2008, ki je sestavni del tega sklepa.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
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Ad/8 
 
 

Pojasnila v zvezi s Sklepom o najemninah za grobove je podal župan. Med drugim je pojasnil, 
da gre po novem za obračunavanje DDV. Cena po m2 grobne površine se s tem ne bo 
spremenila. 
 
Župan predlaga glasovanje. 
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh  šest članov sveta, zato je bil sprejet 
 

S K L E P št. 208 
o najemninah za grobove 

 
1. 

 
Najemnina za grobove za pokopališče Sveti Tomaž znaša 11,22 EUR/m2. 
V ceno je vračunan DDV . 
 

2. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o najemninah za grobove št. 030-0031/2007 
z dne 13.09.2007.  
 

 
Ad/9 

 
Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov. 
Janez Rep: Predlaga, da se preverijo podatki, kdo ima posode za smeti. V javnosti se sliši, da 
nekateri posod nimajo. 
Župan pojasni, da je na svojo ime že enkrat zahteval od koncesionarja seznam za naselje Sv. 
Tomaž. 
Od Komunalnega podjetja bomo zahtevali seznam o gospodinjstvih, ki imajo posode in 
seznanili člane sveta. 
Janez Rep: Predlaga, da se na pokopališču namesti opozorilna tabla, da je prepovedano 
odlaganje drugih  odpadkov v kontejner, razen s pokopališča. 
Župan pojasni, da je tabla že v izdelavi. 
Franc Pondrk: Kako potekajo investicije v letošnjem letu. 
Župan pojasni, da je modernizacija ceste v Trnovcih, Savskem vrhu in odseka na Seniku že v 
teku. Izvajalec del je CP Ptuj. Za cesto Trnovci in Savcih smo se že dogovorili za lokacijo 
začasnega deponiranje gramoza. 
Mudi se z investicijo Trnovci, ker je vezana na 21. člen ZFO in bi morali dela končati do 20. 
oktobra. 
Za ostale investicije so tudi 60 dnevni roki za izvedbo del. Župan je tudi pojasnil, da bo prišlo 
do  modernizacija ceste Sv. Tomaž - Zagorje - Gradišče – Bratonečice, ker smo dobili 
pozitiven odgovor o sofinanciranju. Gre za investicijo za leta 2008, 2009 in 2010. 
Tudi čakalnica na avtobusni postaji pred OŠ je naročena. Dobavitelj bi naj delo končal do 15. 
avgusta. 
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Kristina Grašič: Opozarja na poškodovano cesto pri Štabučevih v Mali vasi. 
Župan pove, da bo potrebno tem problemom  posvetiti več pozornosti ter angažiranosti 
pristojne inšpekcije za odpravo nepravilnosti ob cestah. 
Kristina Grašič: Zanima jo, kdo je lastnik akacije na drugi strani vinograda pri Cizerl 
Alojzu. 
Pojasnjeno je bilo, da Jožica Majcen in Koračkega vrha in Janžekovič Janez iz Koračic št. 9. 
Lastnike bomo obvestili v pisni obliki. 
Kristina Grašič: Kaj se bo naredilo z bregom nad hišo Rihtarjevih in Schmidovih pod 
Kostanjem, ko bo prišlo do preplastitve ceste lokalne ceste od Sv. Tomaža do Burkovega 
križa. 
Pojasnjeno je bilo, da gre pri tej investiciji do preplastitve ceste z odvodnjavanjem.                      
Župan pove, da se bomo obrnili na lastnike zemljišč, ker orjejo in prihaja do erozije ter 
onesnaženj ceste ob vsakem večje dežju. Problematični je Kostanj, podobno pa se dogaja tudi 
ob drugih javnih poteh. 
Robert Korada: Ali se bo pristopilo h košnji trave ob javnih poteh? 
Župan pove, da bomo kritične odseke dali pokositi. Člane sveta pa prosi, da naj na občane 
poskušajo vplivati, da bi čim več košnje opravili. 
Robert Skuhala :  
Zanima ga glede omejitve osne obremenitve na cesti Savci- Velika Nedelja, ki je 6,5 t. 
Župan pojasni, da je prišlo na mejni točki v Sejanci do poškodbe mostu pri zadnjem neurju. 
Upravljavec ceste je že pristopil k sanaciji in bo prometni znak odstranjen po končanih delih. 
Glede delitve stroškov sanacije se bomo dogovorili z občino Ormož, ker gre za mejno točko 
obeh občin. Pridobljeno je bilo tudi geomehansko mnenje glede sanacije. 
Robert Skuhala: Kako poteka nadzor nad investicijami, ker jih je kar nekaj v občini ? 
Župan pojasni, da ima nadzor g. Marič Stanko. Z njim se dobro sodeluje. Občino opozarja na 
morebitne nepravilnosti, ki bi jih naredili izvajalci del. Na terenu je prisoten. Zadovoljni smo 
bili že v lanskem letu z nadzorom ceste Britkošak. Prihranili smo kar cca 6000 € pri nadzoru 
vgrajenega gramoza, ker je bilo vgrajenega več navadnega gramoza in ne tampona. Šlo je za 
razliko v ceni. 
Pojavlja se neki nadzornik z območja občine Ormož.  
Mi smo z nadzornikom zadovoljni je že poudaril. 

 
 

Ad/10 
 

Župan seznani prisotne o organizaciji tradicionalnega izleta, ki bo letos na Koroško. Še 
posebej je poudaril, da stroški izleta ne bodo bremenili občinskega proračuna. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
Zapisnikar:                                                                                      Župan : 
Ivan Rakuša                                                                                     Mirko Cvetko 
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OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  14. REDNE SEJE 

 
 
 
 

1. Sklep št. 198, je realiziran   
2. Sklep št. 199, je realiziran  
3. Sklep št. 200, je realiziran 
4. Sklep št. 201, je v postopku realizacije 
5. Sklep št. 202, je bil objavljen v uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. ---/08. 
6. Sklep št. 203, je v postopku realizacije. 
7. Sklep št. 204, je v postopku realizacije. 
8. Sklep št. 205, je v postopku realizacije.  
9. Sklep št. 206, je bil posredovan Državnemu zboru Republike Slovenije. 
10. Sklep št. 207, je realiziran. 
11. Sklep št. 208, je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. ---/08. 

 
 
 
 
       OBČINSKA UPRAVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


