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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
 
Datum:   11. 11. 2009 
Številka: 032-0001/2008 
 

Z A P I S N I K 
 

24. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v sredo, 11. novembra 2009 ob 
18.00  uri v  sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž  44. 
 
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 18.03 uri. 
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, saj so bili 
prisotni vsi svetniki. 
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman. 
Od poročevalcev je bila prisotna ga. Renata Čuček za pojasnila pri 2., 3. in 4. točki dnevnega 
reda in občan  g. Ivan Goričan. 
Od novinarjev je bila prisotna ga. Nevenka Čurin. 
Zapisnikar je bil Ivan Rakuša. 
 
Župan je dal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 23. redne seje. 
Pripomb in dopolnitev ni bilo. 
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 23. redne seje.  
 
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov Občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 

SKLEP št. 301 
1. 
 

Potrdi se zapisnik 23. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa. 
2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 1 
 

Župan  je predlagal, da se dodata 11. točka - Pobude, vprašanja in odgovori nanje ter 12. 
Točka- Razno. 
Župan je podal  predlog v razpravo. 
Razprave in dodatnih predlogov ni bilo. 
Župan je predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je  osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo osem članov Občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 302 
1. 
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Doda se 11. točka dnevnega reda - Pobude in vprašanja ter odgovori nanje, ter 12. točka 
dnevnega reda - Razno. 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je podal v  razpravo dnevni red 24. redne seje. 
Dodatnih predlogov  ni bilo. 
Župan je predlagal glasovanje o dnevnem redu 24. redne seje. 
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo osem članov Občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 

dnevni red: 
 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 23. 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 v občinah 

Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2008 
3. Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in 

padavinskih voda v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2008 
4. Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki  v občinah 

Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2008 
5. Potrditev DIIP-a za izgradnjo pločnika z javno razsvetljavo ob JP 802-311 v občini 

Sveti Tomaž 
6. Potrditev DIIP-a  za modernizacijo občinskih cest LC 302-021, JP 802-341 in 802- 

131 v občini Sveti Tomaž 
7. A) Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 

območju  občine Sveti Tomaž za leto 2010 
B) Sklep o postopnosti obremenitve NUSZ v letu 2010 

8. Obravnava dopisa občine Ormož v zvezi s prenosom lastninske pravice na Letnem 
kopališču Ormož  

9. Obravnava prošnje za postavitev prodajnega avtomata za sveče na pokopališču. 
10. Sklep o izločitvi iz javnega dobra  
11. Pobude in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
12. Razno 

 
Ad 2 

 
Po krajšem uvodu je župan prosil  ga. Renato Čuček, da poda obrazložitev in pojasnila v zvezi 
z Letnim poročilom o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah 
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2008. Ga. Čuček Renata je opravičila 
odsotnost direktorice KP Ormož, d.o.o. 
G Čuček je pojasnila poročilo s finančnega vidika.  
Župan je podal zadevo v razpravo. 
Janez Rep je opozoril, da so izgube vode visoke. 
Kristina Grašič je menila, da se po obveščanju koncesionarja čaka po 2-3 dni za odpravo 
posledic na omrežju. To ni gospodarno. 
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Robert Skuhala je menil, da ne gre vsega pripisovati izgubam. Dogaja se odvzem vode za 
gasilce in tudi komunalo. 
Pojasnjeno je bilo, da se izgube vode v vodovodnih omrežjih običajno gibljejo med 20-40%. 
Posledice so lahko različne. Gre za dotrajana omrežja, nekontrolirane odjeme vode in 
podobno. 
Župan pojasni, da smo v naši občini odpravili najbolj kritični odsek v Zagorju in na Seniku. 
Dejstvo je, da na mejah občin nimamo merilnih števcev, da bi lahko beležili izgube po 
posameznih občinah. 
Po koncu razprave je župan  predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo osem članov Občinskega 
sveta, zato je bil sprejet  

SKLEP ŠT. 303 
1. 
 

Sprejme se letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah 
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2008, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je predlagal glasovanje še o drugem sklepu, ki se nanaša na o presežku prihodkov. 
 
