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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
OBČINE SVETI TOMAŽ 
 
 

Z a p i s n i k 
 
 
13. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Tomaž, ki je bila v ponedeljek, 12. maja 2008 
ob 18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma, Sv. Tomaž 44. 
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 18.02 uri. 
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je 
prisotnih vseh osem svetnikov. 
 
Na seji je bila prisotna direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman. 
 
Na seji sta bili prisotni direktorica Komunalnega podjetja Ormož  d.o.o. ga Pavla Majcen  ter 
ga. Čuček Renata. 
 
Zapisnikar Ivan Rakuša. 
 
Župan je dal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 12. redne seje. 
Pripomb in dopolnitev na zapisnik  ni bilo. 
 
Župan predlaga glasovanje o potrditvi zapisnika 12. redne seje.  
 
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov sveta, zato je bil sprejet 
 

Sklep št. 169 
 

1. 
Potrdi se zapisnik 12. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/1 
 

Župan je predlagal eno dodatno točko dnevnega reda: 
- Pooblastilo županu za sprejem sklepa o novelaciji DIIP dokumentacije za rekonstrukcijo 
ceste Trnovci.  
Predlaga da se ta točka obravnava pod zap. št. 11, sledi pa ji točka pobude in vprašanja 
svetnikov ter točka razno. 
 
Župan predlaga glasovanje o dodatni točki dnevnega reda. 
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov sveta, zato je bil sprejet 
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Sklep št. 170 

 
1. 
 

Na dnevni red 13. redne seje se uvrsti pod zaporedno številko 11 dodatna točka dnevnega 
reda, ki se glasi: Pooblastilo županu za sprejem sklepa o novelaciji DIIP dokumentacije za 
rekonstrukcijo ceste Trnovci. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Župan predlaga, da se 7. točka dnevnega reda »Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in 
Sveti Tomaž« obravnava po skrajšanem postopku. 
 
Razprava: Drugih predlogov ni bilo. 
 
Župan predlaga glasovanje. 
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov sveta, »ZA« je glasovalo pet  članov sveta, »PROTI» so glasovali 
trije člani sveta ( Kristina Grašič, Aleš Luci in Sonja Balažič), zato je bil sprejet 
 

Sklep št. 171 
 

1. 
 

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave » Medobčinska 
uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž« se obravnava po skrajšanem 
postopku. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Župan predlaga glasovanje o dopolnjenem dnevnem redu 13. redne seje. 
Prisotnih je osem svetnikov.  
Glasovalo je osem članov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 

 
dnevni red: 

  
-    Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega  

sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. 
1. Določitev dnevnega reda 
2. Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2007 
3. Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in 

padavinskih voda za leto 2007 
4. Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki za leto 2007 
5. Letno poročilo o upravljanju letnega kopališča v Ormožu za leto 2007 
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6. Zaključni račun za leto 2007 
7. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

»Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž«- skrajšani 
postopek 

8. Soglasje k Statutu zdravstvenega doma Ormož 
9. Potrditev DIIP dokumentacije za modernizacijo LC Bratonečice in Sejanci 
10. Soglasje k ceni » Pomoč družini na domu »  
11. Pooblastilo županu za sprejem sklepa o novelacije DIIP dokumentacije za 

rekonstrukcijo ceste Trnovci 
12. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov in odgovori na vprašanja 
13. Razno 

 
Ad/2 

 
Župan je prosil predstavnici  Komunalnega podjetja d.o.o, Ormož, da podata pojasnila k 
Letnemu poročilu  o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2007. 
Predstavnici podjetja sta podali potrebna pojasnila. 
Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov sveta, zato je bil sprejet 
 

Sklep št. 172 
 

1. 
Presežek prihodkov nad stroški v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2007 v višini 46.394,38 
evrov neto se nameni za investicijska vlaganja na področju oskrbe s pitno vodo po 
posameznih občinah po ključu števila vodovodnih priključkov po programu, ki ga pripravi 
koncesionar za leto 2008. 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/3 
 
Župan je prosil predstavnici  Komunalnega podjetja Ormož d.o.o.,  da podata pojasnila k 
Letnemu poročilu o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in 
padavinskih voda za leto 2007. 
Predstavnici podjetja sta podali potrebna pojasnila. 
 
Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov sveta, zato je bil sprejet 
 
 
 
 
 



 4 

 
Sklep št. 173 

 
1. 

