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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
 
 
Datum, 08.09. 2008 
Številka: 032-0001/2008 
 

Z a p i s n i k 
 
 
16. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Tomaž, ki je bila v ponedeljek, 08. septembra 
2008 ob 19.30 uri v sejni sobi Kulturnega doma, Sv. Tomaž 44. 
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 19.38 uri. 
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je 
prisotnih vseh osem  svetnikov. 
 
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman,  g. Janko Zadravec, 
pomočnik komandirja Policijske postaje iz Ormoža za poročevalca pri drugi točki dnevnega 
reda. 
 
Zapisnikar Ivan Rakuša. 
 
Župan je dal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 15. redne seje. 
Pripomb in  dopolnitev ni bilo. 
Župan predlaga glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 15. 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. 209 
 

1. 
Potrdi se zapisnik 15. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/1 
 

 
Župan predlaga, da se 4. točka dnevnega reda Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob 
Dravi in Sveti Tomaž«, obravnava po hitrem postopku. 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda pojasnila v zvezi s spremembo odloka. 
V organu skupne občinske uprave  Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in 
Sveti Tomaž je bil v mesecu avgustu 2008 opravljan inšpekcijski nadzor za sistem javnih 
uslužbencev. Inšpektorica je pri izvedbi nadzora pregleda odlok o skupni upravi ter ugotovila 
neskladja, zaradi česar zahteva,da se odlok uskladi z veljavno zakonodajo.   
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Sprememba odloka se nanaša na imenovanje predstojnika Skupne občinske uprave,  ki bi bil 
po novem vodja. 
Spremembe se nanašajo na 6. člen odloka: Občinski inšpektor mora za zasedbo delovnega 
mesta izpolnjevati pogoje, ki jih zahteva področna zakonodaja.  
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-D) (Uradni list RS, 
št. 65/08) ukinja državni izpit iz javne uprave kot pogoj za imenovanje v naziv, uvaja pa 
obvezno usposabljanje iz določenih vsebin, v enem letu po imenovanju. Veljavna zakonodaja 
določa, da je pogoj za delovno mesto inšpektorja strokovni izpit iz upravnega postopka in 
strokovni izpit za inšpektorja ter obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. Zaradi 
večkratnih sprememb področne zakonodaje predlagamo, da se glede pogojev za zasedbo 
delovnega mesta inšpektorja navede, da mora kandidat izpolnjevati pogoje, ki jih zahteva 
področna zakonodaja.  
 
Spremembe se na nanašajo na tretji odst. 17. člena odloka. Veljaven tretji odst. 17. člena 
odloka daje predstojniku skupne uprave pooblastilo, da sprejme sistemizacijo delovnih mest 
za skupno upravo in odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v skupni 
upravi. Veljavno besedilo odloka ni v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih kar se tiče 
določanja sistemizacije, odločanja o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja. V skupni 
upravi so predstojniki vsi župani občin ustanoviteljic, ki pa lahko dajo pooblastilo za 
izvrševanje pravic in dolžnosti predstojnika npr. županu sedežne občine. Navedena določba je 
bila spremenjena tudi z Zakonom o lokalni samoupravi (49b. člen ZLS) .  
V skladu s tem je potrebno spremeniti drugi odst. 18. člena ter 4. odstavek 21. člena.  
Organ skupne občinske uprave je neposredni uporabnik občinskega proračuna tiste občine, v 
kateri ima ta sedež (49. b člen ZLS), zato je odredbodajalec lahko le župan sedežne občine, ki 
je tudi odgovoren za izvrševanje proračuna.  
S spremembo odloka  je potrebno uskladiti 24. člen, ter 25. člen odloka.  
 
Razprava: 
Aleš Luci predlaga, da se predlagani odlok obravnava po dvofaznem postopku. Predlagane 
spremembe je potrebno temeljito proučiti.  
Sonja Balažič: Predlaga, da  se sestane Statutarna komisija pred nadaljnjo obravnavo odloka. 
Gospa Balažič meni, da je sprememba odloka ni v skladu z zakonodajo.  
 
Župan predlaga glasovanje o predlogu g. Aleša Lucija, da se odlok obravnava po običajnem 
postopku. 
 
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta. »ZA« so glasovali štirje člani sveta, »PROTI» je 
bil en član. Trije člani niso glasovali, zato je bil sprejet 
 

sklep št. 210 
1. 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave  
»Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž «, se obravnava po 
rednem postopku ter se opravi prva obravnava.  
 

