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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
 
Datum:   23.7.2009 
Številka: 032-0001/2008 

 

Z A P I S N I K 

23. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Tomaž, ki je bila v četrtek, 23. julija 2009 ob 20.00  
uri v  sejni sobi Kulturnega doma, Sv. Tomaž 44. 
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 20.04 uri. 
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, saj je 
prisotnih šest svetnikov. 
Župan je pojasnil, da se bo  g. Robert  Skuhala  pridružil kasneje. 
 

Na seji sta bili prisotni še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman in računovodkinja ga. 
Stanka Kosi. 
Od poročevalcev so bili prisotni ga. Jana Kovač in ga. Barbara Babič ter g. Boštjan Najžar za 
poročevalce pri točki OPN občine Sveti Tomaž, ga. Pepca Kupčič, ravnateljica OŠ Sveti Tomaž 
za poročevalko pri točki Soglasje k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu Ježek pri OŠ Sveti 
Tomaž, g. Rajh Franc kot pobudnik za investicijski projekt izgradnje trgovsko poslovne zgradbe 
v centru Sv. Tomaža in občan Ivan Goričan. 
 
Od novinarjev so bili prisotni ga. Vilki Klemenčič Ivanuša, ga. Natalija Škrlec in ga. Urška 
Maučec. 

Zapisnikar Ivan Rakuša. 

Župan je dal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 22. redne seje. 

Pripomb in  dopolnitev ni bilo. 

Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 22. redne seje.  

Prisotnih je bilo šest  članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je šest članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo šest članov občinskega sveta, zato 
je bil sprejet 

SKLEP št. 286 

1. 

Potrdi se zapisnik 22. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa. 

2. 

Ta sklep velja takoj. 
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Ad 1 

Župan  je predlagal, da se 6. točka " Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2009 
obravnava po hitrem postopku". 
 
Župan je podal  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 vseh šest članov občinskega sveta, 
zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 287 

1. 

Šesta točka dnevnega reda« Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2009 se 
obravnava po hitrem postopku. 

2. 

Ta sklep velja takoj. 

Župan je podal v  razpravo dnevni red 23. redne seje. 

Dodatnih predlogov  ni bilo. 

Župan je predlagal glasovanje o dnevnem redu 23. redne seje. 

Prisotnih je bilo šest  članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je šest članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo šest članov občinskega sveta, zato 
je bil sprejet 

dnevni red: 

- Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega  
sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Stališče občinskega sveta do pripomb vloženih v času javne razgrnitve Občinskega 

prostorskega načrta občine Sveti Tomaž 
3. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Ježek pri Osnovni šoli Sveti Tomaž 
4. Zaključni račun proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2008 
5. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2009 
6. ODLOK o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2009  
7. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za  ohranjanje in razvoj kmetijstva in 

podeželja za programsko obdobje 2009 – 2013- ponovno popravljen s strani 
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Ministrstva 
8. Novelacija DIIP št. 2 Modernizacija občinske javne poti JP 802-143 Rakovski kot 
9. Investicijski program »Oskrba s pitno vodo na območju Drave (Ormoško območje)« 
10. Obravnava vloge Rajh Franca, Mala vas 28 a, Sveti Tomaž v zvezi s pridobitvijo 

večnamenskega objekta v centru Svetega Tomaža 
11. Sklenitev prodajne pogodbe za nakup parc. 83/1, 83/3 in 86/2 vse k.o. Tomaž 
12. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
13. Razno 

 

Ad 2 

Po krajšem uvodu je župan prosil ga. Jano Kovač in ga. Barbaro Babič ter g. Boštjana Najžar da 
podajo obrazložitev in pojasnila v zvezi Občinskim prostorskim načrtom (OPN) občine Sveti 
Tomaž. 
Župan je povedal, da sta potekli natanko dve leti od pristopa k izdelavi prvega samostojnega 
prostorskega akta ( OPN) občine Sveti Tomaž. 
 

Ob 20.10 uri se je seje udeležil  g. Robert Skuhala. 

V nadaljevanju je ga. Jana Kovač povedala, da je bil Občinski prostorski načrt Občine Sveti 
Tomaž  javno razgrnjen v času od  12. aprila do 12. maja 2009. Dne 5. maja je bila v Kulturnem 
domu pri Svetem Tomažu tudi javna razprava. V času javne razgrnitve je bilo na dopolnjen 
osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Sveti Tomaž podanih ogromno pripomb – vse se 
nanašajo na spremembo namenske rabe zemljišč in sicer  za spremembo kmetijskih zemljišč v 
stavbna zemljišča zaradi nameravanih gradenj oziroma zaradi že zgrajenih objektov in  pripombe 
za spremembo stavbnih  zemljišč nazaj v kmetijska zemljišča. Šest pripomb je bilo že 
obravnavanih v osnutku občinskega prostorskega načrta kot predhodne pobude za spremembo 
namenske rabe. 
V nadaljevanju je Jana Kovač prikazala tabelarični prikaz vseh podanih pripomb s podatki o 
parcelah, predlagani velikosti, namenu predloga, sedanji planski rabi in dejanski rabi zemljišč ter 
omejitvah, ki veljajo na parcelah ter predlagatelja pobude. 
Vsaka pobuda je označena z zaporedno številko, ki je identična z oznako v kartografski prilogi, 
kar omogoča tudi identifikacijo v prostoru. 
Gospa Jana Kovač je med drugim pojasnila, da gre pri izdelavi projektov za precej zahtevne in 
komplicirane postopke. Kot vidimo in  ugotavljamo, se sam postopek vleče zelo dolgo. 
Zakonodajalec je sprejel  roke za izdajo smernic in soglasij, vendar se prav pri teh institucijah 
najbolj zapleta. 
Sam postopek za občino Sveti Tomaž je nekoliko hitrejši, ker se za našo občino ne zahteva 
okoljsko poročilo (dokumentacija vpliva na okolje). 
Brez pridobljenih smernih ni mogoče vložiti dopolnjenega predloga OPN. 
Na temo OPN Občine Sveti Tomaž  se bomo  morali sestati še nekajkrat, preden bo začel veljati. 
Pojasnjeno je tudi bilo, da se Kmetijsko ministrstvo opredeljuje za vsako parcelo posebej. 
Člani občinskega sveta so bili seznanjeni s temi pripombami, prav tako so bile te pripombe 
slikovno prikazane. 
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Župan je odprl razpravo. 
 
