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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
  
Datum:    28.12.2011 
Številka:  032-2/2010 
 

Z A P I S N I K 
 
10. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v sredo,  
28. decembra 2011, ob 18. 00 uri v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44. 
Župan je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih začel sejo ob 18. 01 uri.  
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je 
bilo prisotnih sedem članov občinskega sveta.  
Seje se je opravičil g. Janko Vrbančič zaradi službene zadržanosti. 
 
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman in računovodkinja 
ga.  Stanka Kosi ter predsednica nadzornega odbora ga. Karolina Žajdela. 
Od poročevalcev sta bila prisotna ga. Pavla Majcen, direktorica Komunalnega podjetja 
Ormož, d.o.o. in g. Ludvik Hriberšek. 
 
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 
 
Od novinarjev je bila prisotna ga. Katjuša Štih. 
 
Župan je podal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 9. redne seje. 
 
Pripomb in dopolnitev ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 9. redne seje. 
 
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 86 
 

1. 
 
Potrdi  se zapisnik 9. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 1 
 

Župan je za 10. redno sejo predlagal naslednji dnevni red: 
 
    Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega  
sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Dopolnjen predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2012. 
3. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini 

Sveti  Tomaž- osnutek 
4. Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v letu 2012 
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5. Program oskrbe s pitno vodo v letu 2012 
6. Potrditev IP za Vrtec Sveti Tomaž 
7. Zaključno poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru 
8. Imenovanje člana v  Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne 

dejavnosti  
9. Imenovanje predstavnika v Senat za reševanje pritožb zoper policiste 
10. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
11. Razno 

 
Župan je predlagal, da bi 4. in 5. točko obravnavali pod točko 2 in 3, da poročevalca iz 
Komunalnega podjetja Ormož ne bosta predolgo čakala. 
Župana je dal predlog v razpravo. 
 
Dodatnih predlogov ni bilo, zato je predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov, zato 
je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP št. 87 
 

1. 
Predlagana 4 in 5 točka dnevnega reda se obravnava pod točko 2 in 3, dosedanji točki 2 in 3 
pa se obravnavata pod točko 4 in 5. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je dal spremenjeni dnevni red v razpravo. 
Dodatnih predlogov ni bilo, zato je predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov, zato 
je bil sprejet naslednji  
 

naslednji dnevni red: 
 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega  sveta s 
poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v letu 2012 
3. Program oskrbe s pitno vodo v letu 2012 
4. Dopolnjen predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2012. 
5. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini 

Sveti  Tomaž 
6. Potrditev IP za Vrtec Sveti Tomaž 
7. Zaključno poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru 
8. Imenovanje člana v  Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne 

dejavnosti  
9. Imenovanje predstavnika v Senat za reševanje pritožb zoper policiste 
10. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
11. Razno 

 
Ad 2 

 
Župan je prosil direktorico Komunalnega podjetja Ormož ga. Pavlo Majcen in g. Ludvika 
Hriberška da podata obrazložitev Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 
padavinskih voda v letu 2012 v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.  
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V nadaljevanju je g. Hriberšek med drugim povedal, da RČN pri Sv. Tomažu dobro deluje. 
Lahko bi rekli, da je vzorčni primer in si ga prihajajo ogledovat študentje in drugi 
zainteresirana javnost.  
Nekje do leta 2017 bi morale občine poskrbeti za opremljanje s čistilnimi napravami. Enako 
velja za individualne objekte. Država nam je dovolila, da lahko koristimo takso za 
obremenjevanje okolja za izgradnjo čistilnih naprav.  
Direktorica Komunalnega podjetja je predlagala, da pri podrobnejša pojasnila podali na 
zastavljena vprašanja ali nejasnosti. 
V nadaljevanju je župan povedal, da se pri Sv. Tomažu intenzivno pripravljamo na širitev 
sistema in izgradnjo še ene čistilne naprave. Dokumentacijo smo si že pridobili, vendar bomo 
morali k izgradnji pristopiti po fazah, ker finančno ne bomo zmogli. Na tem področju nas čaka 
še zelo veliko dela in vlaganj, veliko pa bo odvisno od višine pridobljenih sredstev od države. 
Župan je odprl razpravo. 
 