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

dnevni red: 

- Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega  
sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Informacija o trendih varnostnih pojavov na območju občine Sveti Tomaž v letu 

2007 
3. Potrditev novelacije DIIP št. 1 Modernizacije LC 302-020 Ormož- Koračice v 

dolžini 11.394 m 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne 

občinske uprave » Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti 
Tomaž « - osnutek 

5. Odlok o občinskih cestah – osnutek 
6. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno zasebno partnerstvo ter določitev 

osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij – osnutek 

7. Informacija o aktivnostih v zvezi odpravo posledic neurja s točo- 15. 8. 2008 
8. Pobude, predlogi in  vprašanja svetnikov ter odgovori  
9. Razno 

 
Ad/2 

 
Uvodoma se je župan zahvalil g.  Zadravec Janku, da se je odzval povabilu za poročevalca na 
današnji sejo v zvezi s Trendi varnostnih pojavov na območju občine Sveti Tomaž v letu 
2007. 
Gospod Zadravec predstavi Informacijo o trendih varnostnih pojavov na območju občine 
Sveti Tomaž v letu 2007.  
 
Župan predlaga glasovanje. 
Prisotnih je osem svetnikov.  
Glasovalo je osem članov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 

sklep št. 211 
 

1. 
 

Občinski svet se je seznanil s Informacijo o trendih varnostnih pojavov na območju občine 
Sveti Tomaž v letu 2007.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 

 
Ad/3 

 
Župan je prosil direktorico, da pojasni novelacijo DIIP dokumentacije za modernizacijo 
lokalne ceste Ormož Koračice. 
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Direktorica pojasni, da gre za projekt občine Ormož in občine Sveti Tomaž s katerim bi želeli 
kandidirati na četrtem javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni 
programi«, ki ga je objavila Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.  
Obravnavana lokalna cesta Ormož – Koračice št. 302-020 v dolžini 11.394 m, poteka po dveh 
občinah in sicer v Občini Ormož (6.919 m), preostali del (4.475 m) pa po Občini Sveti 
Tomaž. Ta cesta je že dotrajana, asfaltna prevleka je že na mestih razpokana, na določenih 
mestih pa so se že pojavile jame. Dotrajane so že tudi bankine, odvodnjavanje pa v močnih 
nalivih tudi več v popolnosti ne opravlja svoje funkcije, tako da je moč po nalivih zaslediti na 
cestišču prod in drugo nesnago. 
 
Viri in načrt financiranja po letih in v tekočih* cenah. 

Leto vira 
financiranja, v €  

Vir financiranja  Vrednost 
v € 

Delež 
vrednosti 
investicije
v % 

2008 2009* 

Nepovratna sredstva Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (85% 
upravičenih stroškov) 

605.306 70,8 558.757 46.549 

Sveti Tomaž 237.735 27,8 208.283 29.452 

I 

 
Ormož 367.571 43,0 350.474 17.097 

LASTNA SREDSTVA – občinski 
proračun občin (1+2) 

249.244 29,2 230.077 19.167 

15 % preostalih upravičenih 
stroškov 

106.819 12,5 98.605 8.214 

Sveti Tomaž 41.953 4,9 38.727 3.226 
1. 

 
Ormož 64.866 7,6 59.878 4.988 

DDV 142.425 16,7 131.472 10.953 

Sveti Tomaž 55.938 6,5 49.402 6.536 

II 

2. 
 

Ormož 86.487 10,1 82.070 4.417 

SKUPAJ I + II 854.550 100,0 788.834 65.716 

Sveti Tomaž 97.891 11,5 88.129 9.762 
Za občinski proračun 

Ormož 151.353 17,7 141.948 9.405 

Delež financiranja po letih v % 92,3 7,7 

 

Predmet sofinanciranja obravnavane operacije je celotna operacija opredeljena v tem DIIP-u. 
Skupni predviden znesek sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj v obdobju 
med 2008 do 2009 znaša v tekočih cenah 605.306 €, delež Občini Sveti Tomaž pripada v 
višini 237.735 €, Občini Ormož pa 367.571 €. 
DIIP dokumentacijo je pripravila Javna razvojna agencija Ormož. 
Občina Sveti Tomaž bi morala zagotoviti delež v skupni višini 97.891,00 EUR. 
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Župan pojasni, da bo občina v naslednjem letu pristopila k modernizaciji lokalne ceste od 
Svetega Tomaža do Štabuc Cirila v Bratonečicah, kar bo za občino veliki zalogaj. 
V kolikor bi se odločili za modernizacijo LC Koračice – Ormož, bomo primorani spremeniti 
že zastavljeni program modernizacije cest, ker ne bo mogoče zagotoviti lastnega 
proračunskega deleža. 
Razprava: 
Aleš Luci: Ali se bi zaradi tega  NRP spremenil? 
Župan pojasni, da se bi v tem primeru NRP spremenil, saj ta investicija še ni zajeta. V kolikor 
želimo to investicijo izvesti se bomo morali odpovedati kakšni drugi investiciji ali se pa 
zadolžiti.  
 
