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OBĆINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
 
Datum:  26.5.2009 
Številka: 032-0001/2008 
 
 

Z a p i s n i k 
 
22. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Tomaž, ki je bila v torek, 26. maja 2009 ob 
20.00  uri v  sejni sobi Kulturnega doma, Sv. Tomaž 44. 
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 20.03 uri. 
Župan je povedal, da je bila zaradi prošnje svetnikov iz vrst SDS OO Sveti Tomaž seja 
prestavljena iz srede, 27.5.2009 na današnji dan. O spremembi so bili obveščeni vsi svetniki 
in mediji. 
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je 
prisotnih šest svetnikov. 
Župan je pojasnil, da se bosta g. Aleš Luci in ga. Kristina Grašič seje udeležila nekoliko 
pozneje. 
 
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman. 
Od poročevalcev je bil prisoten g. Janko Zadravec, pomočnik Policijske postaje iz Ormoža za 
poročevalca pri 2. točki dnevnega reda današnje seje. 
 
Od novinarjev ni bilo nikogar. 
 
Zapisnikar Ivan Rakuša. 
 
Župan je dal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 21. redne seje. 
Pripomb in  dopolnitev ni bilo. 
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 21. redne seje.  
 
Prisotnih je bilo šest  članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je šest članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo pet članov občinskega sveta, 
ena članica ni glasovala (Balažič), zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 276 
 

1. 
Potrdi se zapisnik 21. 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 »Soglasje k imenovanju vodje 
organizacijske enote Ormož v okviru Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož». 
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Župan je predlagal, da se predlog obravnava pod točko 10 (deset). Ostali dve  točki dnevnega 
reda se ustrezno pomakneta.  
 
Župan je dal predlog v razpravo. 
 
Razprave in dodatnih predlogov ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je bilo šest  članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je šest članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo pet članov občinskega sveta, 
ena članica ni glasovala (Balažič), zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 277 
 
Na današnjo sejo se uvrsti dodatna točka dnevnega  in sicer »Soglasje k imenovanju vodje 
organizacijske enote Ormož v okviru Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož ». 
Dodatna točka dnevnega reda se obravnava pod zaporedno št. 10 (deset). 
 
Župan je odprl razpravo v zvezi z dopolnjenim dnevnim redom 22. redne seje. 
Dodatnih predlogov  ni bilo. 
 
Župan predlaga glasovanje o dopolnjenem dnevnem redu 22. redne seje. 
 
Prisotnih je bilo šest  članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je šest članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo pet članov občinskega sveta, 
ena članica ni glasovala (Balažič) zato je bil sprejet 

dnevni red: 

- Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega  
sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Informacija o trendih varnostnih pojavov na območju občine Sveti Tomaž v letu 

2008 
3. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in  

Sveti Tomaž- predlog 
4. Soglasje k ceniku za letno kopališče Ormož 
5. Novelacija DIIP dokumentacije št. 1: Modernizacija občinske javne poti št. 802-

061 Rakovski vrh 
6. Novelacija DIIP dokumentacije št. 1: Modernizacija občinske javne poti št. 802-

143 Rakovski kot 
7. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Ježek pri Osnovni šoli Sveti 

Tomaž  
8. Soglasje občine Sveti Tomaž, da Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož pridobi 

pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzejev.  
9. Sklep o znižanju plačila staršev za programe vrtcih v času poletnih počitnic 
10. Soglasje k imenovanju vodje organizacijske enote Ormož v okviru 

Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož ». 
11. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
12. Razno 
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Ad 2 