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo osem članov občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP ŠT. 304 
 

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 2008 v višini 53.620,24 
evrov neto se nameni za investicijska vlaganja na področju oskrbe s pitne vode po 
posameznih občinah po ključu števila vodovodnih priključkov po programu, ki ga pripravi 
koncesionar za leto 2009. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 3 
 
Po krajšem uvodu je župan prosil ga. Renato Čuček, da poda obrazložitev in pojasnila v zvezi 
z Letnim poročilom o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in 
padavinskih voda v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2008.  
Ga. Čuček je pojasnila je predvsem finančni vidik. 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
Robert Korada je opozoril na zelo visok indeks  preko 600% pri postavki »Storitve kanaljete »  
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Robert Skuhala je opozoril, da se v Ormožu čistijo še preostali kanali s posebnim  vozilom. 
Pojasnjeno je bilo, da so stroški v zvezi s čiščenjem razdeljeni po občinah in občino Sveti 
Tomaž čiščenje kanalizacije v Ormožu ne bremeni. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov Občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 

SKLEP št. 305 
 

1. 
 

Sprejme se letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 
2008, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je predlagal še glasovanje o sklepu, ki se nanaša na presežek stroškov nad prihodki v 
zvezi z odvajanjem odpadnih in padavinskih voda. 
 
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov Občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 306 
1. 

 
Presežek stroškov nad prihodki v zvezi izvajanjem gospodarske javne službe odvajanja 
odpadnih in padavinskih voda v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 
2008 v skupni višini 69.052,99 evrov neto pokrijejo občine iz proračunov leta 2009 v 
naslednjih zneskih: 
 

- Občina Ormož  58.045,81 evrov, 
- Občina Središče ob Dravi 7.365,94 evrov in 
- Občina Sveti Tomaž 3.641,24 evrov. 

 
2. 

 
Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je predlagal glasovanje v zvezi s  sklepom, ki se nanaša na presežek nad odhodki v 
zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe čiščenja odpadnih in padavinskih voda. 
 
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
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SKLEP št. 307 
1. 

 
Presežek prihodkov nad odhodki v zvezi izvajanjem gospodarske javne službe čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 
2008 v skupni višini 6.376,77 evrov neto se poravna v naslednjih deležih in namenih: 
 

- presežek prihodkov nad odhodkov pri izvajanju dejavnosti v Občini Ormož v višini 
12.977,63 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 6.600,86 evrov se poravna iz proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2009 in 

- glede na to, da se dejavnost čiščenja odpadnih voda ne izvaja v Občini Sedišče ob 
Dravi, občina nima obveznosti iz naslova te dejavnosti. 

 
2. 

 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 4 
 

Po krajšem uvodu je župan prosil ga. Renato Čuček, da poda obrazložitev in pojasnila v zvezi 
z Letnim poročilom o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v občinah 
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2008. Pojasnila je predvsem finančni vidik. 
Koncesionar predlaga, da se presežek prihodkov nameni za namestitev dodatnih ekoloških 
otokov. 
V nadaljevanju župan pojasni, da so predvidene tri dodatne lokacije. Občani naselja Savci pa 
predlagajo premestitev na drugo lokacijo (nekje za gasilskim domom). 
 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
V razpravi so svetniki opozorili, da so zaboji za papir in plastiko zelo hitro polni. Razmisliti 
bi morali o dodatnih zabojnikih ali pa se dogovoriti za pogostejšo praznjenje. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 308 
 

1. 
 

Sprejme se letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v občini 
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2008, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
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Župan je predlagal glasovanje o sklepu v zvezi s presežkom prihodkov nad stroški izvajanja 
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti 
Tomaž. 
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov Občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 309 
1. 

 
Presežek prihodkov nad stroški v zvezi izvajanjem gospodarske javne službe ravnanja z 
odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2008 v skupni višini 
31.860,79 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 23.672,57 evrov, 
- Občina Središče ob Dravi  4.141,90 evrov in 
- Občina Sveti Tomaž 4.046,32 evrov. 

 
2. 

 
Ta sklep velja takoj. 
 
Župan se je zahvalil ga. Renati Čuček za sodelovanje na seji. Sejo je zapustila ob 18.30 uri. 
 

Ad/ 5 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave go. Zinko Hartman, da poda pojasnila v zvezi z 
Dokumentom indentifikacije investicijskega projekta izgradnje pločnika pri Sv. Tomažu. 
Pojasnjeno je bilo, da je DIIP izdelala JaRA iz Ormoža na podlagi projektne dokumentacije, 
ki jo je izdelala Projekta inženiring iz Ptuja. Po oceni stroškov bi investicija stala 98.256 
EUR. V ta projekt bi vključili sredstva po 23. členu ZFO v višini 78.155 EUR in lastna 
proračunska sredstva. 
Župan je podal zadevo v  razpravo. 
Aleš Luci je povedal,  da ne bo podprl DIIP-a za pločnik in tudi DIIP-a modernizacije ceste 
po Ključarovski dolini. Povedal je, da svetniki niso seznanjeni z dokumentacijo. Zahteva, da 
se svetniki pred potrditvijo DIIP-ov seznanijo z dokumentacijo. V Ključarovcih je vključena 
cesta v smeri Horvata, kar se jim zdi sporno. 
Omenil je tudi, da so bile nepravilnosti na cesti Bratonečice pri Grilu. Trdil je, da je bila cesta 
dvignjena za cca 20 cm. 
Župan je povedal, da to ni res, cesta mimo Grila je bila le preplastena s fino plastjo asfalta. 
Župan je tudi povedal, da se dokumentacija nahaja v občinski upravi in jo lahko vidite. Ga. 
Direktorica je tudi povedala, da nihče od svetnikov ni izrazil želje po vpogledu v 
dokumentacijo.   

