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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
  
Datum:   24.3.2010 
Številka: 032-0001/2008 
 

Z A P I S N I K 
 
27. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v sredo, 24. marca 2010 ob 
19.00 uri v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44. 
 
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 18.19 uri. 
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je bilo 
prisotnih sedem svetnikov. 
Svetnik Robert Skuhala se je seje udeležil nekoliko pozneje. 
 
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman. 
Od poročevalcev sta bila od strani koncesionarja Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. prisotna 
ga. Renata Čuček in g. Ludvik Hriberšek.  
 
Od novinarjev  so bile prisotne ga. Viki Ivanuša, ga. Natalija Škrlec, ga. Urška Maučec in ga. 
Nevenka Čurin. 
Zapisnikar je bil Ivan Rakuša. 
 
Župan je podal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 26. redne seje. 
Razprave ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 26. redne seje. 
 
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. 340 
 

1. 
 
Potrdi  se zapisnik 26. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega 
sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 1 
 

Župan je za 27. redno sejo predlagal naslednji dnevni red: 
1. Določitev dnevnega reda 
2. Odlok o koncesiji za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v občini Sveti Tomaž- 

osnutek 
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3. Odlok določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Sveti Tomaž- 
osnutek 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož- 
skrajšani postopek 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda na 
področju osnovnega šolstva s prilagojenim programom- skrajšani postopek  

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  vzgojno izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž- skrajšani postopek 

7. Pravilnik o priznanjih občine Sveti Tomaž 
8. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za 

programsko obdobje 2010–2013 z mnenjem 
9. Letno poročilo o izvajanju GJS odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v 

občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2009 
10. Letno poročilo o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob 

Dravi , Sveti Tomaž in v delu občine Ljutomer v letu 2009 
11. Letno poročilo o izvajanju GJS ravnanja s odpadki v občinah Ormož, Središče ob 

Dravi in Sveti Tomaž v letu 2009 
12. Programi ravnanja z odpadki za leto 2010  
13. Sklep o določitvi cene programa predšolske vzgoje in otroškega varstva v Osnovni 

šoli Sv. Tomaž 
14. Letni program kulture za leto 2010  
15. Letni program športa za leto 2010 
16. Sklep o pristopu k modernizacijam cestnih odsekov v Bratonečicah in v Savcih. 
17. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 

 
Župan je predlog dnevnega reda dal  v razpravo. 
 
Aleš Luci v imenu Odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet predlaga, 
da se umakne 2. točka dnevnega reda Odlok o koncesiji za vzdrževanje in varstvo občinskih 
cest v občini Sveti Tomaž v osnutku. 
 
Župan je podal predlog v razpravo. 
Razprave in dodatnih predlogov ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje o umiku 2. točke dnevnega reda Odlok o koncesiji za 
vzdrževanje in varstvo občinskih cest v občini Sveti Tomaž. 
 
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. 341 
 

1. 
 

S dnevnega reda se umakne 2. točka: Odlok o koncesiji za vzdrževanje in varstvo občinskih 
cest v občini Sveti Tomaž- osnutek. 
 

2. 
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Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je predlagal, da se 4., 5. in 6 točka dnevnega reda obravnavajo po skrajšanem 
postopku. 
Gre za točke dnevnega reda, ki se nanašajo na spremembe Odloka o ustanovitvi Glasbene šole 
Ormož, Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda na področju osnovnega šolstva s prilagojenim 
programom in Odloka o ustanovitvi  vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti 
Tomaž. 
Direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman je pojasnila, da gre za uskladitev odlokov s 
spremenjeno in veljavno zakonodajo. 
 
1.) 
Župan je podal  predlog o skrajšanem postopku za 4. točko dnevnega reda v razpravo. 
Razprave in dodatnih predlogov ni bilo. 
 
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. 342 
 

1. 
 
Predlagana 4. točka dnevnega reda Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
Glasbene šole Ormož se obravnava po skrajšanem postopku. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
2.) 
Župan je podal predlog o skrajšanem postopku za 5. točko dnevnega reda v razpravo. 
Razprave in dodatnih predlogov ni bilo. 
 
 
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. 343 
 

1. 
 
Predlagana 5. točka dnevnega reda Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
Javnega zavoda na področju osnovnega šolstva s prilagojenim programom se obravnava po 
skrajšanem postopku. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
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3.) 
Župan je podal predlog o skrajšanem postopku za 6. točko dnevnega reda v razpravo. 
Razprave in dodatnih predlogov ni bilo. 
 