Presežek stroškov nad prihodki v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe odvajanja 
odpadnih in padavinskih voda  v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 
2007 v skupni  višini 37.415,02 evrov neto pokrijejo občine iz proračunov leta 2008 v 
naslednjih zneskih: 

- Občina Ormož  26.737,88 evrov  
- Občina Središče ob Dravi  5.896,17 evrov in 
- Občina Sveti Tomaž 4.780,97 evrov. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Občinski svetniki so pristopili še k naslednjemu sklepu pod to točko dnevnega reda. 
 
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov sveta, zato je bil sprejet 
 
 

Sklep št. 174 
 

Presežek prihodkov nad odhodki v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda  v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 
2007 v višini 2.358,03 evrov se poravna v naslednjih deležih in namenih: 
- presežek prihodkov nad odhodki pri izvajanju dejavnosti v Občini Ormož v višini 6.587,22 
se nameni za investicijska vlaganja na področju čiščenja odpadnih voda po programu, ki ga 
pripravi koncesionar, 
- presežek odhodkov nad prihodki pri izvajanju dejavnosti v Občini Sveti Tomaž v višini 
4.229,19 evrov se poravna iz proračuna Občine Sveti Tomaž in 
- glede na to, da se dejavnost čiščenja odpadnih voda ne izvaja v Občini Središče ob Dravi, 
občina nima obveznosti iz naslova te dejavnosti. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/4 
 

Župan je prosil predstavnici Komunalnega podjetja Ormož d.o.o., da podata pojasnila k 
Letnemu poročilu o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki za leto 2007. 
Predstavnici podjetja sta podali potrebna pojasnila. 
 
Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov sveta, zato je bil sprejet 
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Sklep št. 175 
 

1. 
 

Presežek prihodkov nad stroški v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe ravnanja z 
odpadki  v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2007 v skupni višini 
14.103,68 evrov neto se nameni za ukrepe na področju zbiranja in ravnanja z odpadki v 
skladu s programom,  ki ga pripravi koncesionar v naslednjih deležih po posameznih občinah:  
- Občina Ormož  10.479,05 evrov, 
- Občina Središče ob Dravi 1.833,47 evrov in 
- Občina Sveti Tomaž  1.791,16 evrov 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/5 
 
Župan je prosil predstavnici Komunalnega podjetja Ormož d.o.o., da podata pojasnila k 
Letnemu poročilu o upravljanju letnega kopališča v Ormožu za leto 2007. 
Predstavnici podjetja sta podali potrebna pojasnila. 
 
Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov sveta, zato je bil sprejet 
 

Sklep št. 176 
 

1. 
 

Presežek stroškov nad prihodki v zvezi z upravljanjem letnega kopališča v letu 2007 v 
skupni višini 13.792,68 evrov neto pokrijejo vse tri občine iz proračunov leta 2008 v 
naslednjih deležih: 
- Občina Ormož  10.247,96 evrov, 
- Občina Središče ob Dravi 1.793,05 evrov in 
- Občina Sveti Tomaž  1.751,67 evrov. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 

 
Ad/6 

 
Župan je prosil predsednico nadzornega odbora ga. Karolino Žajdela, da poda končno 
poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna za leto 2007. 
Nadzorni odbor meni, da je bil nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Sveti Tomaž za 
leto 2007 izveden v skladu z določili Statuta in Poslovnika občine Sv. Tomaž. Pri nadzoru 
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niso bile ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti. Nadzorni odbor ocenjuje, da je 
zaključni račun proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2007 sestavljen v skladu z veljavno 
zakonodajo. 
Župan pove, da so bila odstopanja ker nekateri indeksi kažejo pod 100 %. Nekatere 
obveznosti zapadejo v plačilo v začetku letošnjega leta. Investicije izgradnje avtobusne 
postaje pri OŠ nismo uspeli dokončati v lanski jeseni in podobno. 
Pojasnila na zastavljena vprašanja je podala računovodkinja ga. Stanka Kosi. 
 
V nadaljevanju so poročila podali predsedujoči odborov. 
Predsednica odbora za finance, premoženje in proračun ga. Sonja Balažič je povedala, da v 
letu 2007 nismo nič namenili za kmetijstvo in tudi pravilnik še ni sprejet. Odbor meni, da bi k 
temu morali pristopiti. 
Predsednica pove, da bi morale biti pri preglednici prerazporeditev pisna pojasnila, ker bi s 
tem bila večja preglednost. 
Računovodkinja pojasni, da so obrazložitve zapisane v nadaljevanju, teh podatkov pa ne kaže 
še enkrat zapisovati v tej preglednici. 
Predsednica odbora za finance, premoženje in proračun ga. Sonja Balažič je povedala, da 
odbor predlaga občinskemu svetu, da zaključni račun proračuna za leto 2007 sprejme.  
 
