OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
OBČINE SVETI TOMAŽ

Zapisnik
12. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Tomaž, ki je bila v četrtek, 6. marca 2008 ob
18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma, Sv. Tomaž 44.
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 18.00 uri.
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je
prisotnih sedem svetnikov.
Seje se ni udeležila Kristina Grašič.
Na seji je bila prisotna direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman.
Od novinarjev so bili prisotni ga. Mateja Hržič in ga. Nevenka Čurin.
Zapisnikar Ivan Rakuša.
Župan je dal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 11. redne seje.
Pripomb in dopolnitev na zapisnik ni bilo.
Sonja Balažič je predlagala, da se naj vedno v zapisnik zapiše, kdo je glasoval proti.
Člani se strinjajo, da se zapiše kdo glasuje pri posameznih sklepih proti.
Župan predlaga glasovanje o potrditvi zapisnika 11. redne seje.
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil
sprejet
Sklep št. 153
1.
Potrdi se zapisnik 11. rede seje s poročilom o izvršitvi sklepov.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/1
Župan je predlagal eno dodatno točko dnevnega reda:
-Sklep o odpovedi soustanoviteljske pravice v javnem zavodu Ljudska univerza Ormož ter
predlaga da se ta točka obravnava pod zap. št. 18, sledi pa ji zadnja točka 19, razno )
Razprava :
Dodatnih predlogov ni bilo.
Župan predlaga glasovanje o dopolnjenem dnevnem redu 12. redne seje.
Prisotnih je sedem svetnikov.
Glasovalo je sedem članov, »ZA« je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet
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dnevni red:
- Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega
sveta s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov in odgovori na vprašanja
3. Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Sveti Tomaž- predlog
4. Sklep o odpovedi soustanoviteljske pravice v Mladinskem centru Ormož
5. Sklep o odpovedi soustanoviteljske pravice v Javni razvojni agenciji Ormož
6. Sklep o odpovedi soustanoviteljske pravice v Zavodu za informiranje Ormož
7. Potrditev DIIP dokumentacije za modernizacijo javne ceste JP 802-312, odsek
Žagavec
8. Potrditev DIIP dokumentacije za modernizacijo javne ceste JP 802-631, odsek Kostanj
9. Potrditev letnega programa kulture za leto 2008
10. Potrditev letnega programa športa za leto 2008
11. Soglasje k predlogu Direkcije RS za ceste za prekategorizacijo občinske ceste SavciVelika Nedelja v državno cesto
12. Imenovanje predstavnikov v svet zavoda Osnovna šola Sv. Tomaž
13. Imenovanje predstavnikov v svet zavoda Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
14. Imenovanje predstavnikov v svet zavoda Zdravstveni dom Ormož
15. Imenovanje predstavnikov v svet zavoda Osnovna šola Stanka Vraza
16. Pobuda za pripravo dokumenta razvojnih strategij turizma in športa v občini Sveti
Tomaž
17. Informacija o pristopu k podpisu prodajne pogodbe za nakup zemljišča s parc. št.
*18/3 k.o. Tomaž
18. Sklep o odpovedi soustanoviteljske pravice v javnem zavodu Ljudska univerza Ormož
19. Razno
Ad/2
Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov.
Preden je dal župan besedo svetnikom, je povedal, da bi svetniki za zahtevnejša vprašanja
poslali vprašanja tri dni pred sejo, da se je mogoče pripraviti na odgovor.
Aleš Luci: Zakaj se ne pristopi k nadaljevanju izgradnje avtobusne postaje pri OŠ, ker je
vreme primerno?
Župan pojasni, da bo izvajalec pristopil k delom po 15. marcu.
Sonja Balažič: Kdaj se bo pristopilo k gramoziranju in izkopom jarkov? Asfaltirana cesta v
Seniku mimo Rajh Jožefa je v zelo slabem stanju. Kaj bo s sanacijo asfalta pod Marinom?
Pozanimala se je na Komunali in ji je direktorica povedala, da je šlo za dogovor o sanaciji,
vendar do dejanskega naročila ni prišlo.
Župan pojasni, da bomo k tekočemu vzdrževanju pristopili po zaključenem razpisu o izbiri
izvajalca. Računamo, da bo do izvajanja del prišlo po velikonočnih praznikih. Nadzor nad deli
bo moral biti temeljit in to ne glede na izvajalca. Pričakuje sodelovanje svetnikov.
