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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
  
Številka:  032-2/2010 
Datum  :  28.5.2012 
 

Z A P I S N I K 
 
13. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v ponedeljek, 28. maja 2012, 
ob 19. uri v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44. 
Župan je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih začel sejo ob 18. 03 uri.  
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker so 
bili prisotni vsi člani in članice občinskega sveta.  
Od poročevalcev so bili prisotni g. Roman Rozman za poročevalca Novelacije investicijskega 
progrma za projekt oskrbo s pitno vodo v porečju Drave (2. Sklop- Ormoško območje), g. 
Aleš Meško, za poročevalca o informaciji trendov varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za 
leto 2011 in ga. Stanka Kosi za obrazložitev zaključnega računa za leto 2011. 
 
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman. 
 
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 
 
Od novinarjev je bila prisotna ga. Viki Klemenčič Ivanuša, ga. Natalija Škrlec ter ga. Katjuša 
Štih. 
 
Župan je podal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 12. redne seje. 
Pripomb in dopolnitev ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 12. redne seje. 
 
Prisotnih je bilo osem članov občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« so glasovali vsi člani občinskega sveta, 
zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 124 
 

1. 
 
Sprejme se zapisnik 12. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega 
sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 1 
Župan je predlagal dopolnitev dnevnega reda z naslednjima točkama, ki bi ju obravnavali 
pod zaporedno številko 13 in 14: 
- Sklep o spremembi in dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za 
leto 2012 
- Sklep o spremembi obratovalnega časa Knjižnice F. K. Meška Ormož 
Župan je prosil za obrazložitev direktorico občinske uprave, ki je med drugim povedala, da je 
na Upravni enoti Ormož nabito obvestilo za prodajo zemljišča parc. št. 37/2 v k.o. Tomaž, ki 
je zanimiva za občino in bi jo želeli kupiti. Zemljišče bi lahko zamenjali za zemljišče v obrtni 
coni. 
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Druga točka se nanaša na spremembo obratovalnega časa knjižnice F. K. Meška in sicer od 
8-17. ure, prej je bila knjižnica odprta od 9-17. ure. Sprememba delovnega časa ne bo imela 
finančnih posledic za občine. 
 
Župan je dal predlog v razpravo. 
Ker pripomb ali dopolnitev ni bilo je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

SKLEP št. 125 
 
Dnevni red današnje seje se dopolni z naslednjima točkama, ki se obravnavata pod 
zaporedno številko 13 in 14. 
-Sklep o spremembi in dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za 
leto 2012 
-Sklep o spremembi obratovalnega časa Knjižnice F. K. Meška Ormož 
Dosedanji 13, 14 točki pa se zamakneta. 
Župan je predlagal, da se 5. točka dnevnega reda, Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Lekarna Ormož, obravnava po skrajšanem postopku.  
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev. 
Direktorica občinske uprave je pojasnila, da gre za manjše spremembe in bi bilo smiselno 
obravnavati spremembo odloka po skrajšanem postopku. Odlok je potrebno ažurirati, ker je 
bila odprta še ena Lekarna v trgovskem centru Holermuos v Ormožu. 
 
Župan je dal predlog v razpravo. 
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je bilo osem članov občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« so glasovali vsi člani občinskega sveta, 
zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 126 
 

1. 
 
Peta točka dnevnega reda »Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna 
Ormož, se obravnava po skrajšanem postopku. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Župan je za 13. redno sejo predlagal naslednji dopolnjen dnevni red: 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Novelacija Investicijskega programa za oskrbo s pitno vodo v porečju Drave (2.sklop)- 

              Ormoško območje 
3. Informacija o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za  leto 2011 
4. Sprejem Zaključnega računa občine Sveti Tomaž za leto 2011 
5. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ormož- skrajšani 

postopek 
6. Odlok o predkupni pravici občine Sveti Tomaž-osnutek 
7. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln in na sejmu v Pürgi Sveti Tomaž- osnutek 
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8. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev  za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v občini Sveti Tomaž- usklajen predlog  

9. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic 
10. Soglasje k sistemizaciji Vrtec  Sv. Tomaž za šolsko leto 2012/2013 
11. Podelitev priznanj občine Sveti Tomaž  za leto 2012 
12. Imenovanje predstavnika v Svet Zavoda Glasbene šole Ormož 
13. Sklep o spremembi in dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega 

premoženja za leto 2012 
14. Sklep o spremembi obratovalnega časa Knjižnice F. K. Meška Ormož 
15. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
16. Razno 

 
 

Župan je dal predlagani dnevni red v razpravo. 
Ker ni bilo pripomb in dopolnitev, je predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je bilo osem članov občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« so glasovali vsi člani občinskega sveta, 
zato je bil sprejet naslednji dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Novelacija Investicijskega programa za oskrbo s pitno vodo v porečju Drave (2.sklop)- 