Robert Skuhala je vprašal, ali je ob izgradnji pločnika predvidena fekalna kanalizacija. 

Pojasnjeno je bilo, da se vzporedno z izgradnjo pločnika predvideva izgradnja javne 
razsvetljave in meteorne kanalizacije. 
Postopek za pridobitev služnosti je v teku. 
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Marjan Goričan je opozoril, da bo zaradi izgradnje pločnika prihajalo do motenj pogrebov. 
Župan je povedal, da bomo po 1. 1. 2010 pristopili k izvajanju pogrebnih svečanosti samo pri 
vežici. 
Če bodo svojci želeli, pa lahko imajo pogrebne maše tudi pred ali po pogrebu kot je običajna 
praksa drugod. 
Marjan Goričan je menil, da smo obljubili izgradnjo prizidka. Župan je pojasnil, da smo v tem 
letu pristopili h gramoziranju pokopališča, ker je to bilo nujno. Meni, da ni zadržkov za 
izvajanje pogrebnih svečanosti pri vežici. 
 
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi DIIP-a izgradnje pločnika ob JP št. 802-311 pri Sv. 
Tomažu: 
Prisotnih je bilo osem  članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« so glasovali trije svetniki, štirje so bili 
»PROTI« en svetnik se je vzdržal, zato ni bil sprejet 
 

SKLEP št. 310 
 

1. 
 

Potrdi se DIIP-a za izgradnjo pločnika ob JP št. 802-311 pri Svetem Tomažu. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 6 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda pojasnila v zvezi z 
Dokumentom identifikacije investicijskega projekta modernizacije občinskih cest LC  302-
021, JP 802-341 in JP 802-131, ki ga je izdelala Javna agencija Ormož, Kerenčičev trg 4, 
2270 Ormož.  
Župan pove, da bi lahko na ta projekt vključili javne poti ob trasi lokalne ceste, če bi nam to 
dopuščala sredstva. Vseh treh odsekov proti Lesjaku, Horvatu in Vuku ne bo mogoče 
vključiti. 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
Janez Rep je povedal, da se občani čudijo in so presenečeni, da želi občina modernizirati cesto 
proti Horvatu. 
 
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi DIIP-a za modernizacijo cest LC  302-021, JP 802-
341 in JP 802-131. 
 
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« sta glasovala dva svetnika, pet jih je bilo 
»PROTI« in en svetnik se je vzdržal, zato ni bil sprejet 
 

SKLEP št. 311 
 

1. 
 

Potrdi se DIIP za modernizacijo cest LC  302-021, JP 802-341 in JP 802-131 pri Svetem 
Tomažu. 
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2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 7 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda pojasnila v zvezi s Sklepom  o vrednosti 
točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Sveti 
Tomaž za leto 2010 in sklep o postopnosti obremenitve NUSZ v letu 2010. 
Pojasnjeno je bilo, da je v pripravi proračun za leto 2010. Zaradi finančne krize, 
brezposelnosti in vedno večje socialne stiske, predlagamo občinskemu svetu, da se vrednost 
točke za NUSZ zniža za 3,9%, kar bi pomenilo vrednost točke 0,00258 EUR in je enaka višini 
obremenitve, ki je bila v letu 2008.  
 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
Robert Korada je menil, da bi obremenitev ostala na enaki višini, kot je sedaj. Znižanje za 3,9 
%  ne bo dosti pomagalo našim zavezancem. 
Aleš Luci je menil, da naj občani podajo vloge za znižanje. Naj občinski svet odloča o 
znižanju plačila NUSZ. 
Ga. Direktorica pove da so že do sedaj lahko dajali vloge za oprostitev. Ne gre za ničesar 
novega.  
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« so glasovali trije svetniki, trije so bili 
»PROTI« in dva sta se vzdržala, zato ni bil sprejet 
 

SKLEP št. 312 
 

1. 
 