Kristino Grašič je vprašala, zakaj ni vključena njiva za Bezjakovimi in  Hudžarjem? 
Pojasnjeno je bilo, da pristojno kmetijsko ministrstvo smatra, da je na razpolago še dovolj 
nezazidanih parcel na območju Svetega Tomaža. 
 
Aleš Luci je vprašal ali se bodo površine pod župniščen zmanjšale? 
Pojasnjeno je bilo, da se bodo nezazidana zemljišča pod župniščen primerno zmanjšala. 
Goričan Marjan je povedal, da svojega zemljišča ne da za gradnjo. 
Aleš Luci je povedal, da ne more nihče nikogar prisiliti, da mora dati zemljišče za gradnjo. 
Nezazidana bi verjetno morala biti bolj obdavčena. 
Boštjan Najžar je povedal, da je nadomestilo za nezazidana stavbna zemljišča 70 % manj 
obremenjeno  od  pozidanih. 
Gospa Jana Kovač je povedala, da bi se lastniki zemljišč pogosteje odločali za prodajo, če bi bila 
nezazidana stavbna zemljišča bolj obremenjena s plačili. 
 

SKLEP št. 288 
 

1. 
Sprejmejo se stališča do pripomb iz javne razgrnitve Občinskega prostorskega načrta, ki jih je 
pripravil izdelovalec Občinskega prostorskega načrta ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring 
Murska  Sobota,Staneta Rozmana 5, 9000  Murska Sobota v mesecu juliju 2009 in so sestavni del 
tega sklepa.   
                                                       

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 3 

Župan je povedal, da smo soglasje v zvezi z obsegom dejavnosti predšolske vzgoje za šolsko leto 
2009/10 in sistemizacijo delovnih mest za šolsko leto 2009/10, za vrtec že obravnavali na prejšnji 
redni seji, ampak se Občinski svet ni odločil za sprejetje, ker je želel vzpostaviti stik z novo 
ravnateljico. Župan se je ravnateljici ga. Pepci Kupčič zahvalil, da se je seje udeležila in jo prosil, 
da poda obrazložitev. 
Ravnateljica ga. Kupčič je povedala, da predlaga zaposlitev pomočnice vzgojiteljice za ½ delovni 
čas. Osnovna šola predlaga, da bi starostno skupino od 1-2 let povečali iz 12 na 14  otrok, 
starostno skupino od 4-5 let pa iz 22 na 24 otrok. Vrtec Ježek bo imel tri oddelke s skupaj 54 
otroci. 
Pojasnjeno je bilo, da želijo izvajati še obogatitvene dejavnosti kot so otroški pevski zbor, 
folklora, računalništvo, pravljičarstvo, likovno dejavnost in naravoslovje. 
Opozorila je tudi na prostorsko stisko tako v vrtcu in osnovni šoli, ki se bo pojavila v naslednjih 
letih. Za enkrat se bodo posluževali razpoložljivih prostorov. 
 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
Robert Skuhala je čestital novi ravnateljici za funkcijo, ki jo prevzela. Povedal je, da se veseli 
sodelovanja.  
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Župan je povedal, da bo potrebno za odpravo prostorske stiske iskati rešitve za pridobitev 
dodatnih prostorov za vrtec in s tem tudi za šolo. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
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. 289 

1. 

O soglasju k 

a) k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje za šolsko leto 2009/10: 
Organizacijska 

enota 

Program Starostna skupina Število 
otrok 

Število 
oddelkov  

Vrtec Ježek 10-urni Homogena 1-2 leti 12+2 1 
Vrtec Ježek 10-urni Kombinirana  2-4 leta 16 1 
Vrtec Ježek 10-urni Homogena 4-5 let 22+2 1 
Skupaj   54 3 

 
b) k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2009/10: 

Delovno mesto Število delavcev 
Pedagoška vodjinja 0,33 
Vzgojiteljice 3 
Pomočnice vzgojiteljice 3,5 
Svetovalna delavka 0,13 
Administrativno računovodski delavec 0,45 
Kuharica 0,8 
čistilka 0,7 
hišnik 0,15 
Vodja prehrambenega in higienskega režima 0,10 
Socialna pedagoginja-logopedinja 0,09 
Skupaj 9,25 

 

Občina soglaša z dodatno zaposlitvijo pomočnice vzgojiteljice s polovičnim delovnim časom.  
 