              Ormoško območje 
3. Informacija o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za  leto 2011 
4. Sprejem Zaključnega računa občine Sveti Tomaž za leto 2011 
5. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ormož- skrajšani 

postopek 
6. Odlok o predkupni pravici občine Sveti Tomaž-osnutek 
7. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln in na sejmu v Pürgi Sveti Tomaž- osnutek 
8. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev  za pospeševanje razvoja malega 

gospodarstva v občini Sveti Tomaž- usklajen predlog  
9. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic 
10. Soglasje k sistemizaciji Vrtec  Sv. Tomaž za šolsko leto 2012/2013 
11. Podelitev priznanj občine Sveti Tomaž  za leto 2012 
12. Imenovanje predstavnika v Svet Zavoda Glasbene šole Ormož 
13. Sklep o spremembi in dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega 

premoženja za leto 2012 
14. Sklep o spremembi obratovalnega časa Knjižnice F. K. Meška Ormož 
15. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
16. Razno 

 
 

Ad 2 
Župan je prosil g. Romana Rozmana, da poda obrazložitev o Novelaciji investicijskega 
programa za oskrbo s pitno vodo v porečju Drave (2. Sklop) Ormoško območje, ki ga je 
izdelal PROPLUS d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor. Razlogi za sprejetje novelacije so v 
tem, da je bil v letu 2008 izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki je 
zajemal le minimalni obseg – primerjavo obstoječega stanja (Varianta 1) z Varianto 2 – 
izvedbo potrebnih posodobitev in delno novogradnje transportnega vodovodnega sistema, 
saj je bila za potrebe izvedbe investicije že izdelana PGD projektna dokumentacija, ki mu je 
sledila izdelava Predinvesticijske zasnove v maju 2009.V juniju 2009 je bil izdelan in z dne 
13.7.2009 na 25. seji Občinskega sveta Ormož potrjen Investicijski program Oskrba s pitno 
vodo na območju Drave (Ormoško območje) (Proplus d.o.o., junij 2009). Investicijski program 
je bil potrjen tudi s strani ostalih občin in sicer s strani Občinskega sveta Občine Središče ob 
Dravi na 22. redni seji z dne 14.7.2009 in na 23. redni seji Občinskega sveta občine Sveti 
Tomaž z dne 23.7.2009. Za potrebe predmetne investicije je bila izdelana tudi Študija 
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izvedljivosti v avgustu 2011, ki je temeljila na izhodiščih investicijskega programa, dodatno 
pa so bila upoštevana še ostala spremenjena izhodišča v vmesnem obdobju, ki so posledica 
tako spremenjenih okoliščin kakor priporočil ostalih pristojnih udeležencev. Študija 
izvedljivosti je bila poleg vloge za pridobitev EU sredstev predmet nadaljnjih usklajevanj s 
pristojnimi udeleženci in v ta namen še večkrat novelirana, in sicer v oktobru 2011, februarju 
2012 in marcu 2012.  
Predmetna novelacija investicijskega programa temelji na zadnji usklajeni Študiji izvedljivosti 
(Proplus d.o.o., marec 2012). 
Odstopanja predlagane novelacije investicijskega programa glede na predhodno potrjeni 
investicijski program so naslednja: 
- dodatno je vključena še izvedba sekundarnih cevovodov, ki je tudi sofinancirana s 
strani EU, 
- terminski plan je vsled zamika aktivnosti v vmesnem obdobju ustrezno prilagojen, 
- prilagojena je dinamika in viri financiranja, 
- zaradi spremenjenega načina obračunavanja vode v vmesnem obdobju je prilagojena 
finančna in posledično tudi ekonomska analiza ter analiza občutljivosti. 
Občine so dne 30.11.2011 s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO, prej Ministrstvo 
za okolje in prostor) prejele obvestilo, da je bil zahtevek za potrditev pomoči za projekt 
»Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) – ormoško območje« administrativno, 
tehnično, finančno in vsebinsko ustrezen. Le ta je bil posredovan na SVLR (danes 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). 
Občine so s pomočjo zunanjega izvajalca pričele s pripravo razpisne dokumentacije, saj je v 
skladu z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v 
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 pred objavo razpisov (gradnja, 
nadzor nad gradnjo, obveščanje javnosti) potrebno k razpisni dokumentaciji pridobiti soglasje 
posredniškega telesa (MKO) in organa upravljanja (MGRT). Trenutno se razpisna 
dokumentacija usklajuje z MKO. Ocenjuje se izvedba razpisov (gradnja, nadzor, obveščanje 
javnosti) v mesecu juliju 2012 in šele po izboru izvajalca del bo znana izvedbena vrednost 
projekta. 
Občine so dne 30.4.2012 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejele 
Odločbo organa upravljanja o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju 
Drave (2. sklop) – ormoško območje« in sicer za višino 7.539.989,20 EUR (EU sredstva), 
1.330.586,34 EUR (nacionalni vir – MKO) in 3.313.293,46 EUR (občinski proračun). Skupna 
vrednost projekta z DDV je ocenjena na 12.18.869,00 EUR, pri čemer si bodo Občine DDV v 
višini 2.025.908,00 EUR poračunale. Znesek sofinanciranja s strani občin je tako ocenjen na 
1.287.385,46 EUR. MKO je pričel s postopkom odpiranja NRP postavke na Ministrstvu za 
finance. 
Na podlagi 6. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010) je zaradi  
spremembe časovnega načrta, finančne dinamike potrebno pripraviti in potrditi noveliran 
investicijski program projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) – ormoško 
območje«. 
Odstopanja novelacije investicijskega programa glede na predhodno potrjeni investicijski 
program so naslednja: 
- dodatno je vključena še izvedba sekundarnih cevovodov v dolžini 6.330 m in vrednosti 
553.025 EUR (z DDV in po tekočih cenah, le-ta je tudi sofinancirana s strani EU, 
-terminski plan je vsled zamika aktivnosti v vmesnem obdobju ustrezno prilagojen (prvotno 
predvideno dokončanje v decembru 2013 se prestavi na november 2015), 
-prilagojena je dinamika in viri financiranja: 
vrednost investicije je povečana iz 11.304.576 EUR na 12.183.869 EUR, kar pomeni skupno 
povečanje manj kot 8% ob dejstvu, da več kot polovico odstopanj predstavlja vrednost 
sekundarnih cevovodov in arheoloških raziskav, ki so bile dodatno vključene v obseg 
predvidenih del.  
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Ker razpravljavcev ni bilo je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, » ZA » je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

