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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
 
 

Z a p i s n i k 
 
 
14. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Tomaž, ki je bila v četrtek, 19. junija 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 sedem svetnikov. 
 
Na seji je bila prisotna direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman, računovodkinja ga. 
Stanka Kosi in predsednica Nadzornega odbora ga. Karolina Žajdela.  
 
 
Zapisnikar Ivan Rakuša. 
 
Župan je dal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 13. redne seje. 
Pripomb in dopolnitev na zapisnik  ni bilo. 
 
Župan predlaga glasovanje o potrditvi zapisnika 13. 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. 183 
 

1. 
Potrdi se zapisnik 13. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/1 
 

Župan je predlagal eno dodatno točko dnevnega reda: 
- Soglasje k investicijam v Zdravstveni dom Ormož za obdobje 2009-2010 
Predlaga, da se ta točka obravnava pod zap. št. 12, sledi pa ji točka pobude in vprašanja 
svetnikov ter točka razno. 
 
Župan predlaga glasovanje o dodatni točki dnevnega reda. 
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. 184 
 

1. 
 

Na dnevni red 14. redne seje se uvrsti pod zaporedno številko 12 dodatna točka dnevnega 
reda, ki se glasi: Soglasje k investicijam v Zdravstveni dom Ormož za obdobje 2009-2010 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Župan predlaga, da se 4. 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 sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh  sedem članov sveta, zato je bil 
sprejet 
 

SKLEP št. 185 
 

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 14. redne seje. 
Predlaga, da obravnavamo 2. točko po prihodu g. Najžar Boštjana, poročevalca pri točki: 
Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo 
komunalne infrastrukture za območje Občine Sveti Tomaž. 
Prisotnih je sedem svetnikov.  
Glasovalo je sedem članov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 

dnevni red: 

- Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega  
sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1.  Določitev dnevnega reda 
2. Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za 

gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Sveti Tomaž – osnutek 
3. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2008- predlog 
4. ODLOK o spremembi odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

»Medobčinska uprava občin Ormož, Središče o b Dravi in Sveti Tomaž«- 
skrajšani postopek 
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5. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Sveti Tomaž- 
osnutek 

6. Pravilnik o merilih za obratovanje gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost v podaljšanem obratovalnem času 

7. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka 
8. Soglasje k statutu Lekarne Ormož 
9. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v  vrtcu Ježek pri Osnovni šoli  Sveti 

Tomaž 
10. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic 
11. Soglasje k ceniku vstopnic za letno kopališče Ormož 
12. Soglasje k investicijam v Zdravstveni dom Ormož za obdobje 2009-2010 
13. Pobude, predlogi in  vprašanja svetnikov ter odgovori  
14. Razno 

 
Ad/2 

 
Župan je prosil predstavnika skupne občinske uprave g. Boštjana Najžarja, da poda 
obrazložitev k osnutku  Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu 
opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Sveti Tomaž. 
Dodatna pojasnila je podala direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman. 
Razprava: 
Razpravljavci se zavzemajo, da se do drugega branja pozanimamo o možnih znižanjih plačila 
komunalnega prispevka. 
Boštjan je pojasnil, da bi se morali odločiti za eno od variant o višini obremenitve. Pojasnil je 
tudi, da mora razliko oprostitve plačati občina, če se oprostitev odobri. 
Nekateri so se spraševali ali bo še kdo pripravljen iti v gradnjo. Boštjan pojasni, da komunalni 
prispevek predstavlja do 2 % vrednosti investicije. 
Svetniki so menili, da bi varianta (0,3 -0,7) bila primerna, vendar se bodo o dokončni varianti  
odločili v drugi obravnavi. 
Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil 
sprejet 
 

SKLEP št. 186 
 

1.  
Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo 
komunalne infrastrukture za območje občine Sveti Tomaž, je primerna podlaga za drugo 
obravnavo.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/3 
 
Župan je prosil računovodkinjo ga. Stanko Kosi za obrazložitev predloga Odloka o rebalansu 
proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2008. Dodatna pojasnila je podal še župan in  
direktorica občinske uprave. 
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Razprava: 
Predsednica NO ga. Karolina Žajdela je med drugim povedala, da NO ni zasledil nekih 
nepravilnosti in smatrajo, da je Odlok o rebalansu proračuna za leto 2008 primerna podlaga za 
obravnavo na občinskem svetu. 
Predsedniki  odborov (odbor za finance, premoženje in proračun, odbor za družbene 
dejavnosti, odbor za okolje in prostor komunalno infrastrukturo in promet) so med drugim 
povedali, da je Odlok o rebalansu proračuna primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo na 
občinskem svetu. 
 
Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil 
sprejet 
 

SKLEP št. 187 
 

1.  
 
