
OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
 
Na podlagi 25. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 07/07) in  
29. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 
07/07) 

SKLICUJEM 

 
7. izredno sejo Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, 

ki bo v sredo, 01. aprila 2009 ob 19. uri 
v sejni sobi občinskega sveta, Sv. Tomaž 44, 2258 Sveti Tomaž 

 
Za sejo predlagam naslednji 

dnevni red: 

 -    Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 6. izredne seje občinskega  
sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Potrditev Dokumenta identifikacije  investicijskega projekta Oskrba s pitno vodo na 

območju Drave (Ormoške območje) 
3. Seznanitev o vključitvi osebe v program javnih del 

 
Razlogi za sklic izredne seje: 
Na podlagi 29. člena Poslovnika občinskega sveta sklicujem izredno sejo za obravnavo zgoraj 
navedenih točk.  
Občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi želijo v obdobju 2010-2013 izvesti 
investicije na področju vodooskrbe in sicer: 
-obnova  in razširitev obstoječega transportnega cevovoda  Kamenjak – Vinski vrh – 
Jeruzalem in  obnova in razširitev obstoječega transportnega cevovoda Krčevina – Miklavž – 
Kog -  Klumpa: odsek križišče Krčevina – vodohran Križanjščak in odsek Križanščak – Vitan 
in obnova in razširitev transportnega cevovoda Otok – Hajndl vključno z izgradnjo dodatnih 
oz. obnovo obstoječih vodohranov in prečrpalnih postaj ter rekonstrukcijo obstoječe čistilne 
naprave. 
Osnovni cilj predmetne investicije je z izgradnjo ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno 
vodo (nadomeščanje azbestnih cevi), izboljšati zdravstveno stanje prebivalstva z zdravo, 
neoporečno pitno vodo  na omenjenem območju ter zmanjšati vodne izgube v sistemu. 

V kolikor želimo pristopiti k omenjenim investicijam je potrebno sprejeti DIIP 
dokumentacijo, ki bo posredovana na pristojno Ministrstvo za uvrstitev v Državni program ter 
bo nadalje podlaga za prijavo na razpis za sofinanciranje s strani kohizijskih skladov.  

Preko Zavoda za zaposlovanje je bila občinam posredovana pobuda za vključitev 
brezposelnih oseb v program javnih del. Glede na to, da gre za sofinanciranje s strani Zavoda 
za zaposlovanje v skupni višini 72% smo se odločili za vključitev ene osebe v program javnih 
del.  
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