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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
  
Datum:   28.12. 2009 
Številka: 032-0001/2008 
 

Z A P I S N I K 
 
26. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v ponedeljek, 28. decembra 
2009 ob 18.00 uri v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44. 
 
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 18.08 uri. 
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, saj so bili 
prisotni vsi svetniki. 
 
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman. 
Od poročevalcev je bil prisoten g. Roman Rozman iz skupne občinske uprave, s strani 
koncesionarja KP Ormož d.o.o. pa ga. Renata Čuček in ga. Janja Bezjak. 
Seje se je udeležila predsednica nadzornega odbora ga. Karolina Žajdela.  
 
Od novinarjev ni bilo nikogar. 
Zapisnikar je bil Ivan Rakuša. 
 
Župan je podal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 25. redne seje. 
Janez Rep je povedal, da ni bil neupravičeno odstoten na prejšnji seji, ker je župana in 
podžupana seznanil z odsotnostjo. 
 
Sonja Balažič je povedala, da bi morali dopolniti sklep št. 323, ki se je nanašal na oprostitve 
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Glede na to, da lastniki stavbnih zemljišč držijo in 
ne prodajajo stavbnih parcel, v postopku sprejemanja Občinskega prostorskega načrta pa tudi 
niso predlagali izvzema teh parcel iz območja nezazidanih stavbnih zemljišč, smo se 
dogovorili, da jih v roku 3 mesecev pisno obvestimo, da v prihodnje ne bomo več predlagali 
oprostitev plačil. 
 
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 25. redne seje z dvema 
dopolniloma. 
 
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. 328 
 

1. 
 
Potrdi  se zapisnik 25. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega 
sklepa. 
 

2. 
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V zapisniku se popravi navedba, da je bil Rep Janez neupravičeno odstoten, ker je svojo 
odsotnost pravočasno opravičil. 

3. 
 
Lastnike zemljišč  k.o. Koračice – 128,  117, 422, 421/1, 420, 415, 411, 413, 414, 409, 405, 
406, 403, 447/2, 448/2, 447/1, 402, 401 
 in 
k.o. Tomaž – 79/2, 89, 85/1, 83/2, 81, 80/1, 76/1, 76/2, 76/3, 90, 94/1, 93/1, 93/2, 93/3, 94/4, 
95/2, 2, 3, 4, 5, 22, 23/1, 23/3, 20, 18/3, 10/2,  8/3, 8/4, 8/5, 10/3, 10/4, 10/5, 8/6, 9. 
ki so bili predlagani za zmanjšano obremenitev plačila nadomestila za nezazidana stavbna 
zemljišča,  je potrebno  v roku treh mesecev obvestiti, da Občinski svet v bodoče ne bo 
podpiral oprostitev plačila nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča, saj se s tem zavira 
promet z nezazidanimi stavbnimi zemljišči. 
 

4. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 1 
 
Župan  je predlagal, da se dodajo naslednje točke dnevnega reda: 

1. Soglasje k določitvi cene javne službe oskrbe s pitno vodo 
2. Predstavitev zaključnega poročila o izvedbi nadzora s strani Nadzornega odbora 
3. Sklep o razrešitvi člana v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in 

imenovanje nadomestnega člana. 
 

Direktorica je pojasnila, da smo gradivo za dodatne točke dnevnega reda prejeli naknadno 
zato smo ga lahko predložili svetnikom na sami seji. 
 
Podžupan je predlagal umik 7. točke dnevnega reda in sicer: 

- Stališče Občinskega sveta v zvezi z vlogo Rajh Franca, Mala vas 28/a, Sveti Tomaž za 
gradnjo večnamenskega prostora v centru Sv. Tomaža. 

Pojasnjeno je bilo, da se morajo svetniki o tem še predhodno pogovoriti. 
 
Župan se je strinjal s predlogom podžupana  z  umikom 7. točke dnevnega reda, ker si je 
potrebno predhodno pridobiti stališča svetnikov v zvezi z  gradnjo večnamenskega prostora na 
Rajhovi parceli. 
 