SKLEP št. 127 
 

SKLEP o potrditvi Novelacije Investicijskega programa 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 
30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2009-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih 
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010) je odgovorna oseba sprejela naslednje sklepe 
 

1. Potrdi se NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA OSKRBO S PITNO 
VODO V POREČJU DRAVE (2. SKLOP) – ORMOŠKO OBMOČJE št. 38/2012, z 
datumom april 2012, ki ga je izdelal PROPLUS d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor. 

 
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 12.183.869 EUR (z vključenim 

davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom iz tega 
dokumenta. 
 

3. Vire za financiranje zagotavljajo: 
• Občina Ormož v višini 1.192.469 EUR (neto), 
• Občina Središče ob Dravi v višini 44.869 EUR (neto), 
• Občina Sveti Tomaž v višini 50.047 EUR (neto) 
• EU - Kohezijski sklad v višini 7.539.989 EUR (neto) 
• EU – slovenska udeležba v višini 1.330.586 EUR (neto) 
• DDV v višini 2.025.908 EUR (v celoti povračljiv). 
 

4. Odobri se izvedba investicije. 
 

Ad 3 
 

Župan je dal besedo predstavniku g. Alešu Mešku, predstavniku Policijske Postaje Ormož, 
da poda informacijo o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za leto 2011. 
Med drugim je bilo povedano, da se poročilo nanaša na celotno območje delovanja Policijske 
postaje Ormož. Na področju kriminalitete so za območje občine Sveti Tomaž zabeležili  35 
kaznivih dejanj, kar je za 23,91 % manj kot v preteklem letu, in tudi raziskanost je bila višja in 
je bila 83.33 %. 
Na področju javnega reda in mira je bilo zabeleženih 21 kršitev predpisov in se je tovrstno 
stanje zmanjšalo za 46,50 % v primerjavi s preteklim letom. 
Na področju prometne varnosti se je stanje poslabšalo, saj je bilo zabeleženih 22 prometnih 
nesreč, predvsem z materialno škodo. Nesreč s smrtnim izidom na srečo ni bilo. Na tem 
področju beležimo za 37,50 več nesreč. Prisotnost alkohola je bila ugotovljena v štirih 
primerih povzročiteljev prometnih nesreč. Povprečna stopnja alkoholiziranosti pa je bila 1,34 
(1,31) g alkohola na kg krvi.  
Na območju občine so bile zabeležene tri prometne nesreče s pobegom, preteklem letu so 
bile štiri, vse so bile 1. kategorije in tudi neraziskane. 
Policija ugotavlja, da je stanje na področju PP Ormož boljše, da je bilo potrebno manjkrat 
ukrepati kot v letu 2010, razen pri izdaji posebnih plačilnih nalogov, ki je bil v porastu za 
26,53 %. 
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Policisti PP Ormož si želijo tudi v letu 2012 dobrega in korektnega sodelovanja z lokalnimi 
skupnostmi in njenimi predstavniki ter tudi z zainteresirano javnostjo, ker s tem vsi skupaj 
prispevamo k boljši varnosti na vseh področjih občine. 
Policisti na območju občine Sv. Tomaž opozarjajo na neustrezno prometno varnost ob 
regionalni cesti, ker ljudje parkirajo ob cesti, ko so pogrebi. Parkirana vozila ovirajo normalni 
pretok prometa. 
 
Župan je odprl razpravo. 
Župan je povedal, da poteka sodelovanje s PP Ormož  dobro in takega sodelovanja si želimo 
tudi v prihodnje. Glede parkiranja obstaja možnost širitve parkirišča, obstaja pa možnost 
parkiranja pri Kulturnem domu in v centru Sv. Tomaža. Sedaj je nekoliko večja gneča okrog 
pokopališča, ker se pogrebne svečanosti odvijajo samo v vežici in pokopališču. 
Matejo Hržič je zanimalo ali se tudi pri nas pojavljajo pridelovalci nedovoljenih sadik za 
pripravo drog. 
Pojasnjeno je bilo, da v naši občini niso zasledili in odkrili gojiteljev, so pa v neposredni bližini 
naših občinskih mej. Za gojitev nedovoljenih sadik se uporabljajo kleti in drugi objekti, za 
katere bi si nekdo mislil, da so zapuščeni. Pozorni bi morali biti na vikende, ki so skoraj 
popolnoma zatemnjeni. 
V krajši razpravi so svetniki menili, da smo preprosto razvajani in bi želeli vsi parkirati v 
neposredni bližini pokopališča. Podobno se dogaja tudi, ko so prireditve v šoli.  
Aleš Meško se je zahvalil gasilcem za sodelovanje v Tednu varnosti pred vključitvijo otok v 
šolo v mesecu septembru. 
 
