
 
 

OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
 
 

Z A P I S N I K 
 
4. izredne seje Občinskega sveta Občine Sveti Tomaž, ki je bila v ponedeljek, 26. 
septembra 2011 ob 20.00 uri v sejni sobi občinskega sveta v kulturnem domu pri Sv. 
Tomažu 44. 
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 20.01 uri. 
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, 
ker je prisotnih pet članov občinskega sveta. 
Seje se je opravičil g. Marjan Goričan in g. Marko Plohl. 
Seje se bo nekoliko pozneje udeležila gospa Mateja Hržič. 
 
Na seji je bila prisotna direktorica občinske uprave gospa Zinka Hartman. 
Od novinarjev ni bilo nikogar. 
 
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 
 
Razlogi za sklic izredne seje: 
 
Na podlagi 29. člena Poslovnika občinskega sveta je župan sklical izredno sejo za 
odločanje o potrditvi Novelacije IP-a za modernizacijo občinskih cest LC 302-021, JP 
802-341 in JP 802-131 v občini Sveti Tomaž. Novelacija št. 1 je nastala zaradi 
ugotovljene nove (manjše) vrednosti investicije za gradbena dela in izvajanje 
gradbenega nadzora na podlagi podpisanih pogodb izvajalcev, ki sta bila izbrana na 
javnem razpisu leta 2010. Poleg tega je potrebno obravnavati ponudbo Save IP o 
prodaji poslovnega deleža ter dogovor o izvajanju javnega linijskega prevoza 
potnikov na relaciji Sveti Tomaž-Ptuj in obratno ter Sv. Tomaž-Ormož in obratno. 
 
 

Ad 1 
 

Župan je dal v razpravo naslednji dnevni red: 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti. 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 3. Izredne seje občinskega sveta 
3. Potrditev novelacije IP št. 1 za modernizacijo občinskih cest LC 302-021, JP 

802-341 in JP 802-131 v občini sveti Tomaž  
4. Obravnava ponudbe Sava IP d.o.o., Ljubljana o prodaji 5% poslovnega deleža 

v družbi CSO Ormož, d.o.o. 
5. Dogovor o izvajanju javnega linijskega prevoza potnikov na relaciji Sveti 

Tomaž-Ptuj in obratno ter Sv. Tomaž-Ormož in obratno. 
 

Župan je predlagal glasovanje o dnevnem redu 4. izredne seje. 
 
Prisotnih je pet članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je pet članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh pet članov 
občinskega sveta, zato je bil sprejet naslednji  



 
 

 
dnevni red: 

 
 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti. 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 3. Izredne seje občinskega sveta 
3. Potrditev novelacije IP št. 1 za modernizacijo občinskih cest LC 302-021, JP 

802-341 in JP 802-131 v občini sveti Tomaž  
4. Obravnava ponudbe Sava IP d.o.o., Ljubljana o prodaji 5% poslovnega deleža 

v družbi CSO Ormož, d.o.o. 
5. Dogovor o izvajanju javnega linijskega prevoza potnikov na relaciji Sveti 

Tomaž-Ptuj in obratno ter Sv. Tomaž-Ormož in obratno 
 

Ad/2 
 
Župan je dal zapisnik 3. izredne seje v razpravo. 
Pripomb in dopolnitev ni bilo. 
Župan je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je pet članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh pet članov 
občinskega sveta, zato je bil sprejet naslednji 
 

s k l e p št. 1 
 

1. 
 

Potrdi se zapisnik 3. izredne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del 
tega sklepa. 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 Ad/3  
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Novelacije IP št. 1 
za Modernizacijo občinskih cest LC št. 302-021, JP 802-341 in JP št. 802-131 v 
občini Sveti Tomaž. Novelacija IP št. 1 je nastala zaradi ugotovljene nove (manjše) 
vrednosti investicije za gradbena dela in izvajanje gradbenega nadzora na podlagi 
podpisanih pogodb izvajalcev, ki sta bila izbrana na javnem razpisu leta 2010.  
 