Mirko Lovrec je vprašal kako se bodo reševale fekalne vode za posamezne hiše, kjer 
kanalizacija ne bo zgrajena? 
Pojasnila je dal g. Hriberšek, ki je med drugim povedal, da se bliža leto 2017, do katerega bi 
morala biti vsa gospodinjstva vezana na čistilne naprave ali pa imeti rešitev individualno. 
Smiselno bi bilo, da bi občani pri tem sodelovali in se posluževali manjših rastlinskih čistilnih 
naprav ali pa tudi bioloških. V vsakem primeru pa bo nastajalo blato, ki ga bo potrebno voziti 
na biološko čistilno napravo. V zvezi z ustreznostjo bo moral pristojni koncesionar izdati 
dokumentacijo, da so naprave ustrezne. Na celotnem območju vseh treh občin je zgrajenih 
okrog 20 malih čistilnih naprav. 
Komunalno podjetje kot koncesionar bo imelo nadzor nad vključevanjem malih čistilnih 
naprav. Lahko bo šlo za rastlinske čistilne naprave ali biološke. Zgrajene sisteme bo treba 
pregledati in na nek način prevzeti, ker bodo gospodinjstva le tako plačevala manj takse za 
obremenjevanje okolja.  
Greznice se lahko tudi nadgradijo. Če bi kupili certificirano napravo jo bo potrebno prevzeti. 
 
Po krajši razpravi je župan predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov, zato 
je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP št. 88 
 

1. 
 

Sprejme se program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v letu 
2012 v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 3 
 
Župan je prosil direktorico Komunalnega podjetja Ormož ga. Pavlo Majcen in g. Ludvika 
Hriberška da podata obrazložitev Programa oskrbe s pitno vodo v letu 2012. 
Pojasnjeno je bilo, da se gospodarska javna služba izvaja s podelitvijo koncesije, ki se izvaja 
v skladu z Odlokom o koncesiji za oskrbo s pitno vodo in čiščenjem komunalnih odpadnih in 
padavinskimi voda v vseh treh občinah in delu občine Ljutomer. V sprejeti zakonodaji so 
navedena vsa pooblastila in obveznosti, ki jih ima koncendent do občin. 
Že v letu 2009 so bili  sprejeti predpisi o izvajanju gospodarske javne službe na podlagi 
državnega Pravilnika oskrbe s pitno vodo. 
Izvajalec se trudi zagotavljati zdravo pitno vode za vse štiri občine. Pri tem se seveda srečuje 
z enim največjim problemom, to je dotrajanosti sistema. 
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V nadaljevanju je g. Hriberšek pokazal nekaj vzorcev različnih cevi, ki so z časom dotrajale. 
Precejšnji del omrežja je star preko 40 let. Za območje Sv. Tomaža je kritično na cevovodu 
od Vičanskega vrha do Kostanja. Omenjeni cevovod bo moral biti zamenjan v doglednem 
času, ker so izgube na celotnem vodovodnem omrežju porasle in znašajo cca 40%. Še 
lansko leto je to bilo cca 25%. Težko je spremljati kje se poškodbe pojavijo. Običajno mora 
voda priteči na površino, kar pomeni, da je ogromna količina vode odtekla v zemljo ali v 
druge vode. 
Upravljavec zagotavlja zdravo pitno vodo. V skladu s Pravilnikom o pitni vodi imajo notranji 
nadzor, ki poteka od odjema vode iz reke Drave do  končnih potrošnikov. Določene so tudi 
kritične kontrolne točke. Upravljavec ima z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor 
sklenjeno pogodbo za laboratorijsko preizkušanje vzorcev pitne vode za namene notranjega 
nadzora. Eno odjemno mesto za vzorčenje je tudi pri Sv. Tomažu. Direktorica je omenila, da 
bi bilo smiselno namestiti stalna merilna mesta na glavnih linijah, ker bi lažje ugotavljali kje 
so izgube, vendar se morajo občine same odločiti o namestitvi, ker  bi morale nositi tudi 
stroške namestitve. Okvare in izgube vode so tesno povezane. 
Z omrežnino se nekaj denarja zbere in se vrača nazaj v sanacijo sistema, vendar je to 
premalo. 
Pri Sv. Tomažu je problem pomanjkanje vode v centru Sv. Tomažu v poletnih mesecih. 
Vodovodni hram Rakovci je prehodni. Tam ni redne potrošnje, ker občani koristijo lastne vire. 
Pri tem sigurno kršijo količine in namen porabe vode po vodnih dovoljenjih, če jih imajo. 
Vodna dovoljenja so problem, ker ni prave kontrole.  
Neke smernice bi morali na tem področju dolgoročno določiti. 
 