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna občine  Sveti Tomaž za leto 2008 z vsemi sestavnimi 
deli in je sestavni del tega sklepa.  

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/4 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda obrazložitev k 
Odloku o spremembi odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska 
uprava občin Ormož, Središče o b Dravi in Sveti Tomaž. 
 
Po krajši razpravi je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil 
sprejet 

SKLEP št. 188 
 

1. 
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave « Medobčinska 
uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in  Sveti Tomaž«, je primerna podlaga za drugo 
obravnavo. 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
Svetniki so pristopili k drugi obravnavi odloka. Župan je podal odlok v razpravo.  
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Po krajši razpravi je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil 
sprejet 

SKLEP št. 189 
 

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/5 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda obrazložitev k 
Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Sveti Tomaž. 
 
Župan je podal odlok v razpravo.  
 
Predsednik odbora za požarno varnost in civilno zaščito je povedal, da odbor meni, da je 
odlok primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.  
 
Po krajši razpravi je župan predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil 
sprejet 
 

S K L E P št. 190 
 

 
1.  

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Sveti Tomaž, je primerna 
podlaga za drugo obravnavo.  

2. 
Ta sklep velja takoj. 

 
 

Ad/6 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda obrazložitev k 
Pravilniku o merilih za obratovanje gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja 
gostinska dejavnost v podaljšanem obratovalnem času na območju občine Sveti Tomaž. 
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Župan je podal pravilnik v razpravo.  
Predsednica Odbora za kmetijstvo in  turizem ga. Kristina Grašič pove, da člani odbora 
menijo, da je pravilnik primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.  
 
Po krajši razpravi je župan predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil 
sprejet 
 

S K L E P št. 191 
 

1.  
 
Sprejme se Pravilnik o merilih za obratovanje gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost v podaljšanem obratovalnem času in je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad/7 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda obrazložitev k 
Pravilniku o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka. 
 
Župan je podal pravilnik v razpravo.  
 
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti pove, da odbor podpira nadaljnjo obravnavo 
pravilnika na občinskem svetu. 
 
Po krajši razpravi je župan predlagal glasovanje. 
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil 
sprejet 
 

S K L E P  št. 192 
 

1.  
 

 
Sprejme se Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka in je 
sestavni del tega sklepa. 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
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Ad/8 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda obrazložitev k 
sprejetju Soglasja k Statutu javnega zavoda Lekarne Ormož. 
 
 
Po krajši razpravi je župan predlagal glasovanje. 
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil 
sprejet 
 

S K L E P  št. 193 
 

1.  
 

Občinski svet občine Sveti Tomaž daje soglasje k Statutu javnega zavoda Lekarna Ormož, ki 
je sestavni del tega sklepa.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad/9 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda obrazložitev k 
sprejetju Soglasja k sistemizaciji delovnih mest v  vrtcu Ježek pri Osnovni šoli  Sveti Tomaž. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti g. Franc Pondrk pove, da  odbor nima pripomb in 
predlagajo nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 
 
Po krajši razpravi je župan predlagal glasovanje. 
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil 
sprejet 
 

S K L E P  št. 194 
 

Daje se  
SOGLASJE 

 
1. 

a) k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje za šolsko leto 2008/09: 
 

Organizacijska 
enota 

Program Starostna skupina Število 
otrok 

Število 
oddelkov  

Vrtec Ježek 10-urni 1-3 let 14 1 
Vrtec Ježek 10-urni 3-6 let 14 1 
Vrtec Ježek 10-urni 3-6 let 20 1 



 8 

Skupaj   48 3 
 
 
b) k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2008/09: 
 

Delovno mesto Število delavcev 
Vodja enote 0,33 
Vzgojiteljice 3 
Pomočnice vzgojiteljice 3 
Svetovalna delavka 0,13 
Administrativno računovodski delavec 0,45 
Kuharica 0,8 
čistilka 0,7 
hišnik 0,15 
Vodja prehrambenega in higienskega režima 0,10 
Pomočnice vzgojiteljice za pokrivanje zmanjšanje 
obveze -2 vzgojiteljic 

0,10 

Socialna pedagoginja-logopedinja 0,09 
Skupaj 8,85 

 
c)   k poslovnemu času za šolsko leto 2008/09: 
Odpiralni čas vrtca v šolskem letu 2008/2009 je od 5.15 do 15.45. ure.  
 

2. 
 

Osnovna šola Tomaž- Vrtec Ježek si mora v primeru potrebe za spremembo obsega dejavnosti 
pridobiti soglasje ustanovitelja. 
 

3. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/10 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda obrazložitev k 
sprejetju Sklepa o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic. 
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti pove, da odbor smatra, da je sklep primerna 
podlaga za nadaljnjo obravnavo. 
 