 
Po krajšem uvodu je župan prosil g. Janka Zadravca, Pomočnika komandirja policijske 
postaje Ormož, da poda obrazložitev Informacije o trendih varnostnih pojavov na območju 
občine Sveti Tomaž za leto 2008. 
Med drugim je bilo povedano, da stanje ni alarmantno. Na področju kriminalitete podatki ne 
kažejo porasta. Hujših kriminalnih dejanj ni bilo. Odstotek preiskanih zadev je preko 80 %. 
Gospodarskega kriminala ni bilo evidentiranega, ker na našem področju ni večjih 
gospodarskih subjektov.  
Vandalizem je prisoten, vendar ni kritično. Področje JRM tudi ni kritično. Ocenjuje se, da je 
prometna varnost zadovoljiva. Ugotavlja se, da je za 30% manj prometnih nesreč. Še vedno je 
glavni vzrok vinjenost voznikov. S tem vzrokom prometnih nesreč smo nad slovenskim 
povprečjem. 
Pojasnjeno je bilo, da je evidentiranih prometnih nesreč za 30% manj, predvsem na račun 
tega, ker policisti manjših prometnih nesreč več ne evidentirajo, ampak  napišejo samo izjavo, 
da je prišlo do prometne nesreče. Ti podatki služijo udeležencem predvsem za postopke pri 
zavarovalnicah. 
Problemov s tujci nimamo, ker ne mejimo na nobeno sosednjo državo. 
Pri prometnih nesrečah je neprimerna hitrost eden od najpogostejših vzrokov za nesreče. 
Naša občina izstopa pri družinskem nasilju. Od 12 evidentiranih primerov  družinskega nasilja 
Policijske postaje Ormož jih je 6 iz naše občine. 
 
Župan je podal zadevo v razpravo. Posebne razprave ni bilo. 
Župan je povedal, da se predvidevajo kadrovske zamenjave na Policijski postaji v Ormožu. 
G. Janko Zadravec pojasni, da pomočniki komandirjev ostanejo, prišlo pa bo do zamenjave 
komandirja s 1.7.2009. 
 
Ob 20.15 uri sta se seje udeležila g. Aleš Luci in ga. Kristina Grašič. 
Ker ni bilo konkretnih vprašanj, se je župan zahvalil poročevalcu za podana pojasnila in 
izrazil željo, da bi tudi v bodoče bilo veliko dobrega sodelovanja. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 278 
 

1. 
 

Občinski svet se seznani s Informacijo o trendih varnostnih pojavov na območju občine Sveti 
Tomaž v letu 2008, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
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Ad 3 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda pojasnila predloga 
Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in  Sveti Tomaž. 
Pojasnjeno je bilo, da se vsebina odloka po sprejetem osnutku bistveno ne razlikuje, razlike so 
navedene v obrazložitvi.  
  
Župan je podal zadevo v razpravo. 
Robert Korada je zanimalo funkcioniranje zasebnih vodovodov. 
Do leta 2015 je neko prehodno obdobje, da občine vzpostavijo pokritost z javnim 
vodovodom. Za ta čas morajo občine potrditi upravljavca vodovoda, če se iz vodovoda 
oskrbuje več kot pet stanovanjskih stavb, ali če oskrbuje s pitno vodo stavbo ali več stavb v 
katerih se izvaja gostinska, turistična ali živilska dejavnost. 
Opozorjeno je bilo tudi na 6. člen, kjer piše, da je lastnina določena na osnovi dogovora. 
Župan pojasni, da je za dogovor, ki je bil sklenjen  10.4.2008 med vse tremi občinami in ne 
gre za napako v datumu. 
 
Prisotnih je bilo osem  članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 279 
 

1. 
 

Sprejme se Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti 
Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 4 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda obrazložitev k 
Ceniku vstopnic za letno kopališče Ormož. 
Med drugim je bilo povedano, da je potrebno pred odprtjem letnega kopališča skleniti 
dogovor o višini vstopnice. Predlaga se, da bi cene vstopnic, odpiralni čas in druge storitve 
ostale enake kot lansko leto. 
Župan je povedal, da smo v delitveni bilanci podedovali tudi letni bazen, ki pa že vrsto let 
posluje negativno. Do tega je prišlo, ker je občina Središče ob Dravi zahtevala solastniški 
delež tudi na letnem bazenu. 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
V razpravi je bilo povedano, da bo potrebno razmisliti o solastniškem deležu v letnem 
kopališču v Ormož. Za ta kompleks je potrebno najti trajno rešitev. 
Pobudo je potrebno posredovati Občini Ormož in Središče ob Dravi. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo osem  članov Občinskega sveta. 
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Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo šest članov občinskega sveta, 
dva nista glasovala (Grašič, Balažič), zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 280 
 

1. 
 

Občine soglašajo s cenikom vstopnic za letno kopališče Ormož, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 

 
 

Ad 5 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda obrazložitev k 
novelaciji potrditve Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Modernizacija občinske 
javne poti št. 802-143 Rakovski vrh. 
Pojasnjeno je bilo, da bomo prejeli od države več sredstev po 23. členu ZFO in sicer v višini 
131.858 €, zato je bilo potrebno dokument novelirati. 
 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
Dodatnih predlogov ni bilo. 
 