Gospod Luci meni, da imamo še dovolj  makadamskih cest, ki jih je treba sanirati. Zadolžimo 
pa se lahko za kakšne druge ceste.  
 
Župan predlaga glasovanje: 
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov sveta, »ZA« ni glasoval nihče, »PROTI » je bilo sedem članov 
in en član sveta (Marjan Goričan) se ni opredelil, zato ni bil sprejet 
 

sklep št. 212 
 

1.  
 
Potrdi se Novelacija DIIPa št. 1 Modernizacija lokalne ceste 302-020 Ormož- Koračice v 
dolžini 11.394 m, ki ga je izdelala Javna razvojna agencija Ormož in je sestavni del tega 
sklepa.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 

 
 

Ad/4 
 

Župan je prosil direktorico, da poda pojasnila v zvezi z Odlokom o spremembi in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Ormož, 
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž«. 
Direktorica še enkrat pojasni, da je spremembo odloka naložila inšpektorica ob pregledu.  
Inšpektorica je že tekom inšpekcijskega pregleda pregledala osnutek odloka ter svetovala naj 
ga vse tri občine čimprej sprejmejo. Pojasnila pa so bila podana že ob sprejemanju dnevnega 
reda današnje seje oziroma pri opredelitvi postopka.  
 
Razprava: 
g. Aleš Luci pove, da je pri prejšnji obravnavi zahteval pojasnila. Te je dobil z zagotovilom, 
da je vse v skladu z zakonom, sedaj pa je potrebno odlok ponovno spreminjati. 
Zanimalo ga je, kdo je pripravil odlok.  
 
g. Hartman pove, da smo prejšnjič obravnavali spremembo odloka, ki se je nanašala na  
dolžino delovnih izkušenj, ne pa na te zadeve, ki jih imamo sedaj. Odlok je bil pripravljen  v 
Ormožu.  
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g. Aleš Luci zahteva, da se pred nadaljnjo obravnavo odloka pridobijo pisna pojasnila za 
spremembo odloka. 
ga. Sonja Balažič predlaga, da se naj sestane statutarna komisija in odlok obravnava pred 
nadaljnjo obravnavo. Meni, da je osnutek odloka nezakonit.  
 
Po končani razpravi, je župan  predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov sveta, »ZA« je glasovalo sedem svetnikov, »PROTI» ni glasoval 
nihče, en član sveta se ni opredelil (Balažič), zato je bil sprejet 
 

sklep št. 213 
 

1.  
 
ODLOK o spremembah in dopolnitvah 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. 

 
 

Ad/5 
 
Župan je prosil direktorico, da poda pojasnila k Odloku o občinskih cestah občine Sveti 
Tomaž 
Direktorica med drugim pojasni, da moramo sprejeti odlok, ker še vedno uporabljamo odlok 
bivše občine Ormož. Dolžni smo sprejeti svoj odlok o občinskih cestah. Pravna podlaga je 
zakon o javnih cestah.  
 
Aleš Luci: Ali bo možno pred drugim branjem podati spremembe? 
Pred drugim branjem bo odlok obravnaval pristojni odbor. Spremembe so možne v obliki 
amandmajev.  
 
Župan predlaga glasovanje: 
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 

 
 

Sklep 214 
 

1.  
 

ODLOK o občinskih cestah, je primerna podlaga za drugo obravnavo.  
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
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Ad/6 

 
Pojasnila v zvezi z Odlokom o ugotovitvi javnega interesa za javno zasebno partnerstvo ter 
določitev osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij, je podala direktorica občinske uprave. 
Med drugim je bilo povedano, da je bil v zvezi s to investicijo že sprejet DIIP, ki je  bil pogoj, 
da je možno pristopiti k javnemu razpisu. 
 
Razprava:  
Ga. Sonja Balažič je opozorila na dolgo dobo obveznosti in pravic, ki je predvidena na 20 let. 
g. Luci ji pojasni, da so ta obdobja normalna za vlagatelja v skupne projekte javno zasebnega 
partnerstva, ker v nasprotnem primeru ne bi bilo interesa za vlaganje privatnega kapitala. 
 
 
Župan predlaga glasovanje: 
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 

 
 

Sklep 215 
 

 
1.  

 
Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih 
pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij, je primerna podlaga za drugo obravnavo.  

 
2. 

 
Ta sklep velja takoj. 