Po krajši razpravi je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov » ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je beli sprejet 
naslednji  
 

SKLEP št. 128 
 

1. 
Občinski svet občine Sveti Tomaž se je seznanil s Informacijo o trendih varnostnih pojavov v 
občini Sveti Tomaž za leto 2011. 
 
 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 4 
 
Župan je prosil računovodkinjo, da poda obrazložitev zaključnega računa za leto 2011. 
Med drugim je bilo povedano, da zaključni račun občine sestavljata splošni in posebni del. V 
splošnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov 
in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja. V posebnem delu zaključnega računa pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2011. 
Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, vključno z obrazložitvami 
načrta razvojnih programov ( NRP), ter njihovo realizacijo v letu 2011. 
 
Župan je  dal besedo predsedniku Odbora za finance in proračun g. Robertu Koradu. 
Med drugim je povedal, da je odbor zaključni račun za leto 2011 obravnaval. Nanj nimajo 
pripomb. Člani odbora menijo, da je zaključni račun primerna podlaga za obravnavo na seji 
občinskega sveta. 
 
Župan je dal besedo predsednici Nadzornega odbora ga. Karolini Žajdela. 



7 

 

Ga. predsednica Nadzornega odbora je povedala,  da je zaključni račun nadzorni odbor 
obravnaval ter izdelal poročilo. 
Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov« ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji sklep  

SKLEP št. 129 
 

1. 
 
Sprejme se Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2011, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 5 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Odloka o dopolnitvi Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ormož. 
V mesecu aprilu je prišlo do odprtja še enega lekarniškega prostora v Poslovno prodajnem 
centru Holermous Ormož. Zaradi tega je potrebno spremeniti vsebino odloka, kjer so 
navedene lokacije lekarn. 
Župan je dodal, da bi si v prihodnje želeli še ene dopolnitve odloka v pričakovanju, da bi imeli 
tudi pri Sv. Tomažu kdaj lekarno. 
 
Ker ni bilo razpravljavcev, je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov«ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji  

SKLEP št. 130 
 

1. 
 
Osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Ormož, je 
primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
Ker ni bilo pripomb na osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
Lekarna Ormož, je župan predlagal, da se opravi 2. obravnava odloka v skrajšanem 
postopku.  
 
Župan je dal predlog odloka v razpravo. 
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 131 
 

1. 
 
Sprejme se Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Ormož, ki je 
sestavni del tega sklep 
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2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 6 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Odloka o predkupni pravici 
Občine Sveti Tomaž. Do sedaj smo uporabljali predpise na tem področju še iz bivše občine  
Ormož. Pravna podlaga za sprejem odloka je 85. člen Zakona o urejanju prostora.  
Župan je dal odlok v razpravo.  
 
Mateja Hržič je vprašala kaj pomeni predkupna pravica? 
Pojasnjeno je bilo, da mora obstajali javni interes, da lahko uveljavljamo predkupno pravico. 
Zemljišča, ki bi bila zanimiva za občino morajo biti navedena v odloku. Nekatera zemljišča pa 
so se šele sedaj pojavila kot zanimiva za občino, kjer bi želeli uveljavljati predkupno pravico. 
Dejstvo je, da se moramo strinjati s ponujeno ceno, ki pa mora biti v mejah normale oz. 
primerljiva s cenami na tem območju. 
 
Mirko Lovrec je vprašal, če odlok velja za vnaprej? Pojasnjeno je bilo, da bo odlok veljal šele 
po objavi. 
 
Po krajši razpravi je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov,«ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji  

SKLEP št.  132 
 

1. 
 

Osnutek Odloka o predkupni pravici občine Sveti Tomaž je primerna podlaga za nadaljnjo 
obravnavo. 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Ker bistvenih pripomb na osnutek Odloka o predkupni pravici občine Sveti Tomaž ni bilo, je 
župan predlagal glasovanje o predlogu odloka na podlagi 5. odstavka 89. člena Statuta 
občine Sveti Tomaž. 
 
Župan je dal predlog odloka v razpravo. 
Ker razpravljavcev ni bilo je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov,«ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 

SKLEP št. 133 
 

1. 
Sprejme se Odlok o predkupni pravici  občine Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
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Ad 7 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev osnutka Odloka o prodaji 
blaga zunaj prodajaln in na sejmu v Pürgi pri Sv. Tomažu. 
Pojasnjeno je bilo, da do sedaj nismo imeli ustreznega odloka, ker pa je interes za prodajo 
izven poslovnih prostorov in na sejmih je prav, da sprejmemo ustrezni odlok. V odloku smo 
opredelili kdaj in kje se lahko prodaja in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati  prodajalci za 
prodajo. Predlagamo štiri sejme in sicer na Tomaževo v mesecu juliju, Marijin sejem v 
mesecu avgustu, Martinov sejem in Božični sejem. Pričakujemo in upamo, da bo sejemska 
ponudba naših kmetij zaživela in s tem omogočila prodajo lastnih izdelkov in proizvodov 
kupcem. 
Župan je povedal, da smo že za ta namen kupili  pet stojnic, pet pa bi jih v naslednjem 
proračunskem letu. 
 