Po krajši razpravi je župan predlagal glasovanje. 
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil 
sprejet 
 

S K L E P  št. 195 
o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic 

1. člen 



 9 

Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic 
(julij, avgust) rezervirati mesto v vrtcu,  plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 50% višine njihovega 
plačilnega razreda kot rezervacijo. 

2. člen  

Starši, ki otroka izpišejo iz vrtca ter ga nato ponovno vpišejo, plačajo za to obdobje, vendar največ za 
obdobje dveh mesecev, stroške izpisa iz vrtca v višini njihovega plačilnega razreda, znižane za stroške 
neporabljenih živil.  

3. člen  

Za priznanje popusta iz 1. člena tega sklepa so starši dolžni podati pisno izjavo o odsotnosti otroka na 
sedežu vrtca.   

4. člen  

Izpad sredstev v višini oprostitve  plačila dela oskrbnine v vrtcih se pokrije iz sredstev proračuna 
občine Sveti Tomaž.  

5. člen  

Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.  

 

Ad/11 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda obrazložitev k 
Soglasju k ceniku vstopnic za letno kopališče Ormož. 
 
Po krajši razpravi je župan predlagal glasovanje. 
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil 
sprejet 
 

S K L E P št. 196 
 

1.  
 
Občine soglašajo s cenikom vstopnic za letno kopališče Ormož, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
   

CENIK - LETNO KOPALIŠČE ORMOŽ   
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VSTOPNICE 

Cena v 
letu 2007 

Predlog  
novih cen 

za leto 2008 
(dvig za 15 %) 

ODRASLI     
do 2 uri 1,67 1,9 
do 4 ure 2,5 2,9 
dnevna 3,34 3,8 
mesečna 54,25 62,4 
doplačilo za vsako uro zamude 0,42 0,5 

UPOKOJENCI, INVALIDI, ŠTUDENTJE (ob 
predložitvi dokumenta o statusu)     
do 2 uri 1,25 1,4 
do 4 ure 2,09 2,4 
dnevna 2,92 3,4 
mesečna 45,90 52,8 
doplačilo za vsako uro zamude 0,42 0,5 
OTROCI OD 6. DO 15. LETA STAROSTI     
do 2 uri 0,83 1,0 
do 4 ure 1,25 1,4 
dnevna 2,09 2,4 
mesečna 30,05 34,6 
doplačilo za vsako uro zamude 0,21 0,2 
OSTALO     
uporaba garderobne omarice 0,42 0,5 
odškodnina za izgubljeni ključ 4,17 4,8 
odškodnina za izgubljeno kartico 7,68 8,8 
NOČNO KOPANJE (ob petkih, sobotah in 
nedeljah)     
odrasli 1,67 1,9 
otroci od 6 do 15 let v spremstvu odrasle osebe 1,25 1,4 
najavljena skupina nad 20 kopalcev s plačilom v 
naprej, tudi od ponedelja do četrtka     
POPUSTI     
za skupino nad 10 kopalcev 10% 10% 
za zakup nad 10 kopanj v sezoni 10% 10% 
za zakup nad 20 kopanj v sezoni 15% 15% 
   
Tečaji v dopoldanskem času se obračunavajo ob upoštevanju popusta za skupine otrok  
in drugih ugodnosti v kopalni sezoni 2008.   
Imetnik mesečne vstopnice ima 50 % popust pri nakupu vstopnice za nočno kopanje. 
Davek je obračunan v ceni.   
Cene veljajo od začetka obratovalne sezone. 
   
Odpiralni čas:   
Dnevni: od 9.00 do 19.00   
Nočni: petek, sobota in nedelja od 20.00 do 22.00 Komunalno podjetje Ormož d.o.o. 
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Ad/12 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda obrazložitev v zvezi 
s Soglasjem  k investicijam v Zdravstveni dom Ormož za obdobje 2009-2014. 
Dodatna pojasnila je podal župan, ki je med drugim povedal, da gre za prostorsko utesnjenost 
Zdravstvenega doma Ormož na lokaciji dr. Hrovata 4. Objekt na tej lokaciji bi porušili in 
zgradili nov objekt za potrebe zobotehničinega laboratorija, specialističnih ambulant, rtg 
dejavnosti, garažnih prostorov, parkiranja in ureditve arhiva za potrebe ZD Ormož. 
ZD Ormož želi, da se investicija  prijavi na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje 
dejavnosti na primarni ravni za obdobje 2009-2010 
 
Investicijo bi morali podpreti vsi trije občinski sveti, da bi lahko občina Ormož izvedla 
prijavo na razpis. Tudi o možnosti najetja kredita bi se praviloma morale odločati vse tri 
občine. Investicija bi bila razdeljena na štiri sklope za obdobje 2009-10. 
Razprava : 
Aleš Luci: Če ne bo denarja od države ali se bo pristopilo k investiciji? 
Župan pojasni, da je investicija pogojena z državnim denarjem. Višina sredstev ministrstva za 
to investicijo pa je odvisna od razvitosti posamezne občine. 
 
