OBĆINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Datum:22.4.2009
Številka:032-0001/2008

Zapisnik
21. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Tomaž, ki je bila v sredo, 22. aprila 2009 ob
19.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma, Sv. Tomaž 44.
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 19.05 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.
Od poročevalcev je bil prisoten g. Roman Rozman iz skupne občinske uprave.
Novinarji niso bili prisotni.
Zapisnikar Ivan Rakuša.
Župan je dal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 20. redne seje.
Pripomb in dopolnitev ni bilo.
Župan predlaga glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 20. redne seje.
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 267
1.
Potrdi se zapisnik 20. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/1
Župan je predlagal dodatno točko dnevnega reda in sicer » Investicijski program
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih Ormož, Središče ob
Dravi in Sveti Tomaž.
Župan je predlagal, da se predlog obravnava pod točko 8 (osem). Ostale točke dnevnega reda
se ustrezno pomaknejo.
Župan je dal predlog v razpravo.
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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 vseh osem članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 268
Na današnjo sejo se uvrsti dodatna točka dnevnega in sicer » Investicijski program
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih Ormož, Središče ob
Dravi in Sveti Tomaž.
Dodatna točka dnevnega reda se obravnava pod zap. št. 8 (osem).
Župan odpira razpravo v zvezi z dopolnjenim dnevnim redom 21. redne seje.
Dodatnih predlogov in razprave ni bilo.
Župan predlaga glasovanje o dopolnjenem dnevnem redu 21. redne seje.
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet
dnevni red:
-

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega
sveta s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in
Sveti Tomaž- osnutek
3. Odlok o koncesiji za izvajanje pogrebne dejavnosti ter urejanja in vzdrževanja
pokopališč v občini Sveti Tomaž - osnutek
4. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Modernizacija
občinske javne poti št. 802-143 Rakovski kot
5. Mnenje o kandidatu za imenovanja ravnatelja Osnovne šole Sveti Tomaž
6. Soglasje občine Sveti Tomaž o strinjanju prenosa prepovedi odtujitve in
obremenitve na nova pridobljena zemljišča, ki jih bo pridobila Klemenčič
Renata, Koračice 27, Sveti Tomaž
7. Sklep o ukinitvi javnega dobra za parc. 625 k.o. Mala vas
8. Investicijski program širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
lokalnih skupnostih Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž
9. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
10. Razno
Ad/2

Po krajšem uvodu je župan prosil g. Romana Rozmana iz skupne občinske uprave, da poda
pojasnila v zvezi z osnutkom Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož,
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Pojasnjeno je bilo, da je potrebno pripraviti odlok, ki bo
zadostil zakonskim podlagam in sprejetemu Državnemu pravilniku o oskrbi s pitno vodo. G.
Roman predstavi posamezne člene odloka.
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Župan je dal besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in
promet g. Alešu Luciju, da poda stališče odbora.
Pojasnjeno je bilo, da je osnutek odloka primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega
sveta.
Župan odpira razpravo:
Predlogov ni bilo.
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 269
1.
Osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti
Tomaž je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/3
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda pojasnila k osnutku
Odloka o koncesiji za izvajanje pogrebne dejavnosti ter urejanja in vzdrževanja pokopališč v
občini Sveti Tomaž. Med drugim je bilo pojasnjeno, da še nimamo svojega odloka o koncesiji
za izvajanje pogrebne dejavnosti ter urejanje in vzdrževanje pokopališča v občini Sveti
Tomaž. Obe dejavnosti se izvajata kot izbirni gospodarski javni službi. Del pogrebnih
dejavnosti opravlja koncesionar Aura d.o.o. iz Ormoža, del dejavnosti pa se izvaja
na enak način kot je to bilo izvajano v bivši krajevni skupnosti po podjemnih pogodbah.
Župan pove, da bo potrebno na novo vzpostaviti evidenco (kataster grobov).