Janez Rep: Povedal je, da ima podobno vprašanje kot ga je imel g. Aleš Luci v zvezi z
izgradnjo avtobusnega postajališča.
Zanima ga, ali je cesta proti Matašič Matu občinska? Pred kratkim sta dva sprehajalca s psom
po tej poti povedala, da ju je nadrla ga. Matašič, ki trdi, da gre za privatno zemljišče in cesto.
Rakuša Ivan: Omenjena cesta je privatna lastnina, cesta pa je kategorizirana kot javna pot.
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Janez Rep je opozoril, da je opazil na kulturnem domu, da je ena od opek pri dimniku zdrsnila
do polovice in je potencialna nevarnost za ljudi.
Franc Pondrk:
1. Sliši se, da v ambulanti ni zadostnih sredstev za delo in orodij. Povedal je, da ima
zobozdravnik samo ene klešče za puljenje zob.
2. Kaj z investicijami v letu 2008 ?
3. Zanima me afera Marin zaradi gramoza v Bratonečicah ?
Župan pojasni, da se bosta v letošnjem letu obe ambulanti posodobili, še posebej
zobozdravstvena. Predvidena so tudi manjša gradbena dela v notranjosti.
Povedal je, da ima zobozdravnik že preko 130 pacientov in bi lahko bil zelo kmalu polno
zaseden v tej ambulanti.
Pozanimal se bo zakaj prihaja do pomanjkanja osnovnih sredstev za delo.
Glede investicij je povedal, da so v teku. Pridobivamo dokumentacijo. Aktivnosti v zvezi s
sofinanciranjem potekajo. Nekaj nejasnosti je še za modernizacijo ceste na Kostanju.
Dogovorjeno je bilo, da morajo občani za modernizacijo ceste proti Žagavcu in na Kostanju
zbrati lastni delež v višini 50 %.
Pondrk Franc je še vprašal ali ne bi za ceste sofinancirali tudi ostali prebivalci Sv. Tomaža?
Janez Rep pojasni, da so vključena tudi ostala gospodinjstva, ki ne gravitirajo na cesto. Če
tega ne bi storili, bi gospodinjstva proti Žagavcu morala prispevati preko 2000 €.
Marjan Goričan pove, da morajo biti razlike o višini prispevka za redne stanovalce in tiste, ki
imajo samo vinograde na Kostanju. Sam je prispeval tudi za cesto Savski vrh.
Glede Marina župan pove, da je komisija ugotovila dejansko stanje glede pripeljane količine,
ki je bila pripeljana.
Povedal je, da Marin zahteva opravičilo. Župan je povedal, da se ne namerava opravičiti.
Dokaz, ki nam ga je dostavil Marin o pripeljani količini ima kasnejši datum.
Marina nismo izločili in se lahko prijavlja na razpise. Župan je ponovno poudaril na dosledno
kontrolo na terenu.
Robert Korada: Do katere faze je priprava spletne strani občine ?
Direktorica je pojasnila, da je priprava in vnos podatkov v zaključni fazi. Nekatere podatke je
potrebno še pridobiti, za njih smo že zaprosili.
Robert Korada: Zanima ga, če je imenovana komisija za razpise ?
Direktorica pojasni, da bo tudi v letošnjem letu kot je bilo to v navadi v lanskem letu za velike
investicije- razpise imenovana komisija. Komisija bo imenovana, ko bomo izvedli razpis za
cesto Trnovci.
Pojasnila je tudi, da smo prejeli na današnji dan obvestilo o odobrenih sredstvih po 21. čl.
ZFO. Sredstva bodo namenjena za modernizacijo ceste Trnovci. Pričakujemo cca 83.000 €.
Objavljen je bil tudi razpis za obmejna območja. V ta program bo vključena cesta
Bratonečice. Priprava dokumentacije je že v teku.
Ad/3
Obrazložitev k osnutku Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveti Tomaž je podala
direktorica občinske uprave. Dodatno pojasnilo je podal predsednik Odbora za okolje in
prostor, komunalno infrastrukturo in promet Aleš Luci. Povedano je bilo, da odbor predlog
podpira.