Župan je podal predlog v razpravo. 
Razprave in dodatnih predlogov ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje o dodatnih točkah dnevnega reda. 
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. 329 
 

1. 
 
Dnevni red  26. redne seje se razširi z naslednjimi točkami: 

1. Soglasje k določitvi cene javne službe oskrbe s pitno vodo 
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2. Predstavitev zaključnega poročila o izvedbi nadzora s strani Nadzornega odbora 
3. Sklep o razrešitvi člana v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in  

imenovanje nadomestnega člana 
2. 

 
Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je predlagal glasovanje o umiku predvidene 7. točke dnevnega reda. 
 
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. 330 
 

1. 
Predvidena 7. točka dnevnega reda, stališče Občinskega sveta v zvezi z vlogo Rajh Franca, 
Mala vas 28/a, Sveti Tomaž za gradnjo večnamenskega prostora v centru Sv. Tomaža se 
umakne. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Župan je podal v razpravo dnevni red 26. redne seje z dopolnitvami in spremembami. 
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 
 

dnevni red: 
1. Določitev dnevnega reda 
2. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na 

območju občine Sveti Tomaž 
3. Soglasje k določitvi cene javne službe oskrbe s pitno vodo 
4. Poročilo o upravljanju letnega kopališča Ormož v letu 2009 
5. Dopolnjen Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za let 2010 
6. Predstavitev zaključnega poročila o izvedbi nadzora s strani Nadzornega odbora 
7. Pogodba o brezplačnem prenosu lastninske pravice v javnem interesu v zvezi z 

letnim pokopališčem Ormož 
8. Obravnava vloge Marin Franca, Pod Pohorjem 20, Maribor za oprostitev plačila 

NUSZ za leto 2010 
9. Sklep o razrešitvi člana v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in  

imenovanje nadomestnega člana 
10. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
11. Razno 
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Ad 2 

 
Po krajšem uvodu je župan prosil g. Romana Rozmana, da poda obrazložitev in pojasnila v 
zvezi s predlogom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda 
na območju občine Sveti Tomaž. 
Pojasnjeno je bilo, da se predlog odloka od osnutka ne razlikuje. Občina še nima lastnega 
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda, zato je potrebno k 
temu pristopiti. 
 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
Kristina Grašič je prosila za pojasnila v zvezi z 18. členom, ki se nanaša na pogoje za 
priključitev na javno kanalizacijo in na 35. člen, ki se nanaša na lokacijo predelave blata. 
 
V razpravi je bilo prisotno splošno mnenje, da mogoče v nekaterih delih odloka prehitevamo 
čas. Še posebej glede prevzema in ravnanja z blatom, ki je zapisano v 7. členu odloka. 
 
Pojasnjeno je bilo, da je Odlok napisan na osnovi državnega pravilnika. V kolikor bi si 
zapisali v odlok določbe, ki bi bile v nasprotju z državnim pravilnikom, bi morali take 
določbe v občinskem odloku odpraviti. 
 
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. 331 
 

1. 
Sprejme se Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na 
območju občine Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 3 
 