Mirko Lovrec je vprašal kako se obravnava prodaja pri pokopališču? 
Pojasnjeno je bilo, da poteka prodaja cvetja in ostalega blaga pri pokopališču na podlagi 
soglasja. Lastnik zemljišča si ureja prostor za prodajo. 
 
Župan je predlagal glasovanje o osnutku odloka. 
Glasovalo je osem svetnikov,«ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 

SKLEP št. 134 
 

1. 
Osnutek Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln in na sejmu v Pürgi Sveti Tomaž, je 
primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Ker ni bilo pripomb na osnutek odloka, je župan predlagal glasovanje o predlogu odloka na 
podlagi 5. odstavka 89. člena Statuta občine Sveti Tomaž. 
 
Župan je dal predlog odloka v razpravo. 
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov,«ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

SKLEP št. 135 
 

1. 
Sprejme se Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln in na sejmu v Pürgi Sveti Tomaž, ki je 
sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
 
 

Ad 8 
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Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev usklajenega predloga 
Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
v občini Sveti Tomaž. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da do sedaj ustreznega pravilnika še nismo imeli. Predlog 
pravilnika smo morali posredovati Ministrstvu za finance ter pridobiti mnenje. Na njihovo 
zahtevo smo pravilnik morali dopolniti v 28. členu in sicer smo morali dodati: »Pomoči 
dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo 
vozil za cestni prevoz tovora«. Drugih pripomb ni bilo. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, » ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 

SKLEP št. 136 
 

1. 
 
Sprejme se Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v občini Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 9 
 

Pojasnjeno je bilo, da želimo staršem otrok, tudi letos omogočiti enomesečno odsotnost 
otrok ob plačilu rezervacije, ki znaša 50% višine njihovega plačilnega razreda. Ta možnost 
se daje za mesec julij ali avgust 2012. Nastalo razliko bo morala plačati občina iz proračuna. 
Po znanih podatkih bi občino to dodatno stalo cca 2.000 EUR. Ugotavljamo, da se precej 
občin tega ne poslužuje. Kljub temu Občinskemu svetu predlagamo, da bi tudi v letošnjem 
letu priznali ta popust staršem otrok. 
 
Po krajši razpravi je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov,«ZA«je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

SKLEP št. 137 
o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic 

 
 

1. člen 
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij ali 
avgust) rezervirati mesto v vrtcu,  plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 50% višine 
njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo. 
 

2. člen 
Za priznanje popusta iz 1. člena tega sklepa so starši dolžni podati pisno izjavo o odsotnosti 
otroka na sedežu vrtca.   
 

3. člen 
Izpad sredstev v višini oprostitve  plačila dela oskrbnine v vrtcih se pokrije iz sredstev 
proračuna občine Sveti Tomaž.  
 
 

4. člen 
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Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.  
 
 

Ad 10 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev k obsegu dejavnosti ter  
sistematizaciji delovnih mest v Vrtcu Ježek, ki deluje v okviru osnovne šole Sveti Tomaž za 
predšolsko vzgojo za leto 2012/2013 ter druge dejavnosti vrtca. 
Dejavnost bi se odvijala v štirih oddelkih v katerih je vpisanih 62 otrok ter dodatnih šest 
odobritev, kar pomeni, da je lahko maksimalno 68 vpisanih otrok. 
V vrtcu je skupaj zaposlenih 12,46 oseb. Odpiralni čas vrtca je od 5.15 do  16.15 ure, 
občasno pa je podaljšan do 16.45 ure. V letu 2012 predvidevajo za 50 ur dodatnih 
obogatitvenih dejavnosti in sicer za otroški zbor, folkloro, pohodništvo pravljičarstvo, likovno 
dejavnost in naravoslovje. 
Osnovna šola  in vrtec si morata pridobiti za spremembe soglasje občine. 
  
Po krajši razpravi je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov,« ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP št. 138 
SOGLASJE 

1. 
a) k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje za šolsko leto 2012/2013: 
 

Organizacijska 
enota 

Program Starostna skupina Št. otrok 
vpisanih 
(maks. 

normativ + 
dodatna 

odobritev) 

Število 
oddelkov  

Vrtec Ježek 9-urni Homogena 1-2 leti  12 (12+2) 1 
Vrtec Ježek 9-urni homogena  2-3 leta 12 (12+2) 1 
Vrtec Ježek 9-urni heterogena 3-4 leta 17 (17+2) 1 
Vrtec Ježek 9-urni heterogena 4-6 let 21 (19+2) 1 
Skupaj   62 (68) 4 

 
b) k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2012/2013: 
 

Delovno mesto Število delavcev 
Pomočnica ravnateljice 0,35 
Vzgojiteljice 4,5 
Pomočnice vzgojiteljice 4,5 
Svetovalna delavka 0,13 
Poslovna sekretarka 0,27 
računovodkinja 0,27 
Kuharica 1,4 
čistilka 0,5 
hišnik 0,22 
Vodja prehrambenega in higienskega režima 0,14 
logopedinja 0,09 
Učiteljica fakult. pouka nemščine*od 01.01.2013 do 
31.08.2013 