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil
sprejet
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Sklep št. 154
1.
Sprejme se Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Sveti Tomaž, ki je
sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/4
Obrazložitev v zvezi z odpovedjo soustanoviteljskim pravicam ter s tem povezanimi
obveznostmi, ki jih ima naša občina v Mladinskem centru Ormož na podlagi Dogovora o
ureditvi premoženjskopravnih razmerij med Občino Ormož, Občino Središče ob Dravi in
Občino Sveti Tomaž ter delitvi premoženja bivše občine Ormož na dan 31.12.2006 (Uradni
vestnik občine Ormož št. 11/07) je podal župan.
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Franc Pondrk je med drugim povedal, da odbor
podpira odpoved soustanoviteljstva v Mladinskem centru Ormož.
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil
sprejet
Sklep št. 155
1.
Občina Sveti Tomaž se odpoveduje soustanoviteljskim pravicam ter s tem povezanimi
obveznostmi, ki jih ima v Mladinskem centru Ormož na podlagi Dogovora o ureditvi
premoženjskopravnih razmerij med Občino Ormož, Občino Središče ob Dravi in Občino
Sveti Tomaž ter delitvi premoženja bivše občine Ormož na dan 31.12.2006 (Uradni vestnik
občine Ormož št. 11/07).
2.
Soustanoviteljske pravice se prenesejo na Občino Ormož.
Občino Ormož pozivamo, da sprejme ustrezne akte najpozneje do 30.04.2008.
3.
Ta sklep velja takoj.
Ad/5
Obrazložitev v zvezi z odpovedjo soustanoviteljskim pravicam ter s tem povezanimi
obveznostmi, ki jih ima naša občina v Javni razvojni agenciji Ormož na podlagi Dogovora o
ureditvi premoženjskopravnih razmerij med Občino Ormož, Občino Središče ob Dravi in
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Občino Sveti Tomaž ter delitvi premoženja bivše občine Ormož na dan 31.12.2006 (Uradni
vestnik občine Ormož št. 11/07) je podal župan.
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Franc Pondrk je med drugim povedal, da odbor
podpira odpoved soustanoviteljstva v Javni razvojni agenciji Ormož.
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil
sprejet
Sklep št. 156
1.
Občina Sveti Tomaž se odpoveduje soustanoviteljskim pravicam ter s tem povezanimi
obveznostmi, ki jih ima v Javni razvojni agenciji Ormož na podlagi Dogovora o ureditvi
premoženjskopravnih razmerij med Občino Ormož, Občino Središče ob Dravi in Občino
Sveti Tomaž ter delitvi premoženja bivše občine Ormož na dan 31.12.2006 (Uradni vestnik
občine Ormož št. 11/07).
2.
Soustanoviteljske pravice se prenesejo na Občino Ormož.
Občino Ormož pozivamo, da sprejme ustrezne akte najpozneje do 30.04.2008.
3.
Ta sklep velja takoj.
Ad/6
Obrazložitev v zvezi z odpovedjo soustanoviteljskim pravicam ter s tem povezanimi
obveznostmi, ki jih ima občina v Zavodu za informiranje Ormož na podlagi Dogovora o
ureditvi premoženjskopravnih razmerij med Občino Ormož, Občino Središče ob Dravi in
Občino Sveti Tomaž ter delitvi premoženja bivše občine Ormož na dan 31.12.2006 (Uradni
vestnik občine Ormož št. 11/07) je podal župan.
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Franc Pondrk je med drugim povedal, da odbor
podpira odpoved soustanoviteljstva v Zavodu za in formiranje Ormož.
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil
sprejet
Sklep št. 157
1.
Občina Sveti Tomaž se odpoveduje soustanoviteljskim pravicam ter s tem povezanimi
obveznostmi, ki jih ima v Zavodu za informiranje Ormož na podlagi Dogovora o ureditvi
premoženjskopravnih razmerij med Občino Ormož, Občino središče ob Dravi in Občino Sveti
Tomaž ter delitvi premoženja bivše občine Ormož na dan 31.12.2006 (Uradni vestnik občine
Ormož št. 11/07).
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2.
Soustanoviteljske pravice se prenesejo na Občino Ormož.