Župan je nadaljevanju povedal, da ne moremo primerjati z Ormožem, tudi na področju izgub 
vode.  Že sedaj se odločamo za zamenjavo vodovodnih cevi, ko pristopamo k sanaciji cest. 
Dejstvo je, da so nekateri vodi že precej stari in bodo potrebni sanacije. Sedaj vidimo, da bi 
bilo koristno imeti števce, vendar je bil namen namestitve števcev na meji občine pred leti 
mišljen drugače. To je verjetno razlog, da se za to še nismo odločili. 
 
Župan je odprl razpravo. 
Po krajši razpravi je župan predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov, zato 
je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP št. 89 
 

 
1. 
 

Sprejme se program oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja Ormož v letu 
2012 v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 

 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
G. Hriberšek Ludvik je podal informacijo, da bodi v naslednjih dnevnih razdelili posode za 
ločeno zbiranje odpadkov. 
Župan je vprašal, kaj naj naredijo gospodinjstva, ki morajo do mesta pobiranja odpadkov 
vleči kanto 200 do 300 m daleč. 
Pojasnjeno je bilo, da zaradi teže ne bi smelo biti problema, ker je 240 l kanta za embalažo 
lahka. Nima smisla, da tovorna vozila uničujejo dovozne poti občanom. 
Direktorica je pred odhodom vsem skupaj zaželela  srečno in uspešno novo leto, ter veliko 
dobrega sodelovanja. 
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Ad 4 
 

Po krajšem uvodu je župan povedal, da je bil predlog proračuna obravnavam na sejah 
delovnih teles občinskega sveta in zboru občanov. Občani so imeli možnost podati pisne 
pripombe, vendar jih niso podali. 
Župan je prosil računovodkinjo ga. Stanko Kosi, da poda obrazložitev dopolnjenega predloga 
proračuna za leto 2012. 
Podana so bila pojasnila k dopolnjenemu predlogu  Odloka o proračunu občine  Sveti Tomaž 
za leto 2012, ki vsebuje splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov, letni 
načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnin premoženjem, kadrovski načrt in letni plan 
razvoja in vzdrževanja občinskih cest.  V nadaljevanju so bila podana pojasnila in 
spremembe po posameznih postavkah. 
 
Župan je dal besedo predsedujočim v delovnih telesih občinskega sveta. 
G. Robert Korada, je v imenu članov Odbora za finance in proračun  povedal, da je odbor 
obravnaval predlog proračuna in meni, da je primerna podlaga za obravnavo na seji 
občinskega sveta in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 
G. Mirko Lovrec je v imenu Odbora za kmetijstvo in turizem povedal, da je odbor obravnaval  
predlog proračuna za leto 2012 in meni, da je primerna podlaga za obravnavo na seji 
občinskega sveta in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.  
Ga. Ksenija Kosi je v imenu Odbora za družbene dejavnosti povedala, da je odbor predlog 
proračuna obravnaval in meni, da je primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega 
sveta in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 
G. Robert Korada je v imenu Odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet 
povedal, da je bil pooblaščen za vodenje seje odbora. Odbor je predlog proračuna 
obravnaval in meni, da je primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta in 
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 
Ga. Mateja Hržič je v imenu Odbora za gospodarstvo in drobno gospodarstvo povedala, da 
je odbor predlog proračuna obravnaval in meni, da je primerna podlaga za obravnavo na seji 
občinskega sveta in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Odbor se je tudi strinjal, da 
se v letu 2012 ne bi pristopilo k nabavi zemlje v obrtni coni in se predvidena sredstva 
porabijo za dela ob JP 802-311 Sveti Tomaž. 
G. Robert Korada je v imenu Odbora za požarno varnost in civilno zaščito povedal, da se je 
odbor sestal in meni, da je predlog proračuna primerna podlaga za obravnavo na seji 
občinskega sveta in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 
 