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil 
sprejet 

S K L E P št. 197 
 

1.  
 
Občina Sveti Tomaž soglaša  z investicijo v Zdravstveni dom Ormož v obdobju 2009-2010 in 
zajema naslednje sklope: 

- 1. sklop: sanacija fasade v letu 2009 
- 2. sklop: ureditev vhodov in parkingov v letih 2009 in 2010.  
- 3. sklop: RTG dejavnost-preselitev v letih 2009-2010; 
- 4. sklop novogradnja z okoljem v letih 2009-2010. 

 
2. 
 

Občina Sveti Tomaž izjavlja, da bo investicijo v Zdravstveni dom Ormož v obdobju 2009-
2010 vključila v načrt razvojnih programov.  
 

3. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/13 
 

Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje. 
Aleš Luci: Zakaj niso bili povabljeni novinarji  na prejšnjo sejo? 
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Župan pojasni,da je bilo vabilo posredovano po elektronski pošti, vendar smo imeli težave z 
delovanjem računalniške opreme. 
Za nevšečnost smo se novinarjem opravičili, nismo pa ničesar skrivali.  
 
Franc Pondrk: Kako tečejo priprave na letošnje investicije? 
Župan pojasni, da čakamo na sklep vlade v zvezi z modernizacijo ceste Trnovci iz naslova 21. 
člena ZFO, da lahko pristopimo k podpisu pogodbe. 
Dela na cesti proti Žagavcu in na Kostanju bo izvajalo podjetje  Asfalti d.o.o., Ptuj. 
Aktivnosti za modernizacijo ceste Savski vrh in dveh cest na Seniku so v polnem teku. 
Po današnjem sprejetju rebalansa pa se bo pristopilo k zbiranju ponudb za modernizacijo dveh 
krajših cestnih odsekov na Seniku v smeri  Pavlinič in Hržič. 
Vzporedno z modernizacijo ceste proti Žagavcu pri Sv. Tomažu se bo pristopilo k izgradnji 
javne razsvetljave. 
Župan je povedal, da se kažejo možnosti za pridobitev sredstev za modernizacijo lokalne  
ceste Bratonečice. To bi bil za nas maksimalni zalogaj na področju modernizacije cest. 
Franc Pondrk:  Zanima ga kako daleč so postopki v zvezi z avtobusno postajo za šolski 
avtobus v Savcih. 
Župan pojasni, da gre za državno cesto s katero upravlja CP Ptuj. 
Aleš Luci: Predlaga namestitev table za naselje Zaorje od h. št. 18-24 pri Kosi Jožici v Sv. 
Tomažu 1. 
 

Ad/14 
 

Župan  prisotne seznani z aktivnostmi ob 2. občinskem prazniku. Ker je v programu tudi 
nogometna tekma  svetnikov in občinske uprave prosi za sodelovanje. 
Janez Rep in Kristina Grašič sta obljubila, da bosta organizirala ekipo. Nerodno je, da se 
aktivnosti odvijajo istočasno, ob 18. uri je otvoritev ambulante in ob 20. uri proslava. 
Župan še enkrat prosi za sodelovanje in udeležbo na prireditvah. 

 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 
  
Zapisnikar :                                          Ž U P A N 
Ivan Rakuša                                                                                   Mirko CVETKO 
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OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  14. REDNE SEJE 

 
 
 
 

1. Sklep št. 183, je realiziran   
2. Sklep št. 184, je realiziran  
3. Sklep št. 185, je realiziran 
4. Sklep št. 186, je v postopku realizacije 
5. Sklep št. 187, je bil objavljen v uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 10/08. 
6. Sklep št. 188, je realiziran 
7. Sklep št. 189, je realiziran 
8. Sklep št. 190, je v postopku realizacije.  
9. Sklep št. 191, je bil objavljen v uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 10/08. 
10. Sklep št. 192, je bil objavljen v uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 10/08. 
11. Sklep št. 193, je bil posredovan zavodu. 
12. Sklep št. 194, je bil posredovan zavodu. 
13. Sklep št. 195, je bil objavljen v uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 10/08. 
14. Sklep št. 196, je bil posredovan Komunalnemu podjetju Ormož.  
15. Sklep št. 197, je bil posredovan ZD Ormož.  

 
 
 
 
 
       OBČINSKA UPRAVA 
 
 
 
 
 
 
 
 