 
 

Ad/7 
 

Med drugim župan pove, da se od 15. avgusta ukvarjamo z odpravo posledic po toči in neurju, 
ki je zajelo našo občino. 
Po navodilih Ministrstva za obrambo, Regijskega centra Ptuj smo pristopili k evidentiranju 
škode na javni komunalni infrastrukturi, škode na stanovanjskih in gospodarskih objektih in 
na poljščinah. 
Po podatkih, ki smo jih vnesli v program AJDA, znaša ocenjena škoda na stanovanjskih in 
gospodarskih objektih 557.746,90 EUR, na cestni komunalni infrastrukturi 68.661,31 EUR. 
Škoda na kmetijskih površinah nam ni znana, ker smo bili dolžni posredovati samo seznam 
poškodovanih površin. 
Naša naloga je, da se dogovorimo o načinu delitve sredstev za odpravo posledic na objektih. 
Država je za odpravo posledic po neurju s točo pristopila k sanaciji preko občin, RK in 
Karitasa. Po znanih podatkih je občina prejela  226.000 €, RK je prejel 90.000 € in Karitas 
5.000 €. 
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Za enkratne denarne pomoči pa lahko prizadeti zaprosijo tudi preko Centra za socialno delo 
Ormož. 
 
Župan predlaga, da naj občinski svet določi znesek škode od katerega najprej bodo 
oškodovanci upravičeni do finančnih sredstev. 
Gospoda Korada in Pondrk menita, da bi bilo smotrno, če bi vsi oškodovanci kaj prejeli.   
 
Župan predlaga glasovanje: 
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov sveta, »ZA« je glasovalo šest  svetnikov, »PROTI«  sta bila dva 
svetnika (Pondrk, Korada), zato je bil sprejet 
 

Sklep 216 
Sklep 1 

1.  
 

Za odpravo posledic po toči se prizna izplačilo tistim oškodovancem, ki so imeli ocenjeno 
škodo preko 500 EUR. 

 
2. 

 
Ta sklep velja takoj. 

 
Sklep 2 

 
Občinski svet priporoča, da se fizičnim osebam-oškodovancem, ki presegajo zgoraj navedeni 
znesek sredstva razdelijo v enakem odstotku, ne glede na škodo.  
 

Ad/8 
 
Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov. 
 
Franc Pondrk: Ali občina subvencionira šolske prevoze srednješolcev ? 
Župan pojasni, da občina  ne subvencionira šolskih prevozov srednješolcev, ker je bila ta 
odločitev dorečena ob sprejemanju proračuna za leto 2008. 
Kristina Grašič: Opozarja na postavitev dveh stebrov pri vinski kleti Zemljič Alojza v  Mali 
vasi. 
Župan pojasni, da bomo zadevo posredovali občinskemu komunalnem inšpektorju. 
Aleš Luci: Opozarja, da še ni nameščena tabla za naselje Zagorje od h. št. 17- 26! 
Opažamo, da ne deluje javna razsvetljava v delu naselja Sv. Tomaž. 
Župan pojasni, da imamo težave s koncesionarjem javne razsvetljave g. Ivanuša iz Ormoža. 
Aleš Luci: Kako potekajo dela na programu modernizacije cest. 
Župan pojasni, da dobro. Za naslednji teden je predvideno asfaltiranje ceste v Trnovcih. 
Aktivnosti pa  potekajo tudi na Seniku. 
Franc Pondrk: Zanima ga, kaj je z izpisi otrok iz vrtca v poletnih dveh mesecih ? 
Direktorica pojasni, da je pet staršev otroke izpisalo. V času poletnih počitnic je bila možna 
rezervacija ali izpis. Nekateri starši so izpisali otroke v mesecu juniju (npr. proti koncu 
meseca). To se smatra za odsotnost in ne za izpis. 
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Kristina Grašič: Opozarja na zamašen prepust ob javni poti Bratonečice v smeri Lubec 
Alojza. 
Pojasnjeno je bilo, da bomo naročili sanacijo. 
 
Župan še pojasni, da so kovinski spuščalniki last občine in so namenjeni za makadamske 
javne poti. 
Na nekaterih javnih poteh smo jih odstranili zaradi asfaltiranja, zato jih je potrebno namestiti 
na druge javne poti, kjer je to potrebno. 
 

Ad/9 
 
 
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri. 
 
 
Zapisnikar:                                                                                      Župan: 
Ivan Rakuša                                                                                     Mirko Cvetko 
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OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  16. REDNE SEJE 
 
 
 
 

1. Sklep št. 209, je realiziran   
2. Sklep št. 210, je realiziran  
3. Sklep št. 211, je realiziran 
4. Sklep št. 212 ni bil sprejet in ga ni mogoče realizirati.  
5. Sklep št. 213, je v postopku realizacije. 
6.   Sklep št. 214, je v postopku realizacije. 
7. Sklep št. 215, je v postopku realizacije. 
8. Sklep št. 216, je realiziran. 

 
 
 
Sveti Tomaž, dne 15.10.2008 
       OBČINSKA UPRAVA 
 
 
 
 
 
 
 
 