c)   k poslovnemu času za šolsko leto 2009/10: 
Odpiralni čas vrtca v šolskem letu 2009/2010 je od 5.15 do 15.45. 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 24 otrok v oddelek homogeni od 4-5 let.  
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e.) druge dejavnosti v vrtcu 
V šolskem letu 2009/2010 se bodo izvajale naslednje obogatitvene dejavnosti: 
-Otroški zbor, folklora, računalništvo, pravljičarstvo, likovna dejavnost in naravoslovje.  
Občina soglaša  s dodatnimi dejavnostmi ter  bo zagotovila sredstva za plačilo dodatnih 90 ur na 
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 4 
 

Župan je prosil računovodkinjo ga. Stanko Kosi, da poda obrazložitev k zaključnemu računu 
Občine Sveti Tomaž za leto 2008. 
Med drugim je bilo povedano, da so prihodki v letu 2008 znašali 1.863.273 EUR, odhodki pa 
2.008.526 EUR, ostanek sredstev na računu konec leta 2008 je znašal 264.973 EUR. Občina se je 
v preteklem letu za investicije zadolžila za 150.000 EUR. 
Predsednica nadzornega odbora ga. Karolina Žajdela, je povedala, da je nadzorni odbor 
obravnaval zaključni račun za leto 2008 ter izdelal poročilo. Namen in cilj nadzora je bil preveriti 
skladnost finančnega poslovanja z zakonskimi in podzakonskimi akti, transparentnost poslovanja, 
preveriti pravilnost vodenja poslovni knjig, poročati o ugotovitvah in izdelati končno poročilo. 
Pri nadzoru so podrobneje pogledali porabo sredstev proračunske rezerve, porabo in razdelitev 
sredstev po elementarni nesreči v točo 15.8.2008, sofinanciranje vrtcev, plačilne roke in splošne 
proračunske rezervacije. 
Nadzorni odbor priporoča in predlaga, da bi morali v bodoče v primerih izplačil za odpravo 
posledic elementarnih nesreč še jasno  definirati oziroma navesti ključ za delitev pomoči. 
Predsednica je prebrala vsebino Poročila o nadzoru in končnega poročila o opravljenem nadzoru 
investicije » Modernizacije občinske ceste JP 802-312 odsek Žagavec«. 
Nadzorni odbor pri tej investiciji  ni zasledil nepravilnosti. 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
Sonja Balažič, predsednica Odbora za finance in proračun je povedala, da je odbor na svoji 8. 
redni seji obravnaval zaključni račun za leto 2008. Meni, da je primerna podlaga za obravnavo na 
seji občinskega sveta.  
 
Ostali prisotni niso imeli pripomb. 
Župan je predlagal glasovanje. 
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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. 290 
 

1. 
Sprejme se Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2008, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 5 

Župan je povedal, da smo se morali odločiti za vložitev prvega rebalansa proračuna za leto 2009.  
Prosil je računovodkinjo ga. Stanko Kosi, da poda obrazložitev rebalansa proračuna za leto 2009. 
Med drugim je bilo povedano, da z rebalansom planirano prihodke v višini 2.246.556 EUR, 
odhodke v višini 2.648.947 EUR, stanje na računu na dan 31.12.2008 je znašalo 263.768 EUR in 
predvidevamo zadolževanje v višini 160.000 EUR. Zadolževanje je potrebno za modernizacijo JP 
802-071 Rucmanci dolina in JP  802-62 Koračice (Mlinarič), ki se predvidevata izvesti v letih 
2009 in 2010. 
Župan je podal zadevo  v razpravo. 

Sonja Balažič, predsednica Odbora za finance in proračun je povedala, da je odbor predlagani 
predlog rebalansa proračuna obravnaval na svoji redni 8. seji in ga podpira s predlaganimi 
amandmaji  od strani svetniške skupine SDS. 
 
Aleš Luci  je predstavil vložene amandmaje svetniške skupine SDS: 
 
Amandma št 1 

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni projekt:  

Ime projekta viri leto        2010  Leto 2012     
- OB205-07-0039 Modernizacija JP 802-161  
Koračice Dol. 400 m 

lastna 
proračunska 
sredstva 

             
 0,00 

           
33.700  

Skupaj 0,00 33.700 
 

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov se namesto projekta: 
Modernizacija JP 802-282 Savski mlin doda nov projekt: 

Ime projekta viri leto   2009   Leto 2010 
Modernizacija JP 802-281Savci – Kolomon 
700 m 

lastna 
proračun.sred.  

         0,00  61.915 

Skupaj 0,00 61.915 
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V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni projekt: 

Ime projekta viri leto   2009  Leto 2010     
OB205-07-0056 Modernizacija JP 802-301 
Mala vas- Kamenšak 415 m 

lastna 
proračun.sred. 

              
22.973 

           
24.925 

Skupaj 22.973 24.925 
 

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni projekt: 

Ime projekta viri  leto    2009  Leto 2010 
OB205-09-0002 Modernizacija JP 802-162 
Koračice - Mlinarič 

lastna proračunska 
sredstva 

             
3.500 

        
   22.050 

Transfer iz drž. 
prorač. 

0,00        48.358               

Skupaj 3.500 70.408 

 

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov namesto projekta 

Modernizacija dela JP 802-131 G. Ključarovci Lesjak doda nov projekt: 

Ime projekta viri leto   2009      Leto 2010 
Modernizacija dela LC 302-021 in JP 802-131 
Ključarovci 

Transfer iz 
drž. prorač. 