Skupna vrednost  obravnavane investicije  se je tako zmanjšala  iz predvidenih 
805.608,00 EUR po tekočih cenah z DDV-jem na sedanjih 429.957,989 ERUR. 
Posledično temu se je tudi spremenila dinamika virov financiranja z nepovratnimi 
sredstvi s strani SVLR-ja in sicer iz predvidenih  skupnih 500.000,00 EUR na 
sedanjih 346.124,73 EUR. Zmanjšal se je tudi delež občinskega proračuna iz 
predvidenih 305.608, EUR na sedanjih 83.833,25 EUR. Posledično temu so se 
spremenili  rezultati finančne in ekonomske analize. 
 
 
Seje se je ob 20.15 uri udeležila gospa Mateja Hržič. 



 
 

 
Župan je predlagal razpravo. 
 
Ker se v razpravo ni nihče vključil je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je šest svetnikov, za je glasovalo vseh šest svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

Sklep št. 2 
  

 
Investitor (naziv in naslov):       OBČINA SVETI TOMAŽ, SVETI TOMAŽ 37, 2258 SVETI 

TOMAŽ 
Oznaka (številka, šifra) sklepa:       007-20/2011 01/ZH 
Datum sklepa:       26.09.2011 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 
30/2002, 56/2002−ZJU, 127/2006−ZJZP, 14/2007−ZSPDPO), Uredbe o dokumentih 
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007) oz. Uredbe 
o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo državnega proračuna 
(Uradni list RS, št. 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM−1; Uradni list RS št. 
60/2006 in spremembe 54/20101) in na podlagi 23. člena Statuta občine Sveti Tomaž 
(Uradni vestnik občine Ormož št. 7/07) je Občinski svet občine Sveti Tomaž na svoji 
4. izredni seji, dne 26.09.2011 sprejel naslednji sklep: 
 

1. Potrdi se NOVELACIJA št. 1 INVESTICIJSKEGA PROGRAMA2: 
MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST  LC 302-021, JP 802-341 in JP 802-
131, ki ga je izdelala3 Javna razvojna agencija Ormož, Vrazova 9, 2270 
Ormož, dne 22.09.2011. 

2. Dokument je pregledala oz. strokovna komisija4 za oceno investicij, 
imenovana s sklepom št. 007-1/2010 01/zh z dne 20.01.2010, ki je dne 
23.9.2011 izdelala strokovno oceno o upravičenosti investicije. 

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 429.957,98 EUR (z vključenim 
davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 
oktobra 2009 do septembra 2011. 

4. Vire za financiranje zagotavljajo5: 

• Občina Sveti Tomaž, p.p. 081355 v znesku 83.833,25 EUR 

• SVLR – EU-ESRR, p.p. 7618 iz pogodbe o sofinanciranju, v znesku 
294.206,02 EUR 

• SVLR – proračun RS, p.p. 7625 iz pogodbe o sofinanciranju, v znesku 
51.918,71 EUR. 

                                                 
1 Čistopis uredbe (v nadaljevanju UEM) je tudi na spletni strani Sektorja za investicije, Ministrstva za finance, skupaj s pojasnili spremembe. 
2 Navedite točen naziv investicijskega projekta (ime investicije). 
3 Ime in naslov osebe oz. podjetja, ki je pripravilo investicijski dokument ter datum izdelave. 
4 Presoja upravičenosti investicije vsebuje strokovno oceno o skladnosti investicijske dokumentacije s predpisano metodologijo in upravičenosti 
investicije z vidika veljavnih meril uspešnosti in učinkovitosti in je obvezna za predinvesticijsko zasnovo (PIZ) in investicijski program (IP) (21. člen 
UEM-1); Investitor lahko imenuje strokovno komisijo za pregled investicijskega dokumenta, lahko pa upošteva tudi mnenje zunanjih presojevalcev. 
5 Navedite investitorja in sofinancirje ter vpišite zneske, ki jih zagotavljajo za pokrivanje finančne konstrukcije – po potrebi dodajte vrstice. 



 
 

5. Odobri se (označite): 

 priprava predinvesticijske zasnove 

 priprava investicijskega programa 

 izvedba investicije 

 drugo (navedite): novelacija investicijskega programa 

6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine lahko spremeni veljavni projekt. 
 