Župan je dal dopolnjen predlog proračuna v razpravo: 
G. Robert Korada je vprašal, koliko bodo stala vsa predvidena dela ob in na JP 802-311 
Sveti Tomaž?  
Župan je pojasnil zapisane postavke za fekalno kanalizacijo in vodovod v dopolnjenem 
proračunu. Med drugim je povedal, da zagotovo ne moremo reči ali so planirana sredstva 
dovolj, ker bodo razpisi pokazali dejansko ceno.  
G. Robert Korada je menil, zakaj se nismo prijavili z vsemi temi predlaganimi posegi že na 
razpis. 
Pojasnjeno je bilo, da to ni bilo mogoče. Gradbenega dovoljenja za kanalizacijo še nismo 
imeli. Za fekalno kanalizacijo sedaj lahko porabimo sredstva od  okoljske dajatve. 
G. Robert Korada je vprašal, zakaj se planira še 58.372 EUR za plačilo v letu 2012, ker če 
seštejemo 50.000 EUR plačila v letošnjem letu in 58.000 EUR v naslednjem letu to znaša 
več kot je zapisano v višini 98.000 EUR? 
Direktorica občinske uprave je pojasnila, da pogodba, ki je bila z izvajalcem podpisana znaša 
98.904 EUR. Do konca leta 2011 je bila izdana začasna situacija  v višini 41.000 EUR in ne 
50.000 EUR. Znesek v proračunu smo pustili enak kot je bil naveden v prijavi za pridobitev 
EU sredstev iz ukrepa 322. 
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Ker drugih razpravljavcev ni bilo je direktorica občinske uprave  predstavila vloženi amandma 
svetnikov. 
 
Člani občinskega sveta g. Robert Korada, ga. Ksenija Kosi in g. Goričan so vložili amandma  
V proračunu občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 051905 Vrtec Sveti Tomaž, celotna 
postavka za Vrtec za leto 2012 znaša 755.124,45 EUR.  
 
Obrazložitev:  
Prvotno je bilo predvideno, da bodo stroški izdelave Investicijskega programa nastali v letu 
2011. Glede na to, da se je sama izdelava zamaknila v mesec december 2011, bo račun za 
izvedeno storitev zapadel v  letu 2012, zaradi česar je potrebno zagotoviti sredstva. Prav 
tako pa je potrebno predvideti izdatke za izdelavo PHPP izračuna.  
Župan je predlagal razpravo. 
Ker razpravljavcev ni bilo je predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov, zato 
je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP št. 90 
 

1. 
Sprejme se amandma št. 1, ki se glasi, da se v proračunu občine Sveti Tomaž  poviša 
postavka: V proračunu občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 051905 Vrtec Sveti Tomaž, 
Celotna postavka za Vrtec za leto 2012 znaša 755.124,45 EUR.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je vprašal ali bi še kdo želel razpravljati o dopolnjenem proračunu. 
 
Kar razpravljavcev ni bilo je župan predlagal glasovanje o celotnem proračunu. 
 

  
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov, zato 
je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP št. 91 
 

1.  
 
Sprejme se dopolnjen predlog  Odloka o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2012, ki 
vsebuje splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov, letni načrt pridobivanja 
in razpolaganja z nepremičnin premoženjem, kadrovski načrt in letni plan razvoja in 
vzdrževanja občinskih cest.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 5 
 

Po krajšem uvodu je župan prosil direktorico občinske uprave, da poda  obrazložitev osnutka 
Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Sveti 
Tomaž. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da je v letu 2009  pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijske pogodbe za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
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v državi. Koncesionarji so lovske družine po Republiki Sloveniji. Koncesijska dajatev Lovskih 
družin se deli na državo in občino v razmerju 50:50 odstotkov. Dajatev je odvisna  od 
velikosti lovišča v posamezni občini. 
Znesek koncesije, ki ga občina pridobi iz državnega proračuna je  609,12 EUR. Ta sredstva 
so bila zajeta v proračun.  
Občina lahko namensko pridobljena sredstva nameni za različne namene ukrepov varstva  
narave in vlaganj v naravne vire. Lahko bi se odločili za čistilno akcijo na ravni občine za 
sanacijo divjih  odlagališč. Občina se bo odločila ali bo objavila javni razpis ali pa izdala 
naročilnico, če bo to dopuščala veljavna zakonodaja o javnem naročanju. 
Sredstva niso visoka, kazalo pa bi jih nameniti za čistilno akcijo, ki bo v mesecu marcu. 
 