Župan odpira razpravo:
Robert Skuhala predlaga, da bi iz odloka črtali reference. Meni, da se s to določbo daje
prednost sedanjim izvajalcem službe in izloča morebitne nove interesente za izvajanje te
gospodarske službe.
Janez Rep je menil, da bo prišlo do večjih finančnih obveznosti. Podobno razmišljanje je bilo
tudi od strani Pondrk Franca.
Župan je menil, da ne glede na posledice v spremembo in sprejetje odloka moramo iti.
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 270
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1.
Osnutek Odloka o koncesiji za izvajanje pogrebne dejavnosti ter urejanja in vzdrževanja
pokopališč v občini Sveti Tomaž je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
V predlogu odloka je potrebno izbrisati določila o referencah.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/4
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda obrazložitev k
potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Modernizacija občinske javne poti
št. 802-143 Rakovski kot.
Pojasnjeno je bilo, da bomo prejeli od države več sredstev po 23. členu ZFO.
Predlagamo, da bi v program vključili cesto Rakovci kot, saj imamo pripravljeno vso
dokumentacijo
Župan odpira razpravo :
Dodatnih predlogov ni bilo.
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 271
1.
Sprejme se Dokument identifikacije investicijskega projekta Modernizacija občinske javne
poti št. 802-143 Rakovski kot, ki ga je izdelala Javna razvojna agencija Ormož v mesecu
aprilu 2009 in je sestavni del tega sklepa.
2.
Občinski svet pooblašča župana, da lahko sprejme sklep o novelaciji DIIPa Modernizacija
javne poti JP 802-143 Rakovski kot, ki se nanaša na finančne in vsebinske popravke, ki so
potrebni zaradi zahtev pridobitve sredstev po 21. členu Zakona o financiranju občin.
3.
Ta sklep velja takoj.
Ad/5
Župan je dal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g.
Alešu Luciju. G. Luci je povedal, da se je komisija seznanila s prošnjami kandidatov za
ravnatelja OŠ Sveti Tomaž. Vsi kandidati izpolnjujejo pogoje. Komisija meni, da bi morali
dati prednost domači kandidatki - Pepci Kupčič, Koračice 75a, 2258 Sveti Tomaž. G. Kupčič
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izhaja iz domačega okolja, je vrsto let zaposlena v zavodu ter dobro pozna problematiko in
delovanje tega zavoda, zaradi česar menimo, da se bo najhitreje vpeljava v delo, ki ga mora
opravljati ravnatelj.
Župan predlaga glasovanje.
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet
S K L E P št. 272
1.
Občinski svet občine Sveti Tomaž daje pozitivno mnenje naslednjim kandidatom:
- Daša Jakol, Zlatoličje 11b, 2205 Starše
- Davorin Šket, Smrekarjeva ulica 4, 3000 Celje
- Pepca Kupčič, Koračice 75a, 2258 Sveti Tomaž
- Irma Murad, Veliki Brebrovnik 17, 2275 Miklavž pri Ormožu
za ravnatelja Osnovne šole Sveti Tomaž.
2.
Občinski svet občine Sveti Tomaž priporoča Svetu zavoda, da se za ravnatelja imenuje Pepca
Kupčič, Koračice 75a, 2258 Sveti Tomaž.
Imenovana kandidatka izhaja iz domačega okolja, je vrsto let zaposlena v zavodu ter dobro
pozna problematiko in delovanje tega zavoda, zaradi česar menimo, da se bo najhitreje
vpeljava v delo, ki ga mora opravljati ravnatelj.
3.
Ta sklep velja takoj.
Ad/6
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda pojasnila v zvezi z
izdajo Soglasja občine Sveti Tomaž o strinjanju prenosa prepovedi odtujitve in obremenitve
na nova pridobljena zemljišča, ki jih bo pridobila Klemenčič Renata, Koračice 27, 2258 Sveti
Tomaž.
Občina Sveti Tomaž plačuje oskrbnino za bivanje Klemenčič Renate v Domu Lukavci že
precej časa.