 
Ad 4 

 
Sava IP d.o.o., Ljubljana je ponudila prodajo svojega 5% deleža v družbi CSO. 
Občine družbenice imajo predkupno pravico, vendar se je že občina Ormož odločila, 
da ne bo uveljavljala predkupne pravice. 
Občina Sveti Tomaž nima sredstev za odkup deleža. 
Center starejših občanov je izkazal interes, da 5% delež odkupi. Na podlagi cenitve 
podjetja je bilo ocenjeno, da je 5% delež vreden 107.538,00 EUR. 
 
Župan je predlagal razpravo. 
Robert Korda je vprašal kaj bi se z nakupom 5% deleža spremenilo za našo občino? 
Pojasnjeno je bilo, da bi imeli samo nekoliko višji delež lastništva in po drugi strani 
tudi večje obveznosti. Prevladujoči vpliv bo še naprej imela občina Ormož, ker je 
večinski lastnik družbe. 
 
Ker ni bilo bistvenih predlogov ali pripomb je župan  predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je šest članov, za je glasovalo vseh šest članov, zato je bil sprejet 
naslednji 

Sklep št. 3 
 

1. 
Občinski svet občine Sveti Tomaž ne uveljavlja predkupne pravice pri prodaji 5% 
poslovnega deleža podjetja SAVA IP, Investicijsko podjetje d.o.o., Ljubljana v družbi 
CSO Ormož, Center za starejše občane  d.o.o., in se  strinja, da družba CSO Ormož, 
d.o.o. odkupi 5% poslovni delež podjetja SAVA IP d.o.o.. 
 

2. 
 

Ta sklep valja takoj. 
 

Ad 5 
 

Župan je pojasnil, da smo prejeli  pisni dogovor od strani Veolia Transport Štajerka 
d.d., Meljska cesta 97, 2000 Maribor o izvajanju javnega linijskega prevoza potnikov 
v obdobju od 1. oktobra 2011 do 23. junija 2012. Predmet dogovora so dodatne linije 
na relaciji Sv. Tomaž-Ptuj in obratno,  ter na relaciji Sv. Tomaž-Ormož in obratno. 
Riziko za izpad dohodka v obdobju od oktobra 2011 do junija 2012 znaša 678,00 
EUR z DDV mesečno. Prevoznik bo račun za izpad dohodka izstavil zadnji dan v 
tekočem mesecu. 



 
 

Navedene spremembe bi veljale od 1. oktobra 2011 dalje. 
V nadaljevanju je bilo pojasnjeno, da je tak dogovor za občino  precej ugodnejši od 
lanskega. 
 
Župan je dal predlog v razpravo. 
 
Na vprašaje ali ima ta dogovor kakšne veze s prevozom šoloobveznih otrok, ker 
avtoprevoznik Hudžar ni bil izbran na razpisu. 
Pojasnjeno je bilo, da je bil razpis za prevoz šoloobveznih otrok objavljen na portalu 
javnih naročil. Prejeli smo dve ponudbi, vendar je bila ponudba Avtobusnega 
prevoznika Jožefa Hudžar precej višja.  
 
Po končani krajši razpravi je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je šest članov, za je glasovalo vseh šest članov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

Sklep št. 4 
 

1. 
 

Z družbo Veolia Transport Štajerka d.d., Meljska cesta 97 , 2000 Maribor se sklene 
DOGOVOR o izvajanju javnega linijskega prevoza potnikov, ki je sestavni del tega 
sklepa. 
 

2. 
Sredstva za zagotovitev dodatnih linij v višini 678,00 EUR z DDV mesečno se 
zagotovijo iz občinskega proračuna. 

 
3. 
 

Ta sklep valja takoj. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.35 uri. 
 
Zapisnikar:  
Ivan Rakuša            Župan:  

                      Mirko Cvetko  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  4. IZREDNE SEJE 
 

1. Sklep št. 1, je realiziran.   
2. Sklep št. 2, je realiziran. 
3. Sklep št. 3, je realiziran. 
4. Sklep št. 4,  se izvaja. 

 
 
 

 
 
Sveti Tomaž, dne 16.04.2012 
 
 
 
 
 