Župan je prosil predstavnico Komunalnega podjetja go. Renato Čuček, da poda pojasnila v 
zvezi s Soglasjem k določitvi cene javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine 
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Med drugim je bilo pojasnjeno, da se cena oskrbe 
s pitno vodo ni spreminjala od 1.4.2003. Koncesionar je zaprosil in si pridobil pozitivno 
mnenje pristojnega ministrstva. Dne 8.8.2009 je bil sprejet Državni pravilnik o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 
Pravilnik nalaga, da morajo uporabniki storitev plačati vse stroške, ki nastanejo z izvajanjem 
gospodarske javne službe. Dejstvo je, da do sedaj uporabniki niso plačevali polne ekonomske 
cene storitve. Po novem tvorijo ceno pitne vode vodarina, omrežnina, vodna povračila in 
števnina. Občine so dolžne po 1.1.2010 zaračunavati izvajalcem javne službe najemnino na 
podlagi obračunane amortizacije infrastrukture. Pojasnjeno je bilo tudi, da lahko občine delno 
subvencionirajo najemnino. V letu 2010 je možna subvencija do 50 %, vsako naslednje leto 
pa za 5% manj. Zbrana najemnina so namenska sredstva občine in se lahko uporabijo za 
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vlaganje v infrastrukturo. V nadaljevanju so bili pojasnjeni posamezni elementi cene za 
vodarino, omrežnino in vodna povračila. 
Skupna vrednost zaračunanih storitev oskrbe s pitno vodo se bo po predlogu za gospodinjstvo, 
ki bi porabilo v povprečju 15 m3 vode na mesec in ima priključek DN 25, povečala za 14% 
oziroma 2,16 EUR na mesec. 
 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
 
Robert Korada je vprašal kdo bo plačeval posredovan zrak po ceveh? Med drugim je povedal, 
da je po opravljeni sanaciji cevovoda v Rucmancih precej časa  pritekala rjava in umazana 
voda. Verjetno ni bil opravljen niti izpust in ne odzračenje sistema. Menil je, da gre za 
neodgovorno početje. 
Predstavnica Komunalnega podjetja je povedala, da bo pritožbe občanov posredovala 
direktorici Komunalnega podjetja d.o.o..  
Kristino Grašič je zanimalo, kje bodo namenska sredstva porabljena? 
Župan med drugim pove, da so nekateri odseki cevovodov v slabem stanju in bodo potrebne 
sanacije. Najemnina je namenski prihodek občine, ki se mora uporabljati za vlaganja v 
infrastrukturo. Javni vodovod bi morala gospodinjstva koristiti. Občina je v celoti pokrita z 
javnim vodovodom, razen izvedenih priključkov v Britkošaku od h. št. 21- 31. 
Aleš Luci je menil, da bi ta način zbrana lastna sredstva vplivala negativno na glavarino 
oziroma zmanjšanje sredstev finančne izravnave za občino od strani države. 
 
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. 332 
 

1.  
Občinski svet Občine Sveti Tomaž soglaša z določitvijo cene javne službe oskrbe s pitno 
vodo in sicer: 

• Vodarina 

  
Cena vodarina (v 

EUR/m3 brez DDV) 

Uporabniki javne službe (gospodinjstva in 
nepridobitne organizacije)   
  - gospodinjstva 0,7610 
   - nepridobitne organizacije 0,7610 
Ostali uporabniki (gospodarstvo) 1,1431 

  
• Omrežnina – pri določitvi cene za uporabnike javne službe se upošteva 

subvencioniranje cene omrežnine za leto 2010 v višini 50%; subvencija se nato vsako 
naslednje leto zmanjša za 5 odstotnih točk. Vir subvencije je občinski proračun. 
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Cena za priključek mesečno v EUR brez DDV) – ločeno po uporabnikih in dimenziji 
vodomera:  

Velikost vodomera 
Uporabniki javne 

službe Ostali uporabniki 

 DN 13 mm 1,4167 2,8333 
 DN 20 mm 2,3658 4,7317 
 DN 25 mm 3,5417 7,0833 
 DN 32 mm 5,6667 11,3333 
 DN 50 mm 14,1667 28,3333 
 DN 80 mm  47,2175 94,4350 
 DN 100 mm  70,8333 141,6667 
 DN 150 mm 141,6667 283,3333 

  
• Vodno povračilo – enotna cena za vse uporabnike (v EUR/m3 brez DDV): 0,0834 
• Cena za števnino (za priključek mesečno v EUR brez DDV) 

  
DN 13 mm  1,0090 
DN 20 mm  1,0090 
DN 25 mm 1,0090 
DN 32 mm 1,4135 
DN 50 mm 7,1115 
DN 65 mm 7,1115 
DN 80 mm 7,8714 
DN 100 mm 7,8714 
50 kombinirani 13,3332 
80 kombinirani 15,4629 
100 kombinirani 15,4629 

 
 2. 