Prisotnih je bilo osem  članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 281 
 
 

1. 
 

Sprejme se Novelacija Dokumenta identifikacije investicijskega projekta št. 1« Modernizacija 
občinske javne poti št. 802-061 Rakovski vrh«, ki ga je izdelala Javna razvojna agencija 
Ormož v mesecu maju 2009 in je sestavni del tega sklepa.  

 
2. 
 

Občinski svet pooblašča župana, da lahko sprejme sklep o novelaciji DIIPa Modernizacija 
javne poti JP 802-061 Rakovski vrh, ki se nanaša na finančne in vsebinske popravke, ki so 
potrebni zaradi zahtev pridobitve sredstev po 23. členu Zakona o financiranju občin.   
 

3. 
Ta sklep velja takoj. 
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Ad 6 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave go. Zinko Hartman, da poda obrazložitev k 
novelaciji potrditve 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, zato je potrebno 
dokument novelirati. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo 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. 282 
 

1. 
 

Sprejme se Novelacija Dokumenta identifikacije investicijskega projekta št. 1« Modernizacija 
občinske javne poti št. 802-143 Rakovski kot«, ki ga je izdelala Javna razvojna agencija 
Ormož v mesecu maju 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 23. členu Zakona o financiranju občin.   
 

3. 
Ta sklep velja takoj. 
 

 
Ad 7 

 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda pojasnila v zvezi s 
posredovano sistematizacijo delovnih mest v vrtcu »Ježek» pri OŠ Sveti Tomaž.  
Med drugim je bilo pojasnjeno, da je potrebno dati soglasje k obsegu dejavnosti predšolske 
vzgoje za šolsko leto 2009/10, k sistematizaciji delovnih mest,odpiralnemu času in povečanju 
števila otrok v oddelku. V treh oddelkih bo 53 otrok in 9,75 zaposlenih.  
 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
V sami razpravi se je pojavilo nekaj dilem, zaradi česar so svetniki predlagali, da se zadeva 
preloži na prvo naslednjo sejo, na katero se povabi ravnateljica šole.  
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
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S K L E P št. 283 
 

1. 
 
Vloga za soglasje k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu »Ježek» pri OŠ Sveti Tomaž se 
obravnava na eni od naslednjih sej, na katero se povabi novo ravnateljico OŠ Sveti Tomaž. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

 
Ad 8 

 
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda pojasnila v zvezi  z 
izdajo soglasja Pokrajinskemu muzeju Ptuj- Ormož v zvezi s pridobitvijo soglasja države za 
opravljanje javne službe muzeja. 
Pojasnjeno je bilo, da smo s strani Pokrajinskega muzeja Ptuj- Ormož bili zaprošeni za izdajo 
soglasja, ki ga potrebujejo za prijavo na razpis za pridobitev pooblastila države za opravljanje 
javne službe muzeja. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo osem  članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo sedem članov občinskega 
sveta, ena članica ni glasovala (Balažič),zato je bil sprejet 
 
 

S K L E P št. 284 
 

1.  
 

Občinski svet občine Sveti Tomaž soglaša, da Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož pridobi 
pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzejev.  
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 9 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda pojasnila v zvezi z 
Sklepom o znižanju plačil staršev za program vrtcev v času poletnih počitnic. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da lahko na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtnih, občina v času poletnih počitnic staršem prizna popust oziroma nižje 
plačilo. Za dvomesečno odsotnost bi starši plačevali 50 % plačnega razreda, s tem bi imeli 
zagotovljeno rezervacijo. 
Hkrati mora občina zagotoviti tudi plačilo celotne razlike med plačilom staršev v času 
počitniške odsotnosti otroka in cene programa, razen stroškov za živila.  
 