             
7.000     

 
416.704 

lastna 
proračun.sred.  

 
2.400 

 
83.676 

Skupaj 9.400 500.380 

 

Glede na predlagane spremembe projektov v načrtu razvojnih programov se v Posebnem delu 
proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2009 spremenijo ali dodajo naslednje postavke: 

Postavka 081345 Modernizacija JP 802-301 Mala vas- Kamenšak (415 m), ki je bila planirana za 
leto  2011 se v letu 2009 na kontu 420401 Novogradnje planira v višini 22.973 €. Izvedba 
investicije je planirana za dvoletno obdobje in se za pokritje obveznosti predvideva tudi 
zadolževanje. 
Posledično pa se zniža postavka : 081340 Modernizacija JP 802-162 Koračice – Mlinarič na 
kateri se planirajo sredstva za Načrte in projektno dokumentacijo, konto 420804 v višini 3.500 €. 
Sama izvedba investicije pa se predvideva v letu 2010 in bo delno tudi financirana iz državnih 
sredstev. Del kredita, ki se bil v predlogu predviden za to investicijo se nameni za Modernizacijo 
JP 802-301 Mala vas- Kamenšak. 
Doda se proračunska postavka 081355 Modernizacija dela LC 302-021 in JP 802-131 
Ključarovci in sicer za leto 2009 na kontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 8.400 
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€, ki sestavljajo prihodek iz državnega proračuna iz sredstev EU v višini 7.000 € in 2.400 € 
lastnih proračunskih sredstev. Izvedba investicije se planira v letu 2010 in naj bi se v večji meri 
financirala iz državnega proračuna iz sredstev EU. Lastni delež v višini 2.400 se prerazporedi iz 
postavke: 010102 Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles, konto 402099 Drugi 
splošni material in storitve. 
Iz predloga rebalansa se umakne proračunska postavka: 081388 Modernizacija JP 802-282 
Savski mlin, kjer so bila na kontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija predvidena 
sredstva v višini 2.500 €. Investicijo nadomešča nov projekt: Modernizacija JP 802-281Savci – 
Kolomon v dolžini 700 m in se bo izvajal v letu 2010. 
 

Mirko Cvetko je prebral amandmaje, ki ga je vložila Svetniška skupina N.Si. 

Amandma št 1: 

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se doda nova proračunska postavka: 071002 Javna 
dela – Komunalno urejanje. Sredstva se zagotovijo v višini 4.905 € in sicer:  

- Konto 400000 osnovne plače: 3.540 € 
- Konto 400202 povračilo stroškov prehrane med delom: 442 € 
- Konto 400203 povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela: 350€ 
- Konto 401001 prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 314 € 
- Konto 401100 prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje: 233 € 
- Konto 401101 prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni: 19 € 
- Konto 401200 prispevek za zaposlovanje: 3 € 
- Konto 401300 prispevek za starševsko varstvo 4 €. 

Sredstva se zagotovijo s sofinanciranjem Zavoda za zaposlovanje v višini 2.920 €, 1.985 € pa se 
prerazporedi iz postavke: 171602 Pokopališče. Zniža se konto 402503 Tekoče vzdrževanje 
drugih objektov. 
 
Obrazložitev:  
Sredstva je potrebno zagotoviti za  vključitev dveh delavcev preko javnih del za obdobje 3 
mesecev, ki bi urejala občinske komunalne površine. 
 
Amandma št 2: 
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 030714 Sofinanciranje 
investicijskih vlaganj in nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne opreme, konto 431000 za  
2.000 € in skupaj znaša 33.700 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke:  010102 
Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles, konto 402099 Drugi splošni material in 
storitve v višini 2.000 €. 
 
Obrazložitev:  
Sredstva je potrebno zagotoviti za  nemoteno izvedbo investicijsko vzdrževalnih del PGD 
Koračice. 
 
Amandma št 3: 
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 051873 Športna društva in klubi 
– tekmovalni in rekreacijski in sicer se doda konto 431000 Investicijski transferi neprofitnim 
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organizacijam in ustanovam v višini 2.000 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke:  
010102 Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles,  konto 402099 Drugi splošni 
material in storitve v višini 2.000 €. 

 
Obrazložitev:  
Sredstva je potrebno zagotoviti za  pomoč pri izvedbi zamenjave dotrajanih sider in vzmeti ter 
ostalega materiala potrebnega za delovanje vlečnice. 
 
Župan je podal v razpravo amandmaje svetniške skupine N. Si. 
Aleš Luci je povedal, da bi bilo potrebno v sprejeti pravilnik o sofinanciranju delovanja društev 
zajeti vsaj minimalno investicijsko vzdrževanje objektov. 
Župan pojasni, da so proračunska sredstva namenjena samo za splošna delovanja in teh 
namenskih sredstev ni možno koristiti za investicijska delovanja. Podobno je s investicijami v 
gasilske domove. 
 
Goričan Marjan je povedal, da se strinja, da se 2000 EUR nameni Smučarskemu klubu. 
Robert Skuhala je povedal, da se naj sredstva Smučarskemu klubu namenijo, vendar naj z občino 
tudi sodelujejo. 
Kristina Grašič je povedala, naj se sredstva Smučarskemu klubu dajo kot delna pomoč za 
postavitev nadstreška za teptalec za sneg. 
Sonja Balažič in Aleš Luci podpirata  predlog za dodelitev sredstev Smučarskemu klubu. 
 