Občino Ormož pozivamo, da sprejme ustrezne akte najpozneje do 30.04.2008.
3.
Ta sklep velja takoj.
Ad/7
Obrazložitev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Modernizacija javne poti, št.
802-312 odsek Žagavec je podal župan in direktorica občinske uprave.
Razprava:
Robert Korada: Zanima ga, kako bomo pokrili razliko med zneskom 18.863 € in zneskom po
dokumentu identifikacije investicijskega projekta.
Župan pojasni, da bo dolžina odvisna od višine zbranih sredstev. Res pa je, da do odstopanj
pride pri vsaki investiciji, podobno je bilo v Rucmancih. Ko bomo imeli zbrane ponudbe bo
slika jasnejša.
Ko smo v lanskem letu planirali modernizacijo cest, še DIIP dokumentacij nismo imeli.
Dolžina cest bo odvisna od višine zagotovljenih sredstev.
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil
sprejet
Sklep št. 158
1.
Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta Modernizacija javne poti, št. 802312 odsek Žagavec v občini Sveti Tomaž, ki ga je izdelala Javna razvojna agencija Ormož, in
je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/8
Obrazložitev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Modernizacija javne poti, št.
802-631 odsek Kostanj je podala direktorica občinske uprave.
Župan pojasni, da je še nekaj nejasnosti glede dolžine odcepa. Župan pojasni, da bo dolžina
odvisna od višine razpoložljivih sredstev.
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil
sprejet
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Sklep št. 159
1.
Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta Modernizacija javne poti, št. 802631 odsek Kostanj v občini Sveti Tomaž, ki ga je izdelala Javna razvojna agencija Ormož, in
je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/9
Pojasnila v zvezi s programom kulture za leto 2008 je podala direktorica občinske uprave.
Med drugim je povedala, da program temelji na osnovi zagotovljenih proračunskih sredstvih
za delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Knjižnice, delovanje kulturnih društev v
Občini ter za investicijska vlaganja v Kulturni dom pri Sv. Tomažu.
Po sprejetem programu bo sledil razpis za dodelitev sredstev za delovanje društev v višini
6000 €.
Razprava :
Robert Korada je menil, da se morajo sredstva pravično razdeliti.
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil
sprejet
Sklep št. 160
1.
Sprejem se Letni program kulture v občini Sveti Tomaž za leto 2008, ki je sestavni del tega
sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/10
Pojasnila v zvezi s programom športa za leto 2008 je podala direktorica občinske uprave. Med
drugim je povedala, da program temelji na osnovi zagotovljenih proračunskih sredstvih za
delovanje društev in klubov v višini 20.000 €
Po sprejetem programu bo sledil razpis za dodelitev sredstev za delovanje društev in klubov v
višini 20.000 €.
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil
sprejet
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Sklep št. 161
1.
Sprejme se Letni program športa v občini Sveti Tomaž za leto 2008, ki je sestavni del tega
sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/11
Župan pojasni, da smo se z Občino Ormož zavzemali za prekategorizacijo ceste OrmožKoračice v državno cesto. Direkcija RS za ceste se s tem predlogom ne strinja, predlagajo pa
cesto Velika Nedelja- Savci. Tudi ta predlog je za nas dober, ker gre za podobno dolžino
ceste.
Predsednik odbora za Okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet g. Aleš Luci
pojasni, da je odbor predlog podprl.
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil
sprejet
Sklep št. 162
1.
Občina Sveti Tomaž se strinja s predlogom Direkcije za ceste RS za prekategorizacijo lokalne
ceste št. 302-031 Savci- Velika Nedelja v dolžini 9.075 v državno cesto.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/12
Pojasnila v zvezi z imenovanjem dveh članov v Svet zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž je
podala direktorica občinske uprave.
Dodatno pojasnilo je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Aleš Luci. Povedal je, da komisija predlaga, da se v Svet zavoda Osnovna šola
Sveti Tomaž imenujeta Aleš Luci in Franc Pondrk.
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil
sprejet
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Sklep št. 163
1.
V svet zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž se imenujeta:
1. Aleš Luci, Zagorje 1, Sveti Tomaž
2. Franc Pondrk, Rakovci 44, Sveti Tomaž
2.
Mandatna doba članov sveta traja 4 leta.
3.