Potrdi se vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
občine Sveti Tomaž za leto 2010 v višini 0,00258 EUR 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je povedal, da o sklepu zavezancev za plačilo nadomestila, ki se jim odmeri 
nadomestilo od celotne površine nezazidanega stavbnega zemljišča ne bomo glasovali, ker ni 
bil sprejet predhodni sklep. 
 

Ad/8 
 
Župan pojasni, da smo z delitveno bilanco pridobili solastninski delež na letnem kopališču v 
Ormožu, ker je takrat na tem vztrajala občina Središče ob Dravi. Že leta poznamo, da letno 
kopališče dela samo izgubo. 
Po znanih podatkih je naš solastninski delež 12,7% in znaša na dan 31.12.2008 v višini 
64.832,07 EUR. 
Po krajši razpravi je župan predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta. 
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Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 313 
 

1. 
 
Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž se odpoveduje solastniškemu deležu 
v višini 12,7% ter s tem vsem pravicam in obveznostim, ki jih ima na Letnem kopališču 
Ormož ter ga brezplačno prenaša na Občino Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož na podlagi 
javnega interesa.  
Na dan 31.12.2008 znaša knjigovodska vrednost našega solastniškega deleža na letnem 
kopališču Ormož 64.832,07 EUR.  
Na podlagi tega sklepa se naj izvede prenos po stanju na dan 31.12.2009 s posebno pogodbo.  
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/9 
 
Župan in direktorica pojasnita, da smo prejeli prošnjo KD Invest d.o.o. o pobudo za 
postavitev avtomata za prodajo sveč na pokopališču. 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
 
Aleš Luci in ostali svetniki so menili, da nam ponudba v kraju zadostuje. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo osem  članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 314 
 

1. 
Občinski svet občine Sveti Tomaž se ne strinja z namestitvijo prodajnega avtomata za sveče 
na pokopališču. 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/10 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da pojasni sprejetje sklepa o ukinitvi javnega 
dobra na zemljiščih v k.o. Pršetinci, Tomažu in k.o. Ključarovci. Pojasnjeno je bilo, da se s 
tem postopkom doseže prenos lastnine na občino Sveti Tomaž. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
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S K L E P št. 315 
o ukinitvi statusa javnega dobra 

 
1. 

 
Ukine se javno dobro na zemljiščih s 

- Parc. številka 452/ 1 pot k.o. Pršetinci  
- Parc. številka 453/ 1 pot k.o. Pršetinci  
- Parc. številka 453/ 2 pot k.o. Pršetinci  
- Parc. številka 454/ 1 pot k.o. Pršetinci  
- Parc. številka 454/ 2 pot k.o. Pršetinci  
- Parc. številka 454/ 3 pot k.o. Pršetinci  
- Parc. številka 454/ 4 pot k.o. Pršetinci  
- Parc. številka 454/ 5 pot k.o. Pršetinci  
- Parc. številka 455/ 1 pot k.o. Pršetinci  
- Parc. številka 455/ 2 pot k.o. Pršetinci  
- Parc. številka 455/ 3 pot k.o. Pršetinci  
- Parc. številka 456/ 1 pot k.o. Pršetinci  
- Parc. številka 456/ 2 pot k.o. Pršetinci  
- Parc. številka 457/ 1 pot k.o. Pršetinci  
- Parc. številka 457/ 2 pot k.o. Pršetinci  
- Parc. številka 458     pot k.o. Pršetinci  
- Parc. številka 459     pot k.o. Pršetinci  
- Parc. številka 460/ 1 vodotok k.o. Pršetinci  
- Parc. številka 460/ 2 pašnik k.o. Pršetinci  
- Parc. številka 460/ 3 vodotok k.o. Pršetinci  
- Parc. številka 461/ 1 vodotok k.o. Pršetinci  
- Parc. številka 461/ 2 vodotok k.o. Pršetinci 
-  Parc. številka 569/6 neplodno k.o. Tomaž 
- Parc. številka 571/2 pot k.o. Tomaž 
- Parc. številka 1385/2 pot k.o.  Ključarovci 

 
 

2. 
Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postanejo last občine Sveti Tomaž.  
 

3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 

Ad/11 
 
Pobude, vprašanja in odgovori nanje : 
Aleš Luci : 

1. Občani Koračkega vrha nas obveščajo, da je prišlo  poškodb na cestišču, ker so 
asfaltno maso za cesto Bratonečice in Malo vas vozili po tej cesti. Prometna 
signalizacija za omejitve obstaja in se ni upoštevala. Kako posledice odpraviti? 
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2. Zaradi deponiranja gramoza in kasnejšega odvažanja je cesta v Savcih nevarna za vse 
druge udeležence v prometu. Naj cesto sproti čistijo, da ne bo prišlo do nesreč! Tudi 
nobenih prometnih znakov ni! 