0,09 

Skupaj 12,46 
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c)   k poslovnemu času za šolsko leto 2012/2013: 
Odpiralni čas vrtca v šolskem letu 2012/2013 je od 5.15 do 16.15. ure oziroma občasno do 
16,45 ure.  
d.) k povečanemu številu otrok  v oddelku 
Občina soglaša s vpisom 14 otrok v oddelek homogeni od 1-2 leti.  
Občina soglaša s vpisom 14 otrok v oddelek homogeni od 2-3 let.  
Občina soglaša s vpisom 19 otrok v oddelek homogeni od 3-4 let.  
Občina soglaša s vpisom 21 otrok v oddelek heterogeni od 4-6 let.  
e.) druge dejavnosti v vrtcu 
V šolskem letu 2012/2013 se bodo izvajale naslednje obogatitvene dejavnosti: 
-Otroški zbor, folklora, pohodištvo, pravljičarstvo, likovna dejavnost in naravoslovje.  
Občina soglaša  s dodatnimi dejavnostmi ter  bo zagotovila sredstva za plačilo dodatnih 50 
ur za celo leto.  

2. 
 

Osnovna šola Tomaž- Vrtec Ježek si mora v primeru potrebe za spremembo obsega 
dejavnosti pridobiti soglasje ustanovitelja. 
 

3. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 

Ad 11 
 

Župan je dal besedo predsedniku Komisije za podelitev priznanj g. Janezu Obran. Med 
drugim je povedal, da se je tričlanska komisija sestala ter obravnavala prispele predloge za 
podelitev plakete in priznanj občine Sveti Tomaž v letu 2012. 
Za podelitev plakete je bil podan en predlog. 
Plaketo Občine Sveti Tomaž za leto 2012 se naj  podeli Marjanu Goričan, Savci 81, Sveti 
Tomaž za dolgoletno aktivno delo na različnih področjih javnega življenja, s čimer je 
prispeval pomemben doprinos takratni krajevni skupnosti, kot kasneje občini. S svojim 
požrtvovalnim in zastonjskim delom ja zapustil pomemben pečat v Smučarskem klubu Sveti 
Tomaž, v PGD Savci, takratni  krajevni skupnosti in občini.  
 
Priznanje Občine Sveti Tomaž za leto 2012 se naj podeli Prostovoljnemu gasilskemu 
Društvu Trnovci, za 60 letnico delovanja. V svojem dolgoletnem delovanju  je nemoteno 
skrbelo za operativo, še posebej se je izkazalo ob naravni ujmi leta 2008. Poleg tega društvo 
skrbi za kulturno in športno delovanje. V okviru gasilskih tekmovanj so se redno uvrščali na 
državna tekmovanja. Društvo je  posebej aktivno v zadnjih letih, saj se lahko pohvalijo z 
nabavo gasilskega vozila v letu 2006, v letošnjem letu pa so zaključili z  adaptacijo in 
dograditvijo gasilskega doma.  
 
Priznanje Občine Sveti Tomaž za leto 2012 se naj podeli Stanku Zagoršek, Rucmanci 62, 
Sveti Tomaž. 
Stanko Zagoršek je aktivno sodeloval pri gradnji Kulturnega doma in pri ureditvi pokopališča 
ter dolga leta opravljal dela v zvezi s pokopališko dejavnostjo. S svojo požrtvovalnostjo,  
nesebičnim in zastonjskim delom je doprinesel k razvoju kraja. Po njegovi zaslugi so 
pogrebne svečanosti in dejavnosti v zvezi s pokopališko dejavnostjo na zavidljivi ravni.  
 
Priznanje Občine Sveti Tomaž za leto 2012 se naj podeli Andreji Obran, Pršetinci 40, Sveti 
Tomaž. 
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Za svoje izjemne dosežke na področju poklicnega življenja je prejela priznanje Srebrni 
znak,ki ga je podelilo Društvo medicinskih sester Ptuj- Ormož. V letu 2010/2011 pa je bila 
tudi dobitnica Najsrčnejša medicinska sestra v Sloveniji po izboru bralcev revije Zdravje. S 
priznanji je ponesla ime svojega domačega kraja in njenega poklica po širni Sloveniji. 
 
Župan je dal predlog v razpravo. 
Vsi svetniki so se strinjali s predlogi za podelitev priznanj v letu 2012. Menili so tudi, da je v 
občini še več zaslužnih posameznikov, društev ali ustanov, ki bi si zaslužile priznanje. 
Vsi prisotni so se strinjali, da se Ljudskim pevkam naj podeli zahvala za 25-letno delovanje.  
 
Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov,« ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

SKLEP št.139 
 

1. 
 
V letu 2012 se podelijo naslednja priznanja Občine Sveti Tomaž: 
 
Plaketa Občine Sveti Tomaž za leto 2012 se podeli Marjanu Goričan, Savci 81, Sveti Tomaž.  
 
Priznanje Občine Sveti Tomaž za leto 2012 se podeli Prostovoljnemu gasilskemu Društvu 
Trnovci, Trnovci 4, Trnovci. 
 
Priznanje Občine Sveti Tomaž za leto 2012 se podeli Stanku Zagoršek, Rucmanci 62, Sveti 
Tomaž. 
 
Priznanje Občine Sveti Tomaž za leto 2012 se podeli Andreji Obran, Pršetinci 40, Sveti 
Tomaž. 
 