Župan je predlagal glasovanje. 
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Prisotnih je bilo osem svetnikov, » ZA » je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
 

S K L E P št. 285 
o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic 

1. člen 

Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih 
počitnic (julij, 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  

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

Ad 10 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda pojasnila v zvezi z 
izdajo soglasja k imenovanju vodje organizacijske enote Ormož v okviru Pokrajinskega 
muzeja Ptuj – Ormož. 
Pojasnjeno je bilo, smo s strani Pokrajinskega muzeja Ptuj- Ormož bili zaprošeni za izdajo 
soglasja k imenovanju vodje enote Ormož ga. Nevenke Korpič. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo sedem članov občinskega 
sveta, ena članica ni glasovala (Balažič), zato je bil sprejet 
 

S K L E P 
 

1. 
 

Občinski svet občine Sveti Tomaž soglaša s imenovanjem Nevenke Korpič za vodjo 
organizacijske enote, ki deluje  v okviru Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož.  
 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
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Ad 11 
 

Pobude, vprašanja svetnikov in odgovori nanje. 
 
Aleš Luci je povedal, da bi želela študentka, ki  je obdelala v diplomski nalogi  celostno 
podobo naselja Sveti Tomaž, predstavitev njene naloge. 
Župan je predlagal, da se posvet opravi v naslednjem tednu. Povabiti je potrebno svetnike, 
Župnijski urad, predstavnike društev in druge zainteresirane. 
 
Franc Pondrk je vprašal kako potekajo tekoča vzdrževalna dela na javnih poteh? 
Župan je pojasnil, da po planu. 
 
Sonja Balažič je vprašala ali je bila za modernizacijo ceste Pršetinci naročena projektna 
dokumentacija, ker člani sveta o tem ne vedo nič? Cesta bi naj potekala tudi po skladovem 
zemljišču. 
Župan pove, da gre za obstoječo traso ceste. 
Glede na trditve delavca iz Skupne občinske uprave pristojnega za modernizacijo cest, za take 
posege ni potrebno naročati dokumentacije. 
 
Robert Korada je povedal, da občinski svetniki niso bili seznanjeni o modernizaciji ceste. 
Župan je povedal, da ni bilo odstopanj od NRP. Zbrali smo ponudbe, izvajanje del pa je 
dobilo Komunalno podjetje Ormož. 
 

Ad 12 
 

 
Župan je prisotne seznanil, da smo si pridobili predračun za sanacijo primarnega 
vodovodnega omrežja Sv. Tomaž- Kostanj in v nadaljevanju od Kostanja v smeri Gradišča in 
Zagorja. 
Potrebno bo zamenjati obstoječo vodovodno cev, ker prepogosto prihaja do poškodb, v smeri 
Gradišča pa obstoječi cevovod ne zadostuje glede na potrebe. V smeri Gradišča in Zagorja bi 
poskrbeli za ustrezni cevovod brez zagotovitve požarne vode. Hidrant bi bil pri Bučkovem 
križu.  
Člani sveta se strinjajo, da se pristopi k aktivnostim za nadomestitev primarnega vodovoda, 
ker bo ob tej cesti prišlo do modernizacije ceste. Položitev cevovoda bo izvedena pred 
asfaltiranjem ceste. 
Župan je povedal da smo prejeli vlogo Ansambla PREPIH za Pokroviteljstvo ob nabavi vozila 
v višini 1000 EUR. 
Člani sveta se niso odločili za pokroviteljstvo, ker menijo, da bi to spodbudilo še druge za 
pridobitev sredstev. 
 
Župan je na koncu seje povabil vse prisotne na otvoritev modernizirane javne poti Pršetinci- 
Bratuša, ki bo 13.6.2009 ob 14.00 uri v Pršetincih. 
 
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri. 
 
Zapisnikar:                                                                                           Župan: 
Ivan Rakuša                                                                                         Mirko Cvetko  
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OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  22. REDNE SEJE 
 
 
 
 

1. Sklep št. 276, je realiziran.   
2. Sklep št. 277, je realiziran  
3. Sklep št. 278, je realiziran. 
4. Sklep št. 279, je v postopku. 
5. Sklep št. 280, je posredovan pristojnim za realizacijo. 
6.   Sklep št. 281, je v postopku realizacije. 
7. Sklep št. 282, je v postopku realizacije. 
8. Sklep št. 283, je postopku realizacije. 
9. Sklep št. 284, je posredovan Pokrajinskemu muzeju Ptuj- Ormož. 
10. Sklep št. 285, je posredovan Osnovni šoli Sveti Tomaž in ostalim vrtcem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