3. Dobivamo informacije, da domači samostojni podjetniki ne dobijo del na obnovi in 
vzdrževanju stanovanjskih in drugih občinskih objektov. 

4. Katastrofalno stanje je v zvezi z izvajanje del GOŠO (telefonijo). Na trasi proti 
Kostanju so stanje pustili, kljub opozorilom. Podobno je na drugih trasah. 
 

Odgovori in pojasnila župana na vprašanja g. Luci Aleša. 
1. Cesto preko Koračkega vrha si bomo ogledali z nadzornim in izvajalci del. Dejstvo je, 

da prihaja in bo prihajalo do poškodb ob modernizacijah in izvajanju drugih del na 
cestah, ker je pač potrebno materiale pripeljati. 

2. Izvajalec del CP Ptuj se je odločil za deponiranje gramoza v Savcih. Lokacijo oz. 
deponijo si je sam izbral v dogovoru z lastnikom. Deponija je preblizu ceste, to je 
dejstvo, vendar na to nismo imeli vpliva. 
Izvajalca del bomo na nezadovoljstvo ostalih udeležencev v prometu opozorili in mu 
naložili, da redno čistijo cesto in namestijo ustrezne prometne znake. 
Marjan Goričan je predlagal, da bi se cestarji lahko dogovorili z gasilci za čiščenje 
ceste proti plačilu. 

3. Župan pove, da si za vsa večja vzdrževalna dela na objektih pridobimo ponudbe. 
Manjša dela pa lahko naročimo izvajalcem brez zbiranja ponudb. Župan se sprašuje, 
za koga je g. Aleš Luci mislil, da ne dobi dela. 

4. Položitev optičnega omrežja za telefonijo je v tem času zelo pereč problem. 
Od izvajalca del GVO zahtevamo začasno ustavitev del, in to tako dolgo, dokler 
povsem ne sanirajo dosedanjih položenih tras. Občani neprestano kličejo na občino. 
Po ogledih na terenu opozarjamo izvajalce del. Po polževo odpravljajo posledice na 
bankinah in drugih površinah. Največ težav je na območju naselja Senčak, Trnovci, 
Savci, Rucmanci, Senik, Zagorja. 
 

Franc Pondrk je opozoril, da bomo morali za naslednjo leto planirati več sredstev za 
vzdrževanje cest zaradi posledic, po polaganju omrežja GOŠO. 
Župan pove, da bomo od izvajalca del zahtevali sanacije tudi po polaganju kanalizacije za 
telefonijo. 
 
Kristina Grašič je opozorila na  slabo pripravljeno traso ceste pod Kostanjem. Bilo je rečeno 
in iz dokumentacije je bilo razvidno, da bo cesta široka 3m, sedaj pa so širine zelo različne in 
so od 3-4 m. Menila je, da občani pritiskajo nanjo z raznimi pripombami v zvezi z 
nekvalitetnim izvajanjem del. 
Skrbi jo tudi izpeljava priključka na LC pri križišču  Zmazkovih. 
Pojasnjeno je bilo, da bomo opozorili izvajalce del na navedene nepravilnosti. Priključek pri 
Zmazkovih pa bo speljan kolikor je mogoče pravokotno na LC. 
 
 Ad/12  
 
Franc Pondrk  je povabil svetnike in občinsko upravo na otvoritev modernizirane ceste v 
Rakovce-kot, ki bo v soboto, 14.11.2009 ob 12. uri. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                                           Župan: Mirko Cvetko 
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OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 

 
POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  24. REDNE SEJE 

 
 
 
 

1. Sklep št. 301, je realiziran   
2. Sklep št. 302, je realiziran  
3. Sklep št. 303, je realiziran 
4. Sklep št. 304, je realiziran 
5. Sklep št. 305, je realiziran 
6. Sklep št. 306, je realiziran 
7. Sklep št. 307, je realiziran 
8. Sklep št. 308, je realiziran 
9. Sklep št. 309, je realiziran 
10. Sklep št. 310, ni bil sprejet zaradi tega bo ponovno obravnavan 
11. Sklep št. 311, ni bil sprejet zaradi tega bo ponovno obravnavan 
12. Sklep št. 312, je realiziran 
13. Sklep št. 313, je v postopku realizacije 
14. Sklep št. 314, je v postopku realizacije  
15. Sklep št. 315, je v postopku realizacije 

 
 
 
 
 
       OBČINSKA UPRAVA 
 
 
 