Ta sklep velja takoj, nove cene pa se pričnejo uporabljati 1. dan naslednjega meseca po 
prejemu pozitivnega strokovnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor. 
 

3. 
 Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep št. 324-6/2000 MI z dne 28.7.2000 
(Uradni vestnik Občine Ormož 8/2000) in Sklep št. 352-16/03  z dne 3.2.2003 (Uradni vestnik 
Občine Ormož 1/2003). 

 
Ad 4 

 
Župan je prosil predstavnico Komunalnega podjetja, d.o.o. Ormož, da poda obrazložitev k 
Letnemu poročilu o upravljanju letnega kopališča Ormož. Med drugim je bilo pojasnjeno, da 
so zabeležili za 17,27% več kopalcev kot lani. Prihodkov so imeli za 20.203,69 EUR, vsi 
stroški pa so znašali 41.178,57 EUR. 
Na osnovi uresničenih prihodkov in stroškov je bilo ugotovljeno, da stroški presegajo 
dosežene prihodke za -25.169,86 EUR z DDV, kar je bilo za 17,3% več kot v prejšnjem letu. 
Župan je povedal, da po znanih podatkih  letno kopališče Ormož še nikoli ni imelo 
pozitivnega poslovnega izida. Vsa leta je morala občina Ormož, sedaj pa vse tri občine 
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pokrivati razliko. Za našo občino je to zadnje leto sofinanciranja, ker  se želimo odpovedati 
lastninskemu deležu v korist občine Ormož. 
 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
Robert Skuhala je povedal, da je začuden, da so se prihodki povečali za 1%,odhodki pa za 
8%.  
 
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. 333 
 

1. 
Sprejme se Poročilo o upravljanju letnega kopališča Ormož za leto 2009, ki je sestavni del 
tega sklepa.  
 2.  
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 5 
 

Župan je predstavil dopolnjen proračun za proračunsko leto 2010. Med drugim je povedal, da 
je poskušal upoštevati predloge za spremembe. 
Župan je prosil predsednika Odbora za družbene dejavnosti g. Franca Pondrka, da pojasni 
stališče odbora. 
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti je pojasnil, da je odbor obravnaval predlog 
proračuna. Člani odbora menijo, da je predlog primerna podlaga za obravnavo na seji 
Občinskega sveta. 
Župan je prosil  predsednika Odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet 
g. Aleša Luci, da pojasni  stališče odbora. 
Predsednik odbora je povedal, da je odbor proračun obravnaval in sprejel stališče, da je 
predlog proračuna primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta. 
 
Svetniška skupina SDS Občine Sveti Tomaž je vložila štiri amandmaje. 
Amandma št. 1 
Postavka 04039002-010420-4020 Prireditve ob praznikih in drugih prireditvah, postavka 
pisarniški in splošni material in storitve se zmanjša za 1.700,00 €. Sredstva se prenesejo na 
postavko 16069002-081691-4006 Odkupi zemljišč, postavka Nakup zemljišča in naravnih 
bogastev v višini 1.700,00 €. 
 
Amandma št. 2 
Postavka 06039002-040623-4202 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc, 
postavka Nakup opreme se zmanjša za 1.800,00 €. Postavka 13029002-081343-4208 
Modernizacija ceste Sejanci-Munda, postavka Študije o izvedljivosti projektov katera se 
poveča za 1.800,00 €. 
 
Amandma št. 3 
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Postavka 13029002-081386-4204 Preplastitev ceste Rucmanski vrh se zmanjša za 25.000,00 
€. Sredstva se prenesejo na novo postavko 13029002-081397-4204 Modernizacija ceste 
Bratonečice, odsek Munda, Jesih, Raušl v dolžini 450 m, širini 3 m v višini 25.000.00 €. 
 