Župan je podal v razpravo amandma svetniške skupine SDS. 
 
Razprave in dopolnitev ni bilo. 
Župan je predlagal glasovanje o amandmaju SDS. 
 
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. 291 

Sprejme se amandma, ki se glasi: 

l. 

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni projekt:  

Ime projekta viri leto        2010  Leto 2012     
- OB205-07-0039 Modernizacija JP 802-161  
Koračice Dol. 400 m 

lastna 
proračunska 
sredstva 

             
 0,00 

           
33.700  

Skupaj 0,00 33.700 
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V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov se namesto projekta: 
Modernizacija JP 802-282 Savski mlin doda nov projekt: 

Ime projekta viri leto   2009   Leto 2010 
Modernizacija JP 802-281Savci – Kolomon 
700 m 

lastna 
proračun.sred.  

         0,00  61.915 

Skupaj 0,00 61.915 
 

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni projekt: 

Ime projekta viri leto   2009  Leto 2010     
OB205-07-0056 Modernizacija JP 802-301 
Mala vas- Kamenšak 415 m 

lastna 
proračun.sred. 

              
22.973 

           
24.925 

Skupaj 22.973 24.925 
 

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni projekt: 

Ime projekta viri  leto    2009  Leto 2010 
OB205-09-0002 Modernizacija JP 802-162 
Koračice - Mlinarič 

lastna proračunska 
sredstva 

             
3.500 

        
   22.050 

Transfer iz drž. 
prorač. 

0,00        48.358               

Skupaj 3.500 70.408 

 

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov namesto projekta 

Modernizacija dela JP 802-131 G. Ključarovci Lesjak doda nov projekt: 

Ime projekta viri leto   2009      Leto 2010 
Modernizacija dela LC 302-021 in JP 802-131 
Ključarovci 

Transfer iz 
drž. prorač. 

             
7.000     

 
416.704 

lastna 
proračun.sred.  

 
2.400 

 
83.676 

Skupaj 9.400 500.380 

 
Glede na predlagane spremembe projektov v načrtu razvojnih programov se v Posebnem delu 
proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2009 spremenijo ali dodajo naslednje postavke: 
Postavka 081345 Modernizacija JP 802-301 Mala vas- Kamenšak (415 m), ki je bila planirana za 
leto  2011 se v letu 2009 na kontu 420401 Novogradnje planira v višini 22.973 €. Izvedba 
investicije je planirana za dvoletno obdobje in se za pokritje obveznosti predvideva tudi 
zadolževanje. 
Posledično pa se zniža postavka : 081340 Modernizacija JP 802-162 Koračice – Mlinarič na 
kateri se planirajo sredstva za Načrte in projektno dokumentacijo, konto 420804 v višini 3.500 €. 
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Sama izvedba investicije pa se predvideva v letu 2010 in bo delno tudi financirana iz državnih 
sredstev. Del kredita, ki se bil v predlogu predviden za to investicijo se nameni za Modernizacijo 
JP 802-301 Mala vas- Kamenšak. 
Doda se proračunska postavka 081355 Modernizacija dela LC 302-021 in JP 802-131 
Ključarovci in sicer za leto 2009 na kontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 8.400 
€, ki sestavljajo prihodek iz državnega proračuna iz sredstev EU v višini 7.000 € in 2.400 € 
lastnih proračunskih sredstev. Izvedba investicije se planira v letu 2010 in naj bi se v večji meri 
financirala iz državnega proračuna iz sredstev EU. Lastni delež v višini 2.400 se prerazporedi iz 
postavke: 010102 Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles, konto 402099 Drugi 
splošni material in storitve . 
Iz predloga rebalansa se umakne proračunska postavka: 081388 Modernizacija JP 802-282 
Savski mlin, kjer so bila na kontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija predvidena 
sredstva v višini 2.500 €. Investicijo nadomešča nov projekt: Modernizacija JP 802-281Savci – 
Kolomon v dolžini 700 m in se bo izvajal v letu 2010. 
Obrazložitev: 

Župan je predlagal  še glasovanje o amandmajih  svetniške skupine N.Si. 

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. 292 

Sprejmejo se amandmaji, ki se glasijo: 

Amandma št 1: 

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se doda nova proračunska postavka: 071002 Javna 
dela – Komunalno urejanje. Sredstva se zagotovijo v višini 4.905 € in sicer:  

- Konto 400000 osnovne plače: 3.540 € 
- Konto 400202 povračilo stroškov prehrane med delom: 442 € 
- Konto 400203 povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela: 350€ 
- Konto 401001 prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 314 € 
- Konto 401100 prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje: 233 € 
- Konto 401101 prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni: 19 € 
- Konto 401200 prispevek za zaposlovanje: 3 € 
- Konto 401300 prispevek za starševsko varstvo 4 €. 

Sredstva se zagotovijo s sofinanciranjem Zavoda za zaposlovanje v višini 2.920 €, 1.985 € pa se 
prerazporedi iz postavke: 171602 Pokopališče. Zniža se konto 402503 Tekoče vzdrževanje 
drugih objektov. 

Obrazložitev:  
Sredstva je potrebno zagotoviti za  vključitev dveh delavcev preko javnih del za obdobje 3 
mesecev, ki bi urejala občinske komunalne površine. 
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Amandma št 2: 

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 030714 Sofinanciranje 
investicijskih vlaganj in nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne opreme, konto 431000 za  
2.000 € in skupaj znaša 33.700 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke:  010102 
Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles, konto 402099 Drugi splošni material in 
storitve v višini 2.000 €. 