Predsednik Odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet g. Aleš Luci je 
povedal, da odbor ni imel bistvenih pripomb in predlaga občinskemu svetu,  da zaključni 
račun proračuna za leto 2007 sprejme. 
 
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti g. Franc Pondrk je povedal, da odbor ni imel 
bistvenih pripomb ter predlaga, da občinski svet  zaključni račun proračuna za leto 2007 
sprejme. 
 
 
Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov sveta, zato je bil sprejet 
 

Sklep št. 177 
 

1. 
Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2007 z vsemi 
sestavnimi deli in je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/7 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda pojasnila v zvezi z 
Odlokom o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska 
uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž«. 
Direktorica je povedala, da je spremembo odloka pripravila uprava v Ormožu in ga je 
potrebno uskladiti z uredbo. 
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Aleša Luci je vprašal ali zadostuje višji svetovalec ali podsekretar. Direktorica pojasni, da 
zadostuje. 
Sonja Balažič pove, da je bil prej navedeno, da je 50 plačilni razred in 7 let delovnih izkušenj. 
 
Direktorica pojasni, da se plačilni razredi uporabljajo za direktorje občinskih uprav, za ostale 
pa se še stalno uporabljajo količniki. Direktorica občinske uprave pove, da se je Tajnica 
občine Ormož Mateja Zemljak pozanimala glede imenovanja v naziv ter glede plače za 
predstojnika. Svetovali so ji, da se to delovno mesto lahko opravlja v nazivu višji svetovalec 1 
in podsekretar. Prav tako so ji povedali, da tega delovnega mesta ni mogoče enačiti s 
delovnim mestom direktorja občinske uprave. Pojasni še, da je možno pridobiti podatke 
ministrstva za javno upravo kot dokazilo. 
 
Ga. Sonja Balažič je menila, da se odlok prireja posameznikom v upravi, ker ne izpolnjujejo 
pogojev,  zato zahtevajo dodatna pisna pojasnila, saj ne verjamejo tega, kar je bilo povedano.  
 
Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov sveta, »ZA« sta glasovala dva člana sveta, štirije so glasovali 
»PROTI«,  dva člana se nista opredelila,  zato ni bil sprejet  
 

Sklep št. 178 
 

1. 
 

Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave » 
Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega 
sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/8 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda pojasnila v zvezi s 
Statutom javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož. 
Direktorica je predstavila Statut zavoda Zdravstvenega doma Ormož.  
 
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov sveta, »ZA« so glasovali vsi člani sveta, zato je bil sprejet 
 

Sklep št. 179 
 

1. 
 

Občinski svet Občine Sveti Tomaž daje soglasje k Statutu javnega zavoda Zdravstveni dom 
Ormož, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
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Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad/9 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda pojasnila v zvezi s 
DIIP dokumentacijo za modernizacijo lokalne ceste Bratonečice in Sejanci. 
Direktorica je povedala, da gre za projekt modernizacije dveh lokalnih cest Bratonečice št. 
302-112 in Sejanci št. 302-441 in sicer od križišča v centru Sv. Tomaža do Štabuc Cirila v 
Bratonečicah št. 8.  
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter Evropski sklad za 
regionalni razvoj sta objavila 3. Javni razpis za prednostno usmeritev Regionalni razvojni 
program  v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007-2013 razvojne prioritete »Razvoj regij«. Rok za prijavo je 15.05.2008. Gre za 
projekt, ki ga bomo prijavili na ta tretji javni razpis. Vrednost operacije znaša 715.975 EUR. 
Viri financiranja (v tekočih cenah) v EUR: 

Vir 2008 2009 2010 Skupaj 

ESRR-prednostna usmeritev Regionalni razvojni 
programi, razvojna prioriteta Razvoj regij , ki jih 
zagotavlja SVRL (85% upravičenih stroškov) 

14.876 271.093 212.935 498.904 

Lastna sredstva občine Sveti Tomaž (15% 
upravičenih stroškov + 100% neupravičenih 
stroškov) 

17.765 111.627 87.679 217.071 

Skupaj 32.641 382.720 300.614 715.975 

 
Ker pa bo verjetno potrebno sporočati na Ministrstvo še dodatna pojasnila in podatke, kaže 
župana pooblastiti za sprejemanje sklepa o novelaciji DIIP-a, ki se nanaša na finančne in 
vsebinske popravke, ki so potrebni zaradi zahtev javnega razpisa. 
  