Pojasnjeno je bilo, da se je nas obrnil brat Robert Klemenčič, Bodislavcih 11, Mala Nedelja z
željo, da se na solastniških deležih Klemenčič Renate izvede izbris prepovedi odtujitve in
obremenitve v korist občine, da bi lahko njen delež pridobil njen brat Robert. Robert pa bi v
zameno za te nepremične njej dal druge nepremičnine v večji vrednosti, ter dovolil vpis
prepovedi odtujitve in obremenitve v korist občine.
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Župan odpira razpravo.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga glasovanje.
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet
S K L E P št. 273
1.
Občinski svet občine Sveti Tomaž soglaša, da se pri Klemenčič Renati, Koračice 27, Sveti
Tomaž, ki je solastnica zemljišč:
- s parc. 200/1, 200/2, 201, 203/1, 203/2, 207 in 210 vse pripisane k vlož. 14 k.o. Koračice;
- s parc. 217/3, 218/3, 317 vse pripisane k vlož. 616 k.o. Koračice;
- s parc. *9/2 pripisana k vlož. 698 k.o. Koračice;
izvede izbris prepovedi odtujitve in obremenitve v korist občine.
Občinski svet občine Sveti Tomaž soglaša s prenosom njenega solastniškega deleža na
zemljiščih s:
- parc. 200/1, 200/2, 201, 203/1, 203/2, 207 in 210 vse pripisane k vlož. 14 k.o. Koračice, s - parc. 217/3, 218/3, 317 vse pripisane k vlož. 616 k.o. Koračice;
- parc. *9/2 pripisane k vlož. 698 k.o. Koračice;
- parc. 489 pripisana k vlož. 69 k.o. Trnovci;
na Klemenčič Roberta, Bodislavci 11, Mala Nedelja.
2.
Občinski svet občine Sveti Tomaž soglaša, da Klemenčič Robert, Bodislavci 11, Mala
Nedelja prenese na Klemenčič Renato, Koračice 27, Sveti Tomaž naslednje nepremičnine:
- s parc. št. 525/5, 525/6, 525/7, 525/8 vse pripisane k vlož. 177 Godemarci
- s parc. št. 522/3 pripisana k vlož. 452 Godemarci.
Občinski svet občine Sveti Tomaž soglaša, da se pri navedenih nepremičnih vknjiži prepoved
odtujitve in obremenitve v korist občine Sveti Tomaž.
3.
Ta sklep velja takoj.
Ad/7
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda pojasnila v zvezi z
ukinitvijo javnega dobra za parc. 625 k.o. Mala vas.
Pojasnjeno je bilo, da se je na občino obrnil g. Jožef Dragun s prošnjo, da dovolimo poseg v
prostor, saj del tega zemljišča potrebuje za legalizacijo garaže. Dragun Jožef si je brez
ustreznih dovoljenj zgradil garažo tudi v območje parcele 625 k.o. Mala vas, ki je javno
dobro. V kolikor želimo stranki izdati to dovoljenje je potrebno parcelo predhodno izvzeti iz
javnega dobra, nato skleniti služnostno pogodbo za poseg v prostor, izvesti odmero zemljišča
in nato izvesti prenos zemljišča.
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Občan nas je opozoril tudi na to, da naša lokalna cesta LC 302-441 poteka po njegovem
zemljišču parc. št. 407 k.o. Mala vas in želi, da se opravi postopek odmere zemljišča za že
zgrajeno lokalno cesto.
Prav bi bilo, da bi pristopili k tej odmeri in izpeljali zamenjavo zemljišč.
Župan predlaga glasovanje.
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet
S K L E P št. 274
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na parceli številka 625 pot k.o. Mala vas.
2.
Zemljišče iz 1. točke tega sklepa postane last občine Sveti Tomaž.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Ad/8
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda obrazložitev
Investicijskega programa širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih
skupnostih Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
Pojasnjeno je bilo, da morajo občine sprejeti investicijski program, ki ga je potrebno čimprej
posredovati na pristojno ministrstvo.
Župan predlaga glasovanje.