Ta sklep velja takoj.
Ad/13
Pojasnila v zvezi z imenovanjem člana v Svet zavoda Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
je podala direktorica občinske uprave.
Dodatno pojasnilo je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Aleš Luci. Pojasnil je, da komisija predlaga, da se v Svet zavoda Knjižnica
Franca Ksavra Meška Ormož imenuje Mateja Geč.
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil
sprejet
Sklep št. 164
1.
V svet zavoda Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož se imenuje Mateja Geč, stanujoča
Senik 8, Sveti Tomaž.
2.
Mandatna doba člana sveta traja pet let.
3.
Ta sklep velja takoj.
Ad/14
Pojasnila v zvezi z imenovanjem člana v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož je
podala direktorica občinske uprave.
Dodatno pojasnilo je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Aleš Luci. Pojasnil je, da komisija predloga, da se v Svet zavoda Zdravstveni
dom Ormož imenuje g. Ivan Balažič, Senik 17/a.
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Razprava :
Marjan Goričan: Pove, da so v svetniški skupini predlagali ga. Mihaelo Belšak, Belšakova je
višnja medicinska sestra, zaposlena v Ljutomeru.
Pri kadrovanju so upoštevali strokovni vidik.
Marjan Goričan predlaga, da naj OS odloča o obeh predlaganih kandidatih.
Aleš Luci in Robert Korada sta se sklicevala na strokovno plat, ker se bodo podeljevale
koncesije in so pravna znanja in izkušnje še kako pomembna. Kandidat g. Ivan Balažič te
izkušnje ima.
Robert Skuhala pove, da bi bilo dobro, da bi se član sveta razumel na stroko, ker bi bilo s tem
manj problemov.
Janez Rep je menil, da je Ivan Balažič primeren kandidat, podpira ga tudi odbor.
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta.
Najprej se je glasovalo o kandidatki Mihaeli Belšak.
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« Mihaelo Belšak so glasovali trije člani in štirje člani
so glasovali » PROTI« (Aleš Luci, Sonja Balažič, Robert Korada in Janez Rep).
Nato se je glasovalo o kandidatu Balažič Ivan:
Glasovalo je sedem članov sveta, štirje člani so glasovali »ZA» in dva člana sta glasovala
»PROTI » (Marjan Goričan, Robert Skuhala) ter en član ni glasoval (Franc Pondrk), zato je
bil sprejet
Sklep št. 165
V svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož se imenuje Balažič Ivan, stanujoč Senik 17a,
Sveti Tomaž.
2.
Mandatna doba člana sveta traja štiri leta.
3.
Ta sklep velja takoj.
Ad/15
Pojasnila v zvezi z imenovanjem člana v Svet javnega zavoda Osnovna šola Stanka Vraza
Ormož je podala direktorica občinske uprave.
Dodatno pojasnilo je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Aleš Luci. Pojasnil je, da komisija predloga, da se v Svet zavoda Osnovna šola
Stanka Vraza Ormož imenuje Robert Belec, Sv. Tomaž 45.
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil
sprejet
Sklep št. 166
1.
V svet Javnega zavoda Osnovna šola Stanka Vraza Ormož se imenuje Robert Belec, Sveti
Tomaž 45, Sveti Tomaž .
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2.
Mandatna doba člana sveta traja štiri leta.
3.
Ta sklep velja takoj.
Ad/16
Med drugim je župan pojasnil, da si želimo v Občini Sveti Tomaž dati poseben poudarek
razvoju turizma in vzpodbujanju športa ter rekreacije.
Župan pove, da nam je Javna razvojna agencija posredovala pripravo strateškega razvojnega
načrta za turizem in šport v občini Sveti Tomaž.
Brez ustreznega programa se ni mogoče prijavljati na noben razpis za pridobitev državnih in
evropskih sredstev.
Pred pripravo projekta bo potrebno ugotoviti realno sedanje stanje in vizijo razvoja.
Pri tem morajo sodelovati javni in zasebni sektor ter civilna iniciativa.
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil
sprejet
Sklep št. 167
1.