Obrazložitev:  
Sredstva je potrebno zagotoviti za  nemoteno izvedbo investicijsko vzdrževalnih del PGD 
Koračice. 
 
Amandma št 3: 

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 051873 Športna društva in klubi 
– tekmovalni in rekreacijski in sicer se doda konto 431000 Investicijski transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam v višini 2.000 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke:  
010102 Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles,  konto 402099 Drugi splošni 
material in storitve v višini 2.000 €. 

 

Obrazložitev:  
Sredstva je potrebno zagotoviti za  pomoč pri izvedbi zamenjave dotrajanih sider in vzmeti ter 
ostalega materiala potrebnega za delovanje vlečnice. 
 
Župan je zaključil razpravo o rebalansu proračuna in dal na glasovanje celoten odlok z vsemi 
sestavnimi deli. 

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. 293 

1. 

Sprejme se Odlok o rebalansu proračunu občine  Sveti Tomaž za leto 2009-1, ki vsebuje splošni 
in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov, letni načrt pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnin premoženjem, načrt nabav in gradenj  in letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih 
cest.  
 

2. 

Ta sklep velja takoj.  
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Ad 6 
 

Župan je povedal, da smo pripravili Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za odpravo 
posledic po neurju, ki nas je prizadelo v juniju letošnjega leta. Za odpravo posledic na lokalnih 
cestah in javnih poteh je potrebno zagotoviti 15.000 EUR. 
 
Župan je podal v razpravo osnutek odloka. 
Dodatnih predlogov in dopolnitev ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
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. 294 

1. 

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2009,  je primerna podlaga  za nadaljnjo 
obravnavo.  

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
Svetniki so pristopili k drugi obravnavi odloka.  
Župan je ugotovil, da v drugi obravnavi na Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve ni bilo 
pripomb, niti amandmajev, zato predlaga glasovanje o predlogu odloka. 
 
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. 295 

 

1 

Sprejme se Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2009,  ki je sestavni del tega 
sklepa. 

2. 

Ta sklep velja takoj. 

 

Ad 7 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev k Pravilniku o dodeljevanju  
državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za programsko obdobje 2009 – 
2013. 
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Med drugim je bilo povedano, da  smo 9.3.2009 posredovali popravljeni pravilnik ter potrebne 
obrazce za priglasitev na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prejeli smo nekaj 
pripomb. V svojih navedbah so navedli, da jim je v tem vmesnem času Evropska  komisija  
poslala dodatna navodila in pojasnila v zvezi z upoštevanjem priglasitvenih shem. Navedla je 
vsebino vseh dopolnitev in pripomb. 

Župan je podal pravilnik v razpravo. 
Dopolnitev in predlogov ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
 
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. 296 

1. 

Sprejme se Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za  ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja za programsko obdobje 2009 – 2013, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 

Ta sklep velja takoj. 

Ad 8 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Novelacije DIIP št. 2 
Modernizacije občinske javne poti JP 802-143 Rakovski kot. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da smo se za novelacijo DIIP-a, modernizacije JP Rakovski kot 
odločili, ker vključujemo projekt v financiranje  po 23. členu Zakona o financiranju občin. 
Omenjena investicija modernizacije JP Rakovski kot bi znašala 109.482 EUR. Od tega bi občina 
zagotovila 42.624 EUR, razliko v višini 66.858 EUR bi vključili v program po 23. členu o 
financiranju občin. 
 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
Razpravljavcev  ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
 
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 
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SKLEP št. 297 
O POTRDITVI ID1 

1. 
 

1. Potrdi se NOVELACIJA DIIPa št. 2 za projekt/program3: Modernizacija javne poti Rakovski 
kot, št. 802-143, ki ga je izdelala Javna razvojna agencija Ormož, Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož 
v mesecu juniju 2009.  
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 109.482 EUR (z 
vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od julija  
2009  do oktobra 2009. 
3. Vire za financiranje zagotavljajo: 
-  Občina Sveti Tomaž v znesku 42.624,00 EUR 
-  SVLR – 23. Člen ZFO-1 v znesku 66.858,00 EUR 
4. V NRP občine / države se6 
-   uvrsti nov projekt 
x  spremeni veljavni projekt. 
5. Odobri se priprava PIZ / IP / izvedba investicije. Niso potrebni dodatni dokumenti.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 9 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev k sprejetju Investicijskega 
programa »Oskrba s pitno vodo na območju Drave (Ormoško območje)«, ki ga je izdelalo 
podjetje Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor. 
Celotna investicija znaša 11.304.576,00 EUR. 
Delež sofinanciranja Občine Sveti Tomaž pri tem projektu bo znašal 102.306,00 EUR  in bo  
sofinanciran  do leta 2013.  
 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
 
Razpravljavcev ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
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. 298 
 

1. 
 

Sprejme se Investicijski program »Oskrba s pitno vodo na območju Drave (Ormoško območje)«, 
ki ga je izdelalo podjetje Proplus d.o.o, Strma ulica 8, Maribor  v mesecu juniju 2009 in je 
sestavni del tega sklepa.  

2. 
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Ta sklep velja takoj. 