 
Amandma št. 4 
Postavka 19069002-051961-4119 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in 
nazaj, postavka drugi transferi posameznikom se ukine, sredstva se prenesejo na postavko 
16069002-081691-4206 Odkup zemljišč, postavka nakup zemljišč in naravnih bogastev, ki se 
poveča za 6.000,00 €. 
 
Obrazložitev: 
Predlagani amandmaji upoštevajo načelo proračunskega ravnovesja, tako da proračun s 
predlaganimi spremembami ostaja v ravnovesju. 
 
Župan je podal dopolnjen predlog proračuna v razpravo. 
 
Dodatnih predlogov in dopolnitev ni bilo. 
Župan je predlagal glasovanje o vloženih amandmajih svetniške skupine SDS občine Sveti 
Tomaž. 
 
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. 334 
 

Sprejmejo se naslednji amandmaji: 
Amandma št. 1 
Postavka 04039002-010420-4020 Prireditve ob praznikih in drugih prireditvah, postavka 
pisarniški in splošni material in storitve se zmanjša za 1.700,00 €. Sredstva se prenesejo na 
postavko 16069002-081691-4006 Odkupi zemljišč, postavka Nakup zemljišča in naravnih 
bogastev v višini 1.700,00 €. 
Amandma št. 2 
Postavka 06039002-040623-4202 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc, 
postavka Nakup opreme se zmanjša za 1.800,00 €. Postavka 13029002-081343-4208 
Modernizacija ceste Sejanci-Munda, postavka Študije o izvedljivosti projektov katera se 
poveča za 1.800,00 € 
Amandma št. 3 
Postavka 13029002-081386-4204 Preplastitev ceste Rucmanski vrh se zmanjša za 25.000,00 
€. Sredstva se prenesejo na novo postavko 13029002-081397-4204 Modernizacija ceste 
Bratonečice, odsek Munda, Jesih, Raušl v dolžini 450 m, širini 3 m v višini 25.000.00 €. 
Amandma št. 4 
Postavka 19069002-051961-4119 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in 
nazaj, postavka drugi transferi posameznikom se ukine, sredstva se prenesejo na postavko 
16069002-081691-4206 Odkup zemljišč, postavka nakup zemljišč in naravnih bogastev, ki se 
poveča za 6.000,00 €. 
 
Župan je podal dopolnjen proračun v razpravo. 
Dodatnih predlogov in dopolnitev ni bilo. 



 

9 

 

 
Župan predlaga glasovanje o dopolnjenem proračunu za leto 2010.  
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. 335 
 

1. 
Sprejme se dopolnjen predlog Odloka o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2010, ki 
vsebuje splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov, letni načrt pridobivanja 
in razpolaganja z nepremičnin premoženjem, kadrovski načrt in letni plan razvoja in 
vzdrževanja občinskih cest.  

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 6 
 
Župan je prosil predsednico NO, go. Karolino Žajdela, da poda pojasnila v zvezi s poročilom 
o opravljenem nadzoru modernizacije JP Pršetinci-Bratuša in tekočih odhodkov v letu 2009. 
Pojasnjeno je bilo, da je bil postopek modernizacije JP 802-461 Pršetinci-Bratuša izveden 
pravilno in transparentno v skladu z veljavno zakonodajo. Prav tako pri oddaji del za izvedbo 
vzdrževanja javnih poti v letu 2009 niso bile ugotovljene nepravilnosti. Postopek je potekal v 
skladu s postopki, ki veljajo za javna naročila. Glede na zakonodajo je za to vrstno javnih 
naročil potrebno javno naročanje s postopkom zbiranja ponudb. Nadzorni odbor ugotavlja, da 
so bili vsi postopki s strani nadzorovane osebe pri izvedbi postopka javnega naročanja in 
prevzemu del izvedeni kvalitetno, transparentno in v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
Dodatnih predlogov in dopolnitev ni bilo. 
 