Prisotnih je osem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet
S K L E P št. 275
1.
Sprejme se Investicijski program »Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v lokalni skupnosti občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž«, ki ga je
izdelala Javna razvojna agencija Ormož v mesecu aprilu 2009 in je sestavni del tega sklepa.
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2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/9
Pobude, vprašanja svetnikov in odgovori nanje.
Sonja Balažič:
Predlaga, da se opravi čiščenje jarka v smeri Gašparič Antona, ker ni bilo planirano.
Podobno je za cesto proti Žvabu pod Lesjak Francem.
Dogovorjeno je bilo, da se za vrednost izkopa jarkov pripelje manj gramoza.
Kristina Grašič:
Predlaga, da se delno sanira cesta pred asfaltiranjem od Črnjavič v dolino Bratonečic.
Aleš Luci: Pove, da je za cesto Zagorje- Kote zbranih 13.500 EUR. Dela bi naj stala cca
16.000 EUR. Meni, da bi občina morala prispevati 2000 ali 3000 EUR za modernizacijo
ceste.
Župan pove, da je bil dogovor, da zberejo vsa potrebna sredstva za modernizacijo. Višina
zbranih sredstev pa bo odvisna od dolžine. Najprej se je govorilo o 110 m do Voršič Franca in
Petek Jožefa.
Do roba gozda je 245 m. Pogovarjali so se, da bi do Voršiča bila cesta široka 3 m in v
nadaljevanju 2,5 m.
Kristina Grašič je menila, da bi morali cesto modernizirati v enotni širini 2,5 m.
Na koncu je prevladalo mnenje, da se modernizacija vključi v Rebalans proračuna za leto
2009. Cesta se naj modernizira v dolžini 245 m, širine 3m do Voršiča in 2,5 m v nadaljevanju.
Občina bo zagotovila od 2000-3000 EUR za modernizacijo ceste.
Franc Pondrk: Zanima ga, zakaj nekateri občani nimajo organiziranega odvoza gospodinjskih
odpadkov ?
Ga. Zinka Hartman pove, da smo že konec lanskega leta naredili kopije vseh gospodinjstev, ki
imajo organiziran odvoz ter ga posredovali svetnikom, da bi vsak za svoje območje preverili
stanje. Do danes nismo prejeli nobenih pisnih podatkov. Če je kateri založil seznam, ki nam
ga je posredoval koncesionar, bomo podatke ponovno skopirali in vam jih posredovali.
Župan:
Predlagamo tri dodatne lokacije za namestitev ekoloških otokov.
Lokacije so naslednje: Mala vas v bližini h. št. 8a ( na robu ceste v smeri Klemenčič- Rihtar).
Koračice pri gasilskem domu.
Senik (območje od Štuhec Stanka do Gregorec Vere).
Sonja Balažič:
Kaj bomo storili z avtobusno čakalnico v naselju Gor. Ključarovci pri križu.
Župan pove, da si bomo prizadevali, da bi v letošnjem letu postavili vsaj dve avtobusni
čakalnici.
Omenjeno čakalnico bomo začasno sanirali in obnovili, da bo v funkciji in ne bo kazila
okolja.
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Ad/10
Župan prisotne povabi na 8. tradicionalni dobrodelni koncert, ki bo v nedeljo od 16 in 19.30
uri v Kulturnem domu pri Sv. Tomažu.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.
Zapisnikar:
Ivan Rakuša

Župan:
Mirko Cvetko
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OBČINA SVETI TOMAŽ

POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 20. REDNE SEJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sklep št. 267, je realiziran.
Sklep št. 268, je realiziran.
Sklep št. 269, je realiziran.
Sklep št. 270, je v postopku realizacije.
Sklep št. 271, je v postopku realizacije.
Sklep št. 272, je v postopku realizacije.
Sklep št. 273, je v postopku realizacije.
Sklep št. 274, je postopku realizacije.
Sklep št. 275, je postopku realizacije.

Sveti Tomaž, dne 20.05.2009
OBČINSKA UPRAVA
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