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. 344 
 

1. 
 
Predlagana 6. točka dnevnega reda Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž se obravnava po skrajšanem 
postopku. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
4.) 
Župan je predlagal, da se letna poročila o izvajanju Gospodarskih javnih služb s področja 
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadki 
za leto 2009 v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž in program ravnanja z 
odpadki v letu 2010, obravnavajo takoj za prvo točko dnevnega reda, ostale točke dnevnega 
reda se ustrezno pomaknejo.  
 
Župan je dal predlog v razpravo. 
Razprave in dodatnih predlogov ni bilo. 
 
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. 345 
 

1. 
 
Predlagane točke dnevnega reda 9., 10., 11. in 12. se obravnavajo pod točko 2., 3., 4. in 5. 
točko dnevnega reda. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Župan je podal v razpravo dnevni red 27. redne seje z dopolnitvami in spremembami. 
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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dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 26. redne seje občinskega sveta s 
poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Letno poročilo o izvajanju GJS odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v 

občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2009 
3. Letno poročilo o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob 

Dravi, Sveti Tomaž in v delu občine Ljutomer v letu 2009 
4. Letno poročilo o izvajanju GJS ravnanja s odpadki v občinah Ormož, Središče ob 

Dravi in Sveti Tomaž v letu 2009 
5. Programi ravnanja z odpadki za leto 2010  
6. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Sveti Tomaž 

- osnutek 
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož - 

skrajšani postopek 
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda na 

področju osnovnega šolstva s prilagojenim programom - skrajšani postopek  
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  vzgojno izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž- skrajšani postopek 
10.  Pravilnik o priznanjih občine Sveti Tomaž 
11.  Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za 

programsko obdobje 2010–2013 z mnenjem 
12.  Sklep o določitvi cene programa predšolske vzgoje in otroškega varstva v Osnovni 

šoli Sv. Tomaž 
13.  Letni program kulture za leto 2010  
14.  Letni program športa za leto 2010 
15.  Sklep o pristopu k modernizacijam cestnih odsekov v Bratonečicah in v Savcih. 
16.  Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
17.  Razno 

 
 Ad 2 

 
Župan je prosil predstavnika Komunalnega podjetja Ormož, go. Renato Čuček in g. Ludvika 
Hriberšek, da podata pojasnila k letnemu poročilo o izvajanju gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občinah Ormož, Središče ob Dravi in 
Sveti Tomaž v letu 2009. 
 
Poslovni del poročila je pojasnila ga. Čuček, tehnični del g. Ludvik Hriberšek. Med drugim je 
bilo povedano, da je območje občine Sveti Tomaž vključeno v program agromelioracij, kar 
pomeni, da bo mogoče koristiti takso iz naslova zbiranja sredstev zaradi obremenjevanje 
okolja za izgradnjo kanalizacij. V letu 2009 je bil v občini Sveti Tomaž dosežen presežek 
stroškov nad prihodki pri izvajanju GJS v višini 4.516,63 EUR. 
Župan se je zahvalil Komunalnemu podjetju, da se je zato zavzemalo, da smo v ta program 
bili vključeni. 
Župan je dal predlog v razpravo. 
 
Aleš Luci: Občina ima precej stroškov v zvezi z čiščenjem odpadnih in padavinskih voda. 
Pojasnjeno je bilo, da že imamo eno rastlinsko čistilno napravo. 
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Stroški se bodo verjetno zmanjšali, ko bodo vključeni še preostali gravitacijski objekti. 
Rep  Janez: Zakaj Središče nima prikazanih stroškov za čiščenje? 
Pojasnjeno je bilo, da na območju občine Središče ob Dravi še nimajo čistilne naprave. 
 
Po razpravi seje je pristopilo glasovanju.  
1. 
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.  346 
  

1. 
 
Sprejme se Letno poročilo o izvajanju GJS odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih 
voda v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2009, ki je sestavni del tega 
sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep prične veljati takoj. 
 
 
2. 
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.  347 
 

1. 
Presežek prihodkov nad stroški v zvezi izvajanjem gospodarske javne službe čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 
2009 v skupni višini 1.239,20 evrov neto se poravna v naslednjih deležih in namenih: 
 

- presežek prihodkov nad stroški pri izvajanju dejavnosti v Občini Ormož v višini 
3.277,43  evrov se nakaže na podlagi računa v proračun Občine Ormož, 

- presežek stroškov nad prihodki pri izvajanju dejavnosti v Občini Sveti Tomaž v višini 
4.516,63 evrov se poravna iz proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2009 in 

- glede na to, da se dejavnost čiščenja odpadnih voda ne izvaja v Občini Sedišče ob 
Dravi, občina nima obveznosti oziroma terjatev iz naslova te dejavnosti. 

 
2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 

 
3. 
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.  348 

 
Presežek stroškov nad prihodki v zvezi izvajanjem gospodarske javne službe odvajanja 
odpadnih in padavinskih voda v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 
2009 v skupni višini 63.524,05 evrov neto poravnajo občine iz proračunov leta 2010 v 
naslednjih zneskih: 
 

- Občina Ormož      51.951,24 evrov, 
- Občina Središče ob Dravi     7.938,88 evrov in 
- Občina Sveti Tomaž       3.633,93 evrov. 

 
2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 3 
 

Župan je prosil predstavnika Komunalnega podjetja Ormož, gospo Renato Čuček in g. 
Ludvika Hriberšek, da podata pojasnila k letnemu poročilu o izvajanju gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in v delu občine 
Ljutomer v letu 2009. 
 
Poslovni del poročila je pojasnila ga. Čuček in tehnični del g. Ludvik Hriberšek. Med drugim 
je bilo povedano, da se srečujemo z izgubami vode, še vedno pa smo daleč pod povprečjem v 
Republiki Sloveniji, ki jo beleži tudi do 50 %. Okvare na tako velikem sistemu se in se bodo 
dogajale. V letu 2009  so bili prihodki nad stroški izvajanja koncesijske dejavnosti višji za 
29.415,93 EUR.  
Župan je dal predlog v razpravo. 

 
Robert Korada je povedal, da bi moralo biti vodnih izgub vedno manj, saj se omrežje 
modernizira. Opozoril je tudi na doslednost pri izpiranju cevovodov po odpravi napak. 
Pojasnjeno je bilo, da na izgube vpliva zelo veliko dejavnikov oziroma povzročiteljev. 
Glede izpiranja je bilo pojasnjeno, da se to izvaja. Dejstvo pa je, da se v ceveh nabirajo 
določene usedline in je skoraj nemogoče ta pojav povsem odpraviti, ker bi porabili velike 
količine vode. 
Aleš Luci je vprašal ali je možno ugotoviti v kateri občini nastajajo največje izgube? 
Pojasnjeno je bilo, da smo se že pogovarjali o vgradnji vodomerjev na mejah občin. Vendar 
zaradi visokih stroškov do namestitve tega ni prišlo.  
 
1. 
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.  349 
 

1. 
 
Sprejme se Letno poročilo o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob 
Dravi , Sveti Tomaž in v delu občine Ljutomer v letu 2009, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep prične veljati takoj. 
 
 
2. 
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.  350 
 

1. 
 
Presežek prihodkov nad stroški v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi,  Sveti Tomaž in delu Občine Ljutomer za leto 
2009 v višini 29.415,93 evrov neto se deli med vse tri občine, na podlagi ključa števila 
vodovodnih priključkov in nakaže v proračune občin na podlagi izstavljenih računov v 
naslednjih zneskih:  
 
- Občina Ormož   22.944,43 EUR 
- Občina Središče ob Dravi    3.059,25 EUR in 
- Občina Sveti Tomaž     3.412,25 EUR. 
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 