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov sveta, »ZA« so glasovali vsi člani sveta, zato je bil sprejet 
 

Sklep št. 180 
 

1. 
 

Sprejme se Dokument identifikacije investicijskega projekta za modernizacijo lokalnih cest 
Bratonečice št. 302-112 in Sejanci št. 302-441, ki ga je izdelalo podjetje Proplus d.o.o. iz 
Maribora in je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
 

Občinski svet pooblašča župana, da lahko sprejme sklep o novelaciji DIIP-a za modernizacijo 
lokalnih cest Bratonečice št. 302-112 in Sejanci št. 302-441, ki se nanaša na finančne in 
vsebinske popravke, ki so potrebni zaradi zahtev javnega razpisa. 
 

3. 
 
Ta sklep velja takoj. 
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Ad/10 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda pojasnila v zvezi s 
predlogom za spremembo cene za efektivno uro pomoči na domu. 
Direktorica pojasni, da bi nova cena za efektivno uro znašala 16,27 evrov. Trenutno veljavna 
cena je 11,41 evrov in velja od 1.8.2006 dalje. Na podlagi Zakona o socialnem varstvu mora 
občina plačati najmanj 50% k ceni storitve in višino, za katero je upravičenec v  celoti ali 
delno oproščen plačila.  
 
Župan dodatno pojasni, da je bil usklajevalni sestanek v Centru starejših občanov, kjer je bilo 
pojasnjeno, da so do sedaj pokrivali primanjkljaj, vendar tega v bodoče ne bodo več mogli.  
Dom ima veliko drugih obveznosti, še posebej za odplačilo kreditov. 
 
Razprava: 
Jane Rep je menil, da gre za povišanje v višini 43 %, kar je njemu kot ekonomistu veliko. 
 
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov sveta, »ZA« so glasovali vsi člani sveta, zato je bil sprejet 
 

Sklep št. 181 
 

1. 
Občinski svet občine Sveti Tomaž soglaša s ceno storitve » Pomoč družini na domu«, ki znaša 
16,27 EUR/ura. 

2. 
 

Občinski svet občine Sveti Tomaž soglaša, da občina za uporabnike storitev » Pomoč družini 
na domu«, subvencionira 50% cene storitve. Če je upravičenec oziroma drug zavezanec 
storitve delno ali v celoti oproščen plačila, se subvencionira še delna ali celotna oprostitev. 
 

3. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/11 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda pojasnila v zvezi s 
pooblastilom za sprejem sklepa o novelaciji DIIP-a za rekonstrukcijo JP Trnovci št. 802-121. 
Direktorica pojasni, da smo dne 12.5.2008 s strani Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko prejeli poziv za dopolnitev Načrta porabe razpoložljivih sredstev za leto 
2008. DIIP je potrebno dopolniti pri ciljih investicije s fizičnimi kazalki. Da ne bomo v zvezi 
s tem sklicevali ponovne seje je smiselno, da se za sprejem sklepa pooblasti župana. 
  
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov sveta, »ZA« so glasovali vsi člani sveta, zato je bil sprejet 
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Sklep št. 182 
 

1. 
 
Občinski svet pooblašča župana, da  sprejme sklep o novelaciji DIIP-a za rekonstrukcijo javne 
poti Trnovci št. 802-121, ki se nanaša na vsebinske popravke, ki so potrebni zaradi zahtev 
Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko v okviru poziva k dopolnitvi 
Načrta porabe razpoložljivih sredstev za leto 2008. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 

 
 

Ad/12 
 
Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta. 

 
Aleša Lucija zanima ali ima občina predkupno pravico za nakup zemljišč v centru Sv. 
Tomaža. 
Smiselno bi bilo parcele odkupiti ter jih komunalno urediti ter ponuditi investitorjem. 
Menil je, da v prihodnjem letu ne bodo podpirali oprostitve pri plačilu za nadomestilo 
stavbnih zemljišč. 
Župan pojasni, da imamo to pravico, imamo tudi interesente za prodajo.  
Po njihovih pogojih ne bi bilo mogoče parcele kupiti, odkupiti pa smo dolžni del zemljišča za 
izgradnjo pločnika po cenah, ki so za gradnjo javne infrastrukture. 
 
Sonja Balažič predlaga, da vključimo v rebalans modernizacijo dveh cestnih odsekov v 
Seniku, ker so pogodbe s strani občanov že podpisane. 
Župan pojasni, da bo to tema pogovora ob predložitvi rebalansa proračuna za leto 2008. 
 