 
Ad 10 

 
Župan je uvodoma povedal, da je na občino Sveti Tomaž naslovil vlogo Rajh Franc iz Male vasi 
28 a, 2258 Sveti Tomaž v zvezi z gradnjo večnamenskega objekta v centru Svetega Tomaža. 
Na njegovo željo smo ga povabili na današnjo sejo, da predstavi in sliši mnenje občinskega sveta 
o izgradnji objekta. 
Rajh Franc je povedal, da se kot lastnik zemljišča v centru Svetega Tomaža pogovarja z možnimi 
investitorji, da bi pristopili k izgradnji trgovine z mešanim blagom. Za izgradnjo trgovskega 
lokala se pogovarja z Jager-jem. 
Županu občine in svetnikom je bil idejni projekt že predstavljen. Gre za gradnjo tri etažnega 
objekta v katerem bi lahko bili poslovni prostori občine in upravne enote. V objekt bi bilo možno 
preseliti tudi pošto, knjižnico. 
Po informacijah  bi lahko občina začela z odplačevanjem svojega deleža v letu 2011. 
Franc Rajh je tudi povedal, da je bi bil s soinvestitorjem »Jagrom» in svetniki  organiziran posvet 
v sejni sobi v kulturnem domu. 
Povedal je, da je na tem posvetu podžupan g. Luci izjavil, da že imamo novo lokacijo za tako 
investicijo. 
 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
Aleš Luci je povedal, da je bil zadolžen za aktivnosti v zvezi z ureditvenim načrtom za center 
Svetega Tomaža. Idejni projekt je bil izdelan. Naredila ga je Nina Štraus. Maketa centra Svetega 
Tomaža je bila predstavljena svetnikom, na vpogled pa je na občini. V tem projektu je predvidena 
tudi  izgradnja trgovine, vendar na lokaciji bivše stare zadruge.  
V razpravo so se vključili še prestali člani sveta. Mnenja, glede primernosti tega investicijskega 
projekta na lokaciji Rajh Franca so bila zelo različna. 
Robert Korada je predlagal, da bi se o tej točki dnevnega reda pogovarjali na  izredni seji 
občinskega sveta. 
V razpravo se je vključil župan in med drugim povedal, da si moramo odgovoriti na nekaj 
vprašanj. 
Ali si želimo takšno trgovino. Ali želimo imeti občinske prostore v takšnem objektu, ali je 
primerna lokacija za trgovino z mešanim blagom itd. 
 
Župan je dal predlog o obravnavi te točke dnevnega reda na izredni seji na 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 
 

SKLEP št. 299 
 

1. 
 

Točka dnevnega reda »Obravnava vloge Rajh Franca, Mala vas 28 a, v zvezi z izgradnjo 
večnamenskega objekta v centru Svetega Tomaža se obravnava na izredni seji občinskega sveta. 
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2. 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 11 
 

Župan je povedal, da smo kot občina zainteresirani za nakup njive pri kulturnem domu. Prostor bi 
služil zunanjemu prireditvenemu prostoru. Z ureditvijo te lokacije bi lahko prenehali z javnimi 
prireditvami na igrišču pri Sv. Tomažu. Za določitev cene je bil narejen cenilni zapisnik. 
S farnim župnikom je bilo dogovorjeno, da bi za parcelo plačali 23.000 EUR. Predlog je 
obravnaval pastoralni svet in ključarji župnije Sveti Tomaž. Ceno so nam dvignili na 30.000 
EUR. 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
Franc  Pondrk je povedal, da je proti temu, da si mora občina kupiti zemljišče za javni 
prireditveni prostor, ker so zemljo tako ali tako dobili ob faranov zastonj. 
Aleš Luci je povedal, da je potrebno prostor za javne prireditve pridobiti, čudil pa se je, da 
sovaščani dvigujejo ceno. 
Robert Korada je menil, da prostor potrebujemo, za dogovor pa sta potrebni  dve stranki. 
Sonja Balažič je povedala, da podpira nakup parcele. 
Kristina Grašič je povedala, da podpira nakup, ker je v bližini centra. 
Marjan Goričan je povedal, da zemljo potrebujemo. Pozanimal se bo, kdo je to zemljo cerkvi 
podaril. Ni prav, da cerkev sedaj občini zemljo prodaja. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo sedem  članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo pet članov občinskega sveta,en 
član je bil »PROTI« in en član se je vzdržal, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 300 
 

1.  
Občinski svet občine Sveti Tomaž se strinja s sklenitvijo prodajne pogodbe za nepremičnine s  
parc. št. 83/1 njiva v izmeri 847 m2  pripisana pri vlož. št. 132 k.o. Tomaž in parc.  83/3 njiva v 
izmeri 3665 m2 in 86/2 njiva v izmeri 215 m2 obe pripisani pri vložku št. 25 k.o. Tomaž, katerih 
lastnik je do celote Rimokatoliško župnijstvo Sveti Tomaž, matična številka: 2001071000, 
davčna številka: 90235207, Sveti Tomaž 41, Sveti Tomaž, v vrednosti 30.000,00 EUR.  
Občina Sveti Tomaž bo kupnino plačala v dveh obrokih in sicer 11.000,00 EUR v roku 30 dni po 
podpisu pogodbe, razliko v višini 19.000,00 EUR pa najkasneje do 30.01.2010. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 12 
 

Aleš Luci je vprašal, zakaj se v proračunu še vedno pojavljajo stroški delovanja zavodov, katerih 
nismo podprli v sodelovanju z ostalima občinama? 
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Pojasnjeno je bilo, da morata preostali občini spremeniti odloke in podpisati dogovor o našem 
odstopu iz zavodov.  Občina Sveti Tomaž je dolžna do dokončne ureditve plačevati stroške 
delovanja teh zavodov. 
Robert  Skuhala je menil, da bi v tem času morali čim več potegniti iz teh zavodov, če jih že 
moramo plačevati. 
Kristina Grašič je vprašala, kdaj bo prišlo do krpanja ceste v smeri Bratuševe kapele? 