Občinski svet Občine Sveti Tomaž podpira pristop k pripravi dokumenta razvojnih strategij
turizma in športa v občini Sveti Tomaž.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/17
Župan pove, da smo prejeli ponudbo za prodajo zemljišča parc. št. 18/3 k.o. Tomaž, ki je v
lasti Kmetijske zadruge Ormož z.o.o., Ptujska c. 12, 2270 Ormož.
Omenjen nakup smo planirali v proračunu za leto 2008.
Končna ponudbena cena je 39,00 €/m2.
Člani sveta se strinjajo, da se pristopi k podpisu pogodbe.
Ad/18
Obrazložitev v zvezi z odpovedjo soustanoviteljskim pravicam ter s tem povezanimi
obveznostmi, ki jih ima občina v Ljudski univerzi Ormož na podlagi Dogovora o ureditvi
premoženjskopravnih razmerij med Občino Ormož, Občino središče ob Dravi in Občino Sveti
Tomaž ter delitvi premoženja bivše občine Ormož na dan 31.12.2006 (Uradni vestnik občine
Ormož št. 11/07) je podal župan.

11

Predsednik odbora za družbene dejavnosti Franc Pondrk je med drugim povedal, da odbor
podpira odpoved soustanoviteljstva v Ljudski univerzi Ormož.
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo šest članov sveta, Marjan Goričan je
glasoval »PROTI«, zato je bil sprejet
Sklep št. 168
1.
Občina Sveti Tomaž se odpoveduje soustanoviteljskim pravicam ter s tem povezanimi
obveznostmi, ki jih ima v Ljudski univerzi Ormož na podlagi Dogovora o ureditvi
premoženjskopravnih razmerij med Občino Ormož, Občino središče ob Dravi in Občino Sveti
Tomaž ter delitvi premoženja bivše občine Ormož na dan 31.12.2006 (Uradni vestnik občine
Ormož št. 11/07).
2.
Soustanoviteljske pravice se prenesejo na Občino Ormož.
Občino Ormož pozivamo, da sprejme ustrezne akte najpozneje do 30.04.2008.
3.
Ta sklep velja takoj.
Ad/19
Robert Skluhala prisotne seznani, da sta nabavljena dva defibrillatorja. Enega so že namestili
v GD Trnovci, enega pa bi v preddverju ambulante, da bi bil dostopen.
Številka: 032-0043/2007
Sveti Tomaž, dne 06.03.2008
Zapisnikar :
Ivan Rakuša

ŽUPAN
Mirko Cvetko
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OBČINA SVETI TOMAŽ

POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 12. REDNE SEJE

1. Sklep št. 153, je realiziran
2. Sklep št. 154, je posredovan na Direkcijo za ceste in objavljen v uradnem glasilu
občine Sveti Tomaž, št. 5/08.
3. Sklep št. 155, je bil posredovan občini Ormož in objavljen v uradnem glasilu občine
Sveti Tomaž, št. 5/08.
4. Sklep št. 156, je bil posredovan občini Ormož in objavljen v uradnem glasilu občine
Sveti Tomaž, št. 5/08.
5. Sklep št. 157, je bil posredovan občini Ormož in objavljen v uradnem glasilu občine
Sveti Tomaž, št. 5/08.
6. Sklep št. 158, je realiziran
7. Sklep št. 159, je realiziran
8. Sklep št. 160, je objavljen v uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 5/08.
9. Sklep št. 161, je objavljen v uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 5/08.
10. Sklep št. 162, je bil posredovan Direkciji za ceste.
11. Sklep št. 163, je bil posredovan imenovanim ter zavodu in objavljen v uradnem
glasilu občine Sveti Tomaž, št. 5/08.
12. Sklep št. 164, je bil posredovan imenovani ter zavodu in objavljen v uradnem glasilu
občine Sveti Tomaž, št. 5/08.
13. Sklep št. 165, je bil posredovan imenovanemu ter zavodu in objavljen v uradnem
glasilu občine Sveti Tomaž, št. 5/08.
14. Sklep št. 166, je bil posredovan imenovanemu ter zavodu in objavljen v uradnem
glasilu občine Sveti Tomaž, št. 5/08.
15. Sklep št. 167, je v reševanju.
16. Sklep št. 168, je bil posredovan občini Ormož in objavljen v uradnem glasilu občine
Sveti Tomaž, št. 5/08.

OBČINSKA UPRAVA
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