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. 336 
 

1. 
Občinski svet občine Sveti Tomaž se je seznanil s  Poročilom o opravljenem nadzoru 
modernizacije JP 802-461 Pršetinci-Bratuša in tekočih odhodkov v letu 2009. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 

 
Ad 7 

 
Župan je med drugim povedal, da so svetniki na prejšnji redni seji odločili, da se odpovejo 
lastninskemu deležu v letnem kopališču Ormož v korist občine Ormož. Občina Ormož je 
pripravljena lastninski delež 12,7 % tudi prevzeti. Občina Ormož ni pripravljena plačati tega 
deleža. Delež se prenese brezplačno, ker gre za javni interes. 
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Župan je podal zadevo v razpravo. 
Dodatnih predlogov in dopolnitev ni bilo. 
 
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. 337 
 

1. 
 
Sklene se pogodba o brezplačnem prenosu lastninske pravice v javnem interesu. Pogodba se 
nanaša na solastniški delež v višini 12,7% ki ga ima Občina Sveti Tomaž  na letnem kopališču 
Ormož ter ga brezplačno prenaša na Občino Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož na podlagi 
javnega interesa.  
Na dan 31.12.2008 znaša knjigovodska vrednost našega solastniškega deleža na letnem 
kopališču Ormož 64.832,07 EUR.  

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 8 
 
Marin Franc, roj. 19.7.1933, stanujoč Pod Pohorjem 20, p. Razvanje, je podal vlogo za 
oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010. Imenovani je 
prejemnik varstvenega dodatka in je po zakonu upravičen do oprostitve. 
 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
Robert Skuhala je povedal da predlog podpira, menil pa je, zakaj ljudje neko premoženje 
držijo, če ga ne koristijo in živijo v drugih krajih. To ni smotrno in ne logično. 
 
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. 338 
1. 

 
Marin Franc, roj. 19.07.1933, Pod Pohorjem 20, Razvanje, se za leto 2010 oprosti plačila 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.  
 

2. 
Ta sklep prične veljati takoj. 
 
 

Ad 9 
 

Uvodoma  je bilo pojasnjeno,  da smo pred sejo prejeli pisni predlog za razširitev dnevnega 
reda od strani  župana občine Ormož g. Alojz Soka, v zvezi z razrešitvijo g. Danila Kosi v 
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posvetovalnem organu Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in imenovanju novega 
člana g. Munda Marjana do izteka mandata. V obrazložitvi je bilo pojasnjeno, da je g. Danilo 
Kosi preobremenjen, ki pa žal svojo funkcijo ne opravlja  kot to določa poslovnik občine 
Ormož. Gospod Danilo Kosi je sklical korespondenčno sejo sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, ki pa je poslovnik občine Ormož ne predvideva. Kljub opozorilu, da naj 
korespondenčno sejo prekliče in skliče sejo v skladu s poslovnikom občine Ormož, tega ni 
želel storiti. Ker g. Danilo Kosi zaradi številnih obveznosti, ki jih ima znotraj skupne 
občinske uprave, očitno ne zmore vsega dela, predlaga župan občine Ormož na podlagi 108. 
člena Poslovnika občinskega sveta ( Ur. Vestnik občine Ormož, št. 12-II/07- UPB1) njegovo 
razrešitev in namesto njega imenovanje novega člana. 
Župan je v nadaljevanju pojasnil, da je točko dnevnega reda že obravnaval Občinski svet 
občine Ormož. 
 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
Aleš Luci je predlagal, da bi svetniki želeli slišati tudi argumente g. Danila Kosi. Pojasnila bi 
lahko posredoval v pisni obliki ali pa ga povabimo na sejo sveta. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »proti« je glasovalo šest članov Občinskega 
sveta, dva člana sta se »vzdržala» zato ni bil sprejet 
 

SKLEP št. 339 
o razrešitvi člana v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in imenovanje 

nadomestnega člana. 
 

1. 
Danilo Kosi se kot predstavnik Občinske uprave Občine Ormož razreši funkcije člana v Svetu 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

2. 
Za nadomestnega člana v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se kot predstavnik 
Občinske uprave občine Ormož imenuje Marjan Munda. 