Župan je dal osnutek odloka v razpravo. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov, zato 
je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP št. 92 
 

1. 
 

Osnutek Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini 
Sveti Tomaž, je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.   

 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 6 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Investicijskega programa 
za Vrtec Sveti Tomaž. 
Direktorica občinske uprave je med drugim povedala, da moramo v skladu z zakonodajo 
sprejeti tudi investicijski program izgradnje novega vrtca. 
Program smo morali nekoliko spremeniti, saj glede na to, da še vedno ni objavljen 6. javni 
razpis za dodelitev sredstev ne bo mogoče zapirati finančne konstrukcije v letu 2013, zato 
predlagamo zamik dokončanja investicije v letu 2014. Prav tako moramo predvideti plačilo 
izdelave IP v letu 2012 in ne v letu 2011 kot smo prvotno mislili. Dodati smo morali še 
izdelavo PHPP izračuna in sredstva za plačilo le tega.  
 
Župan je predlagal razpravo. 
 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan  predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov, zato 
je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP št. 93 
Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta 

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

Tomaž 
Oznaka (številka, šifra) sklepa:      007-27/2011 01/ZH 
Datum sklepa:       28.12.2011 
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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 občne Ormož 
št. 7/07) je Občinski svet občine Sveti Tomaž na svoji 10. redni seji, dne 28.12. 2011 sprejel 
naslednji sklep: 
 

1. Potrdi se Investicijski program2: VRTEC SVETI TOMAŽ, ki ga je izdelala3 Javna 
razvojna agencija Ormož, Vrazova 9, 2270 Ormož, dne 19.12.2011. 

2. Dokument je pregledala oz. strokovna komisija4 za oceno investicij, imenovana s 
sklepom št. 007-27/2011 01/ZH z dne 27.12.2011, ki je dne 27.12.2011 izdelala 
strokovno oceno o upravičenosti investicije. 

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.216.036,07 EUR (z vključenim davkom 
na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od junija 2011 do 
28.02.2014. 

4. Vire za financiranje zagotavljajo5: 

• Občina Sveti Tomaž,  v znesku 406.565,97 EUR 

• SVLR – EU-ESRR,  v znesku 809.470,10 EUR 

 

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 spremeni veljavni projekt. 
 
 

Ad 7 
 

Župan je dal besedo predsednici nadzornega odbora ga. Karolini Žajdela. 
Med drugim je povedala, da je Nadzorni odbor opravil nadzor oddajanja javnih naročil 
tekočih transferjev neprofitnim organizacijam in ustanovam za leto 2011. Opravljen je bil 
pregled  oddaje javnega naročila Modernizacije JP Bratonečice dolina in  Modernizacija JP 
802-122, JP 802-123, in JP 802-124 v Trnovcih. 
Pri obeh javnih naročilih nekih nepravilnosti ni bilo. 
Opravljen je bil tudi nadzor tekočih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam, na 
področju športa, kulture, turizma in humanitarnih organizacij. 
Nekih nepravilnosti niso zasledili, upoštevan so bili pravilniki za razdelitev sredstev. 
 
                                                 
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. 
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Opravljen je bil tudi nadzor tekočih transferov za dodatne programe OŠ Sveti Tomaž. 
Nadzorni odbor je ugotovil, da ni bilo nepravilnosti pri oddaji javnih naročil modernizacije 
cest. Prav tako ni bilo nepravilnosti pri tekočih transferih neprofitnim organizacijam in 
ustanovam in sofinanciranju dodatnih programov OŠ Sveti Tomaž. Občinskemu svetu je 
predlagal, da sprejme poročilo  o opravljenem nadzoru. 
 
Župan je dal poročilo v razpravo. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov, zato 
je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP št. 94 
1. 

Občinski svet občine Sveti Tomaž je seznanjen s poročilom Nadzornega odbora,ki je opravil 
nadzor oddajanja javnih naročil, tekočih transferjev neprofitnim organizacijam in ustanovam 
za leto 2011. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 

 
Ad 8 

 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev postopka za članstvo v 
Svet Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da lahko Kulturna društva predlagajo člane v Svet Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti. 
Obvestilo je bilo posredovano Kulturnemu društvu F. K. Meško Sveti Tomaž. Naša občina 
ima možnost predlagati enega člana sveta. 
 