2. 
Zahvala Občine Sveti Tomaž za leto 2012 se podeli Ljudskim pevkam Svetega Tomaža. 
 

                                                             3. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 12 
 
Župan je prosil predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da poda 
mnenje komisije o imenovanju predstavnika v svet Glasbene šole Ormož.  
Predsednik komisije g. Marjan Goričan je povedal, da je bil podan samo en predlog in sicer 
za ga. Mileno Korpar Majcen, Sveti Tomaž 58/a, 2258 Sveti Tomaž. 
Komisija predlaga, da se naj v Svet zavoda Glasbene šole Ormož imenuje ga. Milena Korpar 
Majcen, Sveti Tomaž 58/a, 2258 Sveti Tomaž. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 

SKLEP št. 140 
 

1. 
 
V svet Glasbene šole Ormož se imenuje Milena KORPAR MAJCEN, stanujoča Sveti Tomaž 
58a, 2258 Sveti Tomaž. 
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2. 

 
Mandat člana sveta traja štiri leta. 
 

3. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 13 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Sklepa o letnem 
pridobivanju premičnega in nepremičnega premoženja občine Sveti Tomaž za leto 2012.  
Med drugim je bilo povedano, da se je na razglasu pojavila prodaja parc. št.  37/2 k.o. 
Tomaž, ki je zanimiva za našo občino. Omenjeno zemljišče želimo kupiti in ga pozneje 
zamenjati  za parcelo v  obrtni coni s čimer izkazujemo tudi javni interes.  
Zaradi predvidenega nakupa parc. št. 37/2 bi se odpovedali nakupu parc. št. 352/9-del v k.o. 
Koračice za parkirišče pri pokopališču, del parc. 222 v k.o. Tomaž za razgledni stolp in 1001 
v k.o. Pršetinci za cesto. 
V nadaljevanju je župan povedal, da bomo poskušali ponovno vključiti izločena zemljišča v 
program, ko bomo sprejemali rebalans za leto 2012. 
 
Župan je odprl razpravo. 
Ker razpravljavcev ni bilo je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov,«ZA« je glasovalo osem svetnikov, zato je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št.141 
o spremembi in dopolnitvi 

letnega načrta pridobivanja  nepremičnega premoženja za leto 2012 
 

1. člen 
 

S tem sklepom se dopolni in spremeni letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za 
leto 2012. 
 

2. člen 
V Tabeli 2. člena Sklepa Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 
2012, številka: 410- 14/2011 01/MC  z dne 28.12.2011 (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž 
15/2011) se črtajo naslednje nepremičnine:  
Zap. 
št.  

Parc. 
št.  

Površina v 
m2 

kataster. občina vrsta nepremičnine Predvidena  
sredstva v EUR-leto 
2012 

Ekonomska utemeljenost 

1. Del 
352/9 

Cca 900 Koračice njiva  7.200 Nakup za parkirišče ob 
pokopališču 

2. Del 
222 

Cca 380 Tomaž vinograd  2.400 Nakup za razgledni stolp 

3. 1001 438 Bratonečice pašnik  1.752 Nakup dela ceste 

 
Tabela 2. člena Sklepa Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012, 
številka:410- 14/2011 01/MC  z dne 28.12.2011 (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž 
15/2011) se dopolni z naslednjo nepremičnino:  
Zap. št Parc. št.  površina v 

m2 
Katastrska 
občina  

Vrsta 
nepremičnine 

Predvidena sredstva 
v EUR- 
leto 2012 

Ekonomska utemeljenost 

1. 37/2 11412 Tomaž Njiva, travnik, 
sadovnjak 

10.000 Nakup za kasnejšo 
menjavo z zemljiščem v 

obrtni coni 
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V prvem stavku 2. člena Sklepa Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za 
leto 2012, Številka: 410- 14/2011 01/MC  z dne 28.12.2011 (Uradno glasilo občine Sveti 
Tomaž 15/2011) se številka 12.884 nadomesti s številko 11.532 EUR.« 
 
  
Zemljišče s parc. št. 37/2  je zemljišče, ki se nahaja ob naselju pri Svetem Tomažu. 
Zemljišče je bilo nabito na UE Ormož za prodajo. Ker do sedaj te nepremičnine nismo imeli 
zajete v sklepu o letnem načrtu pridobivanja, saj nismo vedeli, da jo bo lastnik prodajal, je 
potrebno sklep dopolniti oziroma spremeniti.  Sredstva, ki so bila namenjena za nakup parc. 
del 352/9 k.o. Koračice, parc. del 222 k.o. Tomaž in parc. 1001 k.o. Bratonečice se namenijo 
za nakup parc. 37/2 k.o. Tomaž, prej navedene parcele pa se s tem sklepom izločijo iz 
sklepa o pridobivanju nepremičnin.   
 
 

3. člen 
 

Spremembe in dopolnitve tega sklepa se vključijo v rebalans proračuna za leto 2012. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. 
 

Ad 14 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave za obrazložitev sklepa o  spremembi 
obratovalnega časa Knjižnice Frana Ksavra Meška Ormož. 
Pojasnjeno je bilo, da gre samo  za spremembo odpiralnega časa, ki bi bil od 8 -17 ure. Prej 
je bil obratovalni čas od 9 – 17ure. Finančnih posledic zaradi spremembe obratovalnega 
časa za občine ne bo. 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

SKLEP št.142 
 

1. 
 
Obratovalni čas Knjižnice Franca  Ksavra Meška Ormož je: 
 
PONEDELJEK-PETEK od 8.00 do 17. ure.  
 