3. 
Mandat novoimenovanemu članu v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu prične 
teči od dneva imenovanja in se mu izteče v potekom mandata Svetu za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. 

4. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 10 
Pobude predlogi in odgovori nanje. 
Aleš Luci je predlagal sklic posveta svetnikov z g. Rajh Francem v zvezi z izgradnjo 
večnamenskega prostora pri Svetem Tomažu. 
Posvet bo 6.1.2010 ob 18.00 uri. 
 
Aleš Luci je prisotne seznanil, da je bil opravljen posvet v zvezi z izgradnjo športnega igrišča 
pri Sv. Tomažu. Splošna ugotovitev je, da vsega kar bi si želeli in kar bi bilo potrebno, na 
igrišče ne bo mogoče umestiti. Prevladuje mnenje, da bi bilo možno umestiti tekaško stezo, 
igrišče za košarko, nogomet s tribuno in eno igrišče za tenis. Želeli bi si tudi igrišče za 
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odbojko na mivki, vendar vsega ne bo mogoče, ker je prostorska stiska. G. Aleš Luci je 
povedal, da SDS ni proti izgradnji igrišča za odbojko kot se sliši na terenu.  Povedal je, da se 
tudi sam zavzema, da se igrišče za odbojko naredi nekje drugje, ker na tej lokaciji ni prostora. 
V kolikor bi se odločili za tribuno ob nogometnem igrišču, bi lahko pod tribuno pridobili tudi 
skladiščne prostore za rekvizite, orodje in drugo. 
Župan je povedal, da bo moral za igrišče za tenis nekdo prevzeti odgovornost za vzdrževanje 
in red.  
Kristina Grašič je člane občinskega sveta seznanila, da PGD zahteva plačilo za izposojo 
šotora, ki je bil postavljen za otvoritev modernizirane ceste v Gradišču. 
Robert Korada je povedal, da se v izdanem Biltenu za občane omenja samo občinsko upravo, 
kot, da je ona zaslužna za vse uspehe. Svetniki niso nikjer omenjeni. Na zborih občanov pa 
smo deležni kritik samo svetniki. 
Menil je tudi, da je o izgradnji širokopasovnega omrežja napisano mnogo preveč in to  tako, 
da vsebine ne razumejo tudi izobraženi ljudje s tehničnih znanjem, kako bi še le razumeli 
vsebino preprosti občani. 
Direktorica je pojasnila, da gre za prepis tehnične vsebine, ki jo je pripravil izvajalec GVO, 
d.o.o.. Res je, da je precej strokovnih izrazov, vendar je po domače nemogoče vsebino 
zapisati. 
 
 

Ad 11 
Razno. 
 
Seja je bila zaključena ob  21.45 uri. 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                                    Župan: Mirko Cvetko 
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OBČINA SVETI TOMAŽ 

 

 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  26. REDNE SEJE 
 

 

 

 

1. Sklep št. 328, je realiziran   
2. Sklep št. 329, je realiziran  
3. Sklep št. 330, je realiziran 
4. Sklep št. 331- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih 

voda na območju občine Sveti Tomaž je objavljen Uradnem glasilu občine Sveti 
Tomaž, št.10/2009. 

5. Sklep št. 332, sklep o določitvi cene  javne službe oskrbe s pitno vodo je bil objavljen 
Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, št.10/2009. 

6. Sklep št. 333 je realiziran. 
7. Sklep št. 334, je v postopku realizacije 
8. Sklep št. 335, je v postopku realizacije, odlok o proračunu za leto 2010 je bil objavljen 

Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, št.10/2009. 
9. Sklep št. 336, je realiziran 
10. Sklep št. 337, je v postopku realizacije. 
11. Sklep št. 338, je realiziran. 
12. Sklep št. 339- sklep ni bil sprejet. 

 

 

Sveti Tomaž, dne 10.03.2010 

       OBČINSKA UPRAVA 

 

 

 

 

 


