
OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Sveti Tomaž, ki je bila v petek, 13. maja 
2011 ob 19.30 uri v sejni sobi občinskega sveta v kulturnem domu pri Sv. Tomaž 44. 
Seja je bila prvotno sklicana za 20,00 uro, vendar se je na željo predsednice odbora 
za gospodarstvo začela pol ure prej, o čemer je uprava seznanila vse svetnike in 
novinarje.   
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 19.31 uri. 
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, 
ker je prisotnih sedem članov občinskega sveta. 
Seje se je opravičil g. Marjan Goričan. 
 
Na seji je bila prisotna direktorica občinske uprave gospa Zinka Hartman. 
Od novinarjev ni bilo nikogar. 
 
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 
 
Razlogi za sklic izredne seje: 
Na podlagi 29. člena Poslovnika občinskega sveta je župan sklical izredno sejo za 
odločanje o pristopu občine Sveti Tomaž k družbeni pogodbi za ustanovitev 
mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož, d.o.o.. 
Zaradi odločanja o tem vprašanju še v dveh preostalih občinah (Ormož in Središče 
ob Dravi) je nujno, da se pristopi k odločanju na izredni seji. 
Gradivo so svetniki prejeli pravočasno na dom, da so lahko material proučili. 
 

Ad 1 
 

Župan je dal v razpravo naslednji dnevni red: 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika in sklepov 1. izredne seje 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta 
3. Pristop občine Sveti Tomaž k družbeni pogodbi za ustanovitev mrežnega 

podjetniškega inkubatorja Ormož , d.o.o. 
 
Pripomb in dopolnitev na  ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
občinskega sveta, zato je bil sprejet naslednji 
 

dnevni red: 
 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti  



1. Določitev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta 
3. Pristop občine Sveti Tomaž k družbeni pogodbi za ustanovitev mrežnega 

podjetniškega inkubatorja Ormož , d.o.o. 
 

Ad 2 
 
Župan je dal zapisnik 1. izredne seje v razpravo. 
Pripomb in dopolnitev ni bilo. 
Župan je predlagal glasovanje. 
 
 
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
občinskega sveta, zato je bil sprejet naslednji 

 
s k l e p št. 1 

 
1. 
 

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

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 Ad 3  
 
Župan je med drugim povedal, da smo o pristopu k mrežnemu podjetniškemu 
inkubatorju izvedli nekaj aktivnosti. Člani odbora za gospodarstvo in drobno 
gospodarstvo so se udeležili sestanka v Ormožu, poleg tega smo dne 09.05.2011 za 
vse občane organizirali javno razpravo.  
Župan je prosil predsednico  Odbora za gospodarstvo in drobno gospodarstvo gospo 
Matejo Hržič, da poda odločitev odbora. 
Predsednica je povedala, da nekega velikega interesa in zanimanja ni bilo zaznati pri 
občanih. Člani odbora so imeli možnost slišati predstavitev mrežnega podjetniškega 
inkubatorja v Ormožu in pri Sv. Tomažu.  
Člani odbora so na svoji redni seji sprejeli odločitev, da se k podpisu družbene 
pogodbe ne pristopi. 
Župan je predlagal razpravo. 
Mirka Lovreca je zanimalo, kaj je glavni razlog, da občina ne bi pristopila k družbeni 
pogodbi. 
Župan in predsednica odbora sta povedala, da smo v letošnjem letu prišli do sprejetja 
Občinskega prostorskega načrta v katerem je predvidena obrtna cona. Občina bo 
morala odkupiti zemljišča ter urediti komunalno infrastrukturo, kar pomeni, da bo šlo 
za velik finančni zalogaj občine. Poleg tega moramo videti zadeve v skladu z 
možnostjo našega proračuna. V kolikor bi pristopili k inkubatorju bi nas to stalo cca 
10.000 letno, vendar od tega naši podjetniki ne bi imeli nič, naši podjetniki pa tudi 
želijo, da se jim pomaga. Na javni razpravi ni bili zaznati s stani občanov nobenega 
interesa, da bi se vključili v to zadevo. 



Če želimo kaj narediti za razvoj podjetništva in obrtništva v domačem kraju, je to 
bistveni razlog. 
 
Po končani razpravi je dal župan  predlog na glasovanje: 
Glasovalo je sedem občinskih svetnikov, ZA ni glasoval noben svetnik, sedem jih je 
bilo PROTI, zato ni bil sprejet 

SKLEP št. 2 
 

1. 
 

Občina Sveti Tomaž pristopa k sklenitvi družbene pogodbe za ustanovitev mrežnega 
podjetniškega inkubatorja Ormož d.o.o.,ki je sestavni del tega sklepa.  

 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20. uri.   
 
                                                  
Zapisnikar:                                                                                                Župan: 
Ivan Rakuša                                                                                           Mirko Cvetko 
 
 
  



 
 
OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  2. IZREDNE SEJE 
 

1. Sklep  št. 1, je realiziran.   
2. Sklep št.  2, je bil posredovan v vednost občini Ormož. 

 
 
Sveti Tomaž, dne 03.06.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