Župan je del besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g.  
Marjanu Goričanu, ki je med drugim povedal, da je Kulturno društvo F. K. Meško predlagalo 
za članico ga. Kosi  Blanko, Gradišče 8a, 2258 Sveti Tomaž. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu da se v 
svet Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti imenuje Kosi Blanka, 
Gradišče 8a,  2258 Sveti Tomaž. 
 
 
Župan je odprl razpravo. 
Razpravljavcev ni bilo, zato je predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov, zato 
je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP št. 95 
 

1. 
 

V Svet Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti se imenuje Kosi 
Blanka, roj. 11.9.1986, Gradišče 8a,  2258 Sveti Tomaž.  
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
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Ad 9 

 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda pojasnila k postopku za imenovanje 
našega občana v Senat za reševanje pritožb zoper policiste. Med drugim je bilo pojasnjeno, 
da je občina vsem političnim strankam, ki so zastopane v občinskem svetu, poslala dopis v 
katerem smo jih zaprosili naj podajo pisne predloge.  
Župan je prosil predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. 
Marjana Goričana, da pojasni odločitev komisije. 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal, da komisija 
predlaga občinskemu svetu, da se v Senat zoper pritožbe policiste predlaga g. Trunk Ivan, 
Trnovci št. 3, 2258 Sveti Tomaž. 
 
Župan je odprl razpravo. 
Razpravljavcev ni bilo, zato je predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov, zato 
je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP št. 96 
 
Občinski svet občine Sveti Tomaž predlaga v Senat za reševanje pritožb zoper policiste Ivan 
Trunk, roj. 25.12.1969, Trnovci 3,  2258 Sveti Tomaž.  
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 10 
 

Pobude, vprašanja in odgovori nanje  
Gospa Mateja Hržič predlaga, da bi kdaj povabili našo predstavnico Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti na našo sejo, da bi se lahko informirali o delu sklada in preko nje 
predlagali naše poglede ali predloge za aktivnosti Javnega sklada. 
Običajno naše otroke vozimo v Ormož, lahko bi se dogajalo tudi kaj pri nas in  podobno. 

 
Gospa Ksenija Kosi je povedala,da še vedno obstaja problem v Jurovščaku.  Občani bi bili 
pripravljeni tudi sofinancirati namestitev cestnega ogledala v križišču JP št. 802-431 
Pršetinci- Magdič z LC Lahonci. 
Pojasnjeno je bilo, da je odsek v križišču v sosednji občini.  
Pozanimali se bomo kaj se bo dalo narediti. 

 
 

Ad 11 
 
Župan je navzoče seznanil, da so bili občani, ki smo jih obdarili, ker se nismo odločili za 
ognjemet, pozitivno presenečeni in zelo hvaležni. 
Darilo je prejelo 24 gospodinjstev. Pri določitvi seznama dobitnikov sem se predhodno  
posvetoval z vami kot člani občinskega sveta. Odločitev občinskega sveta je ocenil kot 
pravilno, ker nekatera gospodinjstva živijo res v slabem gmotnem položaju. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.10 uri. 
 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                                Župan: Mirko Cvetko 
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OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  10. REDNE SEJE 
 

1. Sklep št. 86, je realiziran.   
2. Sklep št. 87, je realiziran. 
3. Sklep št. 88, je bil posredovan Komunalnemu podjetju Ormož 
4. Sklep št. 89, je bil posredovan Komunalnemu podjetju Ormož 
5. Sklep št. 90, je realiziran. 
6. Sklep št. 91, Odlok o proračunu je bil objavljen v Uradnem glasilu občine  št. 15/2011 

in je v postopku realizacije. 
7. Sklep št. 92, je v postopku realizacije. 
8. Sklep št. 93, je v postopku realizacije. 
9. Sklep št. 94, je v postopku realizacije. 
10.  Sklep št. 95, je bil posredovan Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti 
11. Sklep št. 96, je bil posredovan pristojnemu organu. 

 
 
 

 
 
Sveti Tomaž, dne 16.1.2012. 
 
 
 
 
 