Župan je povedal, da je delo pogojeno s sanacijo vodovoda od križišča za Kostanj v smeri 
Gradišča- Zagorja. 

Sonja Balažič je vprašala, ali bo prišlo do sanacije asfaltne ceste na Seniku pod Marinom? 
Župan je povedal, da bi sanacijo planirali za naslednje leto v sklopu rednega vzdrževanja cest. Do 
posedanja asfalta je prišlo zaradi poškodb na vodovodnem omrežju. 
Robert Skuhala je predlagal, da bi naročili namestitev dodatnih tabel o dolžini nevarnega odseka 
na prometnih znakih » Živali na cesti ». 
Franc Pondrk je vprašal, kako daleč je  sprememba prednostne ceste v križišču v Koračicah? 
Župan je povedal, da je bil predlog posredovan pristojnemu Svetu za preventivo in varnost v 
cestnem prometu. 
Robert Korada je vprašal, kako potekajo aktivnosti za izgradnjo širokopasovnega interneta ? 
Ali je možno preveriti podatke o lastništvu ceste v smeri Vrbnjak Janeza, Mezgovci? 
Župan je povedal, da je pogodba podpisana. Rok za izvedbo del je 18 mesecev. Po 15. avgustu 
bodo pristopili k izvedbi del. 
Na našem območju so k izvedbi del dejansko že pristopili na trasi- Kostanj- Gradišče, ker se 
vzporedno s položitvijo vodovodne cevi polaga še kanalizacija za širokopasovni internet.  
Podatke o lastništvu ceste v smeri Vrbnjak Janeza v Mezgovcih bomo posredovali. 
Aleš Luci je predlagal, da bi se morali posluževati pogajanj za zniževanje cen pri razpisih. 
Župan je povedal, da bomo direktorico občinske uprave gospo Zinko Hartman zadolžili, da se 
pozanima za katere vrste investicij je možno vključevati pogajanja. Jasno da se pogaja takrat, ko 
je ponudba višja od razpoložljivih sredstev, ni pa logično da se pogajaš takrat ko je cena nižja do 
orientacijske vrednosti.  
Robert Korada je vprašal, zakaj so take razlike pri cenah za ureditev dokumentacije za 
modernizacijo cest ?  Navedel je primer mejne ceste Pršetinci. 
Župan je povedal, da je bil projekt naročen za celotno traso ceste, kot je bilo tako dogovorjeno z 
občino Ljutomer. 

Direktorica je pojasnila, da je precejšnji strošek geodetski posnetek, ki pa je tudi vključen. 

Župan je seznanil prisotne, da še vedno nismo prejeli Sklepa Službe Vlade za lokalno 
samoupravo o odobritvi projekta modernizacije ceste Rakovski vrh. Do podpisa pogodbe s CP 
Ptuj bo prišlo takoj po posredovanem sklepu. 
Aleš Luci je predlagal, da bi morali v izvedbo del na modernizaciji cest izvajalci vključevati 
domače podizvajalce. 
V kolikor pride do povečanja in dodatnih finančnih obveznosti pri investicijah, bi morali biti 
občinski svetniki s tem seznanjeni. Da je prišlo do dodatnih finančnih obveznosti ugotovimo še 
le, ko dobimo na mizo rebalans in zaključni račun. To velja za vse investicije. 
Župan pove, da popisi običajno ne zajamejo vsega. Najlažje je pristopiti k izvedbi del, če so 
naročeni in izdelani projekti. 
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Ad 13 

 
Župan je prisotne seznanil, da bo tradicionalni izlet 8. 8.2009. Vse svetnike je povabil, da se ga 
udeležijo. Relacija še ni znana. 
Župan je povabil prisotne na otvoritev modernizirane ceste Pršetinci – Bratuša, ki bo v nedeljo, 
26.7.2009 ob 13.30 uri. 
 
Seja je bila zaključena ob 23,15 uri. 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                      Župan: Mirko Cvetko           
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OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 

 
POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  23. REDNE SEJE 

 
 
 
 

1. Sklep št. 286, je realiziran.   
2. Sklep št. 287, je realiziran.  
3. Sklep št. 288, je bil poslan izdelovalcu OPN. 
4. Sklep št. 289, je v postopku realizacije.  
5. Sklep št. 290 je realiziran. 
6.   Sklep št. 291, je v postopku realizacije. 
7. Sklep št. 292, je v postopku realizacije. 
8. Sklep št. 293, je postopku realizacije. 
9. Sklep št. 294, je realiziran. 
10. Sklep št. 295, je postopku realizacije. 
11. Sklep št. 296, je bil posredovan v mnenje Ministrstva za kmetijstvo. 
12. Sklep št. 297, je postopku realizacije. 
13. Sklep št. 298, je bil posredovan pristojnim službam za prijavo projekta. 
14. Sklep št. 299, še ni realiziran. 
15. Sklep št. 300, je postopku realizacije. 
 

 
 
 
Sveti Tomaž, dne 30.10.2009 
       OBČINSKA UPRAVA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         