 
Ad 4 

 
Župan je prosil predstavnika Komunalnega podjetja Ormož, go. Renato Čuček in g. Ludvika 
Hriberšek, da podata pojasnila k letnemu poročilu o izvajanju GJS ravnanja z odpadki v 
občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2009. 
Poslovni del poročila je pojasnila ga. Čuček in tehnični del g. Ludvik Hriberšek. Med drugim 
je bilo povedano, da je bil program  podoben prejšnjim letom s tem, da so na območju občine 
Sveti Tomaž bili nameščeni trije dodatni ekološki otoki. V občini sveti Tomaž je 
evidentiranih 648 odjemnih mest. V letu 2009 je bilo od Svetega Tomaža odpeljanih na 
deponijo v Dobravo 264.248 kg mešanih in kosovnih odpadkov, kar predstavlja 9,1 % vseh 
pridelanih odpadkov. Izvajalci čez leto niso beležili pritožb občanov, ker so službo izvajali 
korektno. V letu 2009 so bili prihodki nad stroški izvajanja koncesijske dejavnosti višji za 
62.193 EUR.  
Župan je dal predlog v razpravo. 
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Aleš Luci je povedal, da je že podal predlog in sprašuje, če je bil posredovan naprej, da bi 
nekatere posode na ekoloških otokih dodali. Najprej se napolnijo za plastiko in papir. 
Pojasnjeno je bilo, da bi s tem povzročali zmedo pri občanih ter preprosto pomešali frakcije. 
Ekološki otoki se praznijo na štirinajst dni po vrstnem redu in se nekatere frakcije direktno 
odvažajo naprej na ustrezne deponije. Smiselno bi bilo namestiti še kakšen dodatni ekološki 
otok v bližini. Občani pa lahko koristijo tudi ostale po občini. 
Župan je povedal, da bi dodatne posode pomenile tudi dodatne stroške. Največji problem pa 
so stroški z odvozom odpadkov s pokopališča, saj gre večino namensko zbranega denarja za 
odvoz odpadkov. 
Pojasnjeno je tudi bilo, da se bo naša občina vključila v vseslovensko čistilno akcijo, ki bo 
17.4.2010. 

 
Seje se je udeležil g. Robert Skuhala. 
 
1. 
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.  351 
 

1. 
 
Sprejme se Letno poročilo o izvajanju GJS ravnanja s odpadki v občinah Ormož, Središče ob 
Dravi in Sveti Tomaž v letu 2009, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep prične veljati takoj. 
 
 
2. 
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.  352 
 

1. 
 
Presežek prihodkov nad stroški v zvezi izvajanjem gospodarske javne službe ravnanja z 
odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2009 v skupni višini 
62.193,14 evrov neto se deli med vse tri občine in nakaže v proračune občin na podlagi 
izstavljenih računov v naslednjih zneskih:     
   

- Občina Ormož   46.209,52 evrov, 
- Občina Središče ob Dravi     8.085,10 evrov in 
- Občina Sveti Tomaž     7.898,52 evrov. 

 
2. 
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Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
 

Ad 5 
 
Župan je prosil g. Ludvika Hriberšek, da poda pojasnila v zvezi z ravnanjem odpadkov v letu 
2010 v občini Sveti Tomaž. 
Pojasnjeno je bilo, da je program ravnanja z odpadki podoben programom prejšnjih let. V 
program pa je vključeno zbiranje komunalnih odpadkov, zbiranje ločenih frakcij, kosovnih 
odpadkov, zbiranje nevarnih odpadkov ter izločanje ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih 
komunalnih odpadkov s sortiranjem. Tudi v letošnjem letu je predvidena akcija zbiranja in 
odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov v mesecu septembru v vseh treh občinah. 
Glede na prostorsko stisko pa bo potrebno pristopiti k pripravi še enega polja za odlaganje 
nenevarnih odpadkov na odlagališču na Dobravi. 
Vsako leto pa smo priča temu, da se zbere vse več nevarnih odpadkov, kar je za ohranjanje 
narave dobro. 
 
Župan je dal zadevo v razpravo. 
Razprave ni bilo. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov Občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
 

Sklep št.  353 
 

1. 
 
Sprejmejo se Letni programi ravnanja s odpadki za leto 2010, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep prične veljati takoj. 
 
 
Župan se je v imenu vseh zahvalil za izčrpna poročila.  
 
 

Ad 6 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda obrazložitev Osnutka 
odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Sveti Tomaž. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da je v letu 2006 bivša občina Ormož sprejela odlok o volilnih 
enotah. Predlagani odlok ima prav tako osem volilnih enot v katerih se voli po en član 
občinskega sveta.  Pri določitvi volilnih enot so upoštevana določila Zakona o lokalnih 
volitvah, ki določajo da se en član občinskega sveta voli na približno enako število 
prebivalcev. 
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Predsednik Odbora za družbene dejavnosti g. Franc Pondrk  je povedal, da se je odbor za 
družbene dejavnosti sestal in ni imel pripomb. Odlok je primerna podlaga za obravnavo na 
seji občinskega sveta.  
 
Župan je dal zadevo v razpravo. 
Razpravljalcev ni bilo. 
 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov Občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 

 
S K L E P št. 354 

 
1. 
 