SOBOTA od 8-13. ure 
 

2. 
 
Obratovalni čas se spremeni s 1. septembrom 2012. 
 

3 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 15 
Marjan Goričan je predlagal, da bi morali urgirati na Pošto Slovenije d.o.o., da bi imeli odprto 
pošto pri Sv. Tomažu od 8-11ure, ker je deveta ura prepozna za naše občane.  
V zvezi s tem smo že dobili pojasnilo, da je pošta spremenila svoj delovni čas po svojih 
enotah glede na velikost po celotni Sloveniji in tega zaenkrat ni mogoče spremeniti.  
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Ksenija Kosi je vprašala, kako daleč so postopki za modernizacijo ceste Hranjigovci-Vuk? 
Pojasnjeno je bilo, da se pri odpiranju ponudb, tako za cesto v Hranjigovcih in v Mezgovcih 
ugotovilo, da ponudbene cene niso ustrezne, ker so previsoke. Naslednji korak je ta, da se 
bomo poskušali pogajati za nižjo ceno. 
Mateja Hržič je vprašala kako poteka vzdrževanje javnih poti? Predlagala je, da naj 
obvestimo Komunalno podjetje Ormož, d.o.o., da sanira prekop ceste, ki je ostal v 
makadamski izvedbi po odpravi poškodovanega vodovoda pod Pavliničem. 
Janko Vrbančič je vprašal kaj bo z zgradbami na parceli Gašparič Marije iz Sv. Tomaža 23 in 
njene solastnice  Marije Živaljevič. Leseni objekt je bil postavljen skoraj do pločnika. Dejstvo 
je, da niso upoštevani nobeni uradni odmiki objektov od javnih površin. 
Pojasnjeno je bilo, da smo takoj ukrepali. Po njihovi navedbi gre za začasni objekt in bo 
odstranjen, ko ne bo več potreben. Zadevo bomo predali pristojni inšpekcijski službi. 
Robert Korada je vprašal koliko interesentov se je prijavilo na razpis za modernizacijo ceste 
v Mezgovcih in Hranjigovcih? 
Pojasnjeno je bilo, da so se na razpis za cesto Mezgovci-graba prijavili štirje ponudniki in za 
cesto Hranjigovci- Vuk trije ponudniki. Ena od ponudb od strani Grad-Trgo d.o.o. je bila 
nepopolna in je bil ponudnik izločen iz postopka. Ker so cene previsoke bomo pristopili k 
postopku s pogajanji. 
Janko Vrbančič je menil, da vsa leta presegamo pogodbene vrednosti pri modernizaciji cest, 
ali so popisi neustrezni ali zakaj se  to dogaja? 
Pojasnjeno je bilo, da pri projektiranju preprosto ni mogoče vsega predvideti. Res je, da 
skoraj vedno pride do nekih dodatnih del in posledično tudi za dodatne finančne obveznosti. 
Sabina Golob je menila, da bi se morali s pošto dogovoriti o pošiljanju raznih vabil še 
preostalim gospodinjstvom, katerim pošto dostavlja pošta Podgorci, Polenšak in Juršinci. 
Pojasnjeno je bilo, da imamo s pošto dogovor, da upravnik pošto prepošlje oz. odstopi drugi 
pošti. Kar pa verjetno ni dogovorjeno z društvi. 
Lovrec Mirko je vprašal, kdaj bodo na razpolago sredstva iz naslova kmetijstva in turizma? 
Pojasnjeno je bilo, da nekoliko s tem čakamo, ker se pripravlja rebalans državnega 
proračuna, ki bo imel posledice tudi za nas. Župan je menil, da bi se odbora za kmetijstvo in 
gospodarstva lahko sestala in se dogovorili za katera področja bi sredstva namenili. 
Mirko Lovrec se s predlogom ni strinjal. Menil je, da se nima smisla sestajati, če niti ne vedo 
koliko denarja bo namenjenega. 
 

Ad 16 
 
Po točko Razno ni bilo predlogov. 
Seja je bila zaključena ob 21.50. 
 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                                   Župan: Mirko Cvetko 
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OBČINA SVETI TOMAŽ 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  13. REDNE SEJE 

 

1. Sklep št. 124, je realiziran.   
2. Sklep št. 125, je realiziran. 
3. Sklep št. 126, je realiziran. 
4. Sklep št. 127, je v postopku realizacije. 
5. Sklep št. 128, je realiziran. 
6. Sklep št. 129, je realiziran. 
7. Sklep št. 130, je realiziran. 
8. Sklep št. 131, je realiziran. 
9. Sklep št. 132, je realiziran. 
10. Sklep št.133, je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št.7/2012. 
11. Sklep št. 134, je realiziran. 
12. Sklep št.135, je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 7/2012 in je v 

postopku realizacije.  
13. Sklep št.136, je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 6/2012 in je v 

postopku realizacije.  
14. Sklep št. 137, je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 6/2012 in je v 

postopku realizacije. 
15. Sklep št. 138, je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 6/2012 in je v 

postopku realizacije. 
16. Sklep št. 139, je realiziran. 
17. Sklep št.140, je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 6/2012 in je v 

postopku realizacije. 
18. Sklep št. 141, je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 6/2012.  
19. Sklep št. 142, je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 6/2012 in je v 

postopku realizacije. 
 
 

Občinska uprava 