Aleš Luci je vprašal kako daleč so aktivnosti v zvezi z internetom? 
Župan pojasni, da bi kazalo razmišljati v smeri brezžičnega omrežja. 
 
Aleš Lucija  meni, da bi kazalo razmisliti o elektronskemu posredovanju in  uporabi gradiv za  
seje. Meni, da bi verjetno bili stroški nižji kot v papirni obliki. 
Župan pove, da bo šele letošnje leto pokazalo dejansko sliko stroškov v zvezi z gradivi. Župan 
pojasni, da bi kazalo v tej smeri razmišljati.  
 
Sonjo Balažič zanima, kdaj bo prišlo do izkopa jarkov na Seniku ? 
Župan pove, da dela niso končana, planirana dela bomo opravili. Končan  je navoz gramoza. 
Splošna ugotovitev je, da so dela kvalitetno opravljena. 
 
Robert Skuhala je vprašal, koliko je bilo pokradenih napisnih tabel za naselja ? 
Po znanih podatkih so nam ukradli tri table. 
Robert pove, da manjka tabla za osno obremenitev na cesti Pršetinci. 
 
Marjana Goričana zanima,  kako daleč so aktivnosti v zvezi z internetom? 
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Župan pojasni, da bi kazalo razmišljati v smeri brezžičnega omrežja. Podatke o potencialnih 
interesentih imamo. Potrebno bi bilo pridobiti ponudnike in videti kaj bi to za naše občane 
pomenilo. 
 
Franc Pondrk je menil, da so seje v poletnem času sklicane ob nepravem času. Predlaga, da 
bi bile  seje ob 20. uri. 
Robert Korada je menil, da je za redne seje to prepozno. 
Usklajeno je bilo, da so redne seje v poletnem času ob 19. uri, izredne ob 20. uri, seje odborov 
pa od 19. ure dalje. 
 

Ad/13 
 
Robert Korada v svojem imenu in v imenu krajanov vabi župana z občinsko upravo ter 
svetnice in svetnike na svečano otvoritev modernizirane ceste v Rucmancih, ki bo v soboto, 
17. 5.2008 ob 13 uri pred Reihsovimi v Rucmancih. 
 
Janez Rep se zahvaljuje svetnikom za udeležbo na otvoritvi avtobusne postaje, pločnika ter 
kanalizacije, ki je bila pri Sv. Tomažu. Posebnih vabil ni bilo, ker sta se tako dogovorila z 
županom. Občino ni to stalo nič. Mora se jim zahvaliti, napaka je bila, ker jih ni bilo. Od 
svetnikov se je otvoritve udeležil samo g. Aleš Luci z ženo. Povedal je, da bi se morali 
zavedati in ceniti objekte skupnega pomena. 
 
Marjan Goričan je menil, da je 16. ura neprimerna, to bi lahko naredili pol ure pred 
proslavo. 
 
Marjan Goričan pove, da je bil sam na pohodu na Gomilo. Janez Rep mu odgovori, da ne 
more enačiti pohoda z otvoritvijo avtobusne postaje. 
 
Župan ponovno izrazi željo, da bi se svetniki kot predstavniki občine pojavljali v javnosti in 
se udeleževati prireditev in organiziranih svečanosti. 
 
 
 
Številka: 032-0001/2008 
Sveti Tomaž, dne  12.5.2008   
 
 
Zapisnikar :                                          Ž U P A N 
Ivan Rakuša                                                                                   Mirko CVETKO 
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OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  13. REDNE SEJE 

 
 
 
 

1. Sklep št. 169, je realiziran.   
2. Sklep št. 170, je realiziran.  
3. Sklep št. 171, ni realiziran. 
4. Sklep št. 172, je v postopku realizacije. 
5. Sklep št. 173, je v postopku realizacije. 
6. Sklep št. 174, je v postopku realizacije. 
7. Sklep št. 175, je v postopku realizacije. 
8. Sklep št. 176, je v postopku realizacije.  
9. Sklep št. 177, je bil objavljen v uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 8/08. 
10. Sklep št. 178, ni bil sprejet.  
11. Sklep št. 179, je bil posredovan zavodu. 
12. Sklep št. 180, je bil posredovan s prijavo na 3. javni razpis na Službo Vlade RS za 

lokalno samoupravo in regionalno politiko..  
13. Sklep št. 181, je bil posredovan Centru za starejše občane in objavljen v uradnem 

glasilu občine Sveti Tomaž št. 8/08. 
14. Sklep št. 182, je realiziran. 

 
 
 
 
 
       OBČINSKA UPRAVA 
  