Osnutek odloka določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Sveti 
Tomaž je primerna podlaga za drugo obravnavo.  

 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 

 
 

Ad 7 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda obrazložitev Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož. 
Pojasnjeno je bilo, da je bila v lanskem letu sprememba zakona, ki je naložil enoletni rok za 
spremembo občinskih odlokov. Gre za spremembo sestave svetov javnih zavodov. Glasbena 
šola Ormož je tudi predlagala, da bi v odlok zapisali razširitev dejavnosti in sicer umetniško 
uprizarjanje in spremljajoče dejavnosti umetniškega ustvarjanja. Gre za izvajanje kulturnih 
prireditev. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti g. Franc Pondrk je povedal, da odbor ni imel 
pripomb in je odlok primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta.  
 
Župan je dal osnutek odloka v razpravo. 
Dodatnih predlogov in dopolnitev ni bilo. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov Občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
 

 
S K L E P št. 355 

 
1. 
 

Osnutek odloka Odlok o spremembah in dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi Glasbene šole 
Ormož, je primerna podlaga za drugo obravnavo. 
 

2. 
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Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je povedal, da je sedaj še potrebno opraviti drugo obravnavo odloka, saj je bil 
izglasovan skrajšani postopek. 
Župan je dal predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Glasbene 
šole Ormož v razpravo. 
 
Razprave ni bilo. 
 

S K L E P št. 356 
 

1. 
 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož, 
ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 8 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave go. Zinko Hartman, da poda obrazložitev Odloka 
o ustanovitvi Javnega zavoda na področju osnovnega šolstva s prilagojenim programom. 
Pojasnjeno je bilo, da je bila v lanskem letu sprememba zakona, ki je naložil enoletni rok za 
spremembo občinskih odlokov. Potrebno je spremeniti sestave svetov javnih zavodov.  
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti g. Franc Pondrk je povedal, da odbor ni imel 
pripomb. Odlok je primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta.  
 
Župan je dal osnutek odloka v razpravo. 
Dodatnih predlogov in dopolnitev ni bilo. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov Občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
 
 

S K L E P št. 357 
 

1. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda na področju 
osnovnega šolstva s prilagojenim programom, je primerna podlaga za drugo obravnavo. 
 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je povedal, da je sedaj še potrebno opraviti drugo obravnavo odloka, saj je bil 
izglasovan skrajšani postopek. 
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Župan je dal predlog odloka Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 
Javnega zavoda na področju osnovnega šolstva s prilagojenim programom v razpravo. 
 
Dodatnih predlogov in dopolnitev ni bilo. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov Občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
 

S K L E P št. 358 
 

1. 
 Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda na 
področju osnovnega šolstva s prilagojenim programom, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 

 
 

Ad 9 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave go. Zinko Hartman, da poda obrazložitev Osnutka 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Sveti Tomaž. 
Pojasnjeno je bilo, da je bila v lanskem letu sprememba zakona, ki je naložil enoletni rok za 
spremembo občinskih odlokov. Gre predvsem za spremembo sestave svetov javnih zavodov.  
Javni zavod predlaga, da bi v odlok vključili razširitev dejavnosti izvajanja kulturnih in 
razvedrilnih prireditev ter dajanje lastnih in najetih nepremičnin v najem. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti g. Franc Pondrk je povedal, da odbor ni imel 
pripomb. Odlok je primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta.  
 
Župan je dal osnutek odloka v razpravo. 
Dodatnih predlogov in dopolnitev ni bilo. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov Občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
 

S K L E P št. 359 
 

1.  
 

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  vzgojno izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž, je primerna podlaga za drugo obravnavo. 
  

2. 
Ta sklep velja takoj. 

 
Župan je povedal, da je sedaj še potrebno opraviti drugo obravnavo odloka, saj je bil 
izglasovan skrajšani postopek. 
Župan je dal predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  vzgojno 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž v razpravo. 
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Dodatnih predlogov in dopolnitev ni bilo. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov Občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
 

S K L E P št. 360 
 

1.  
 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  vzgojno 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa.. 
  

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 10 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave go. Zinko Hartman, da poda obrazložitev 
Pravilnika o priznanjih občine Sveti Tomaž. 
Pojasnjeno je bilo, da je potrebno sprejeti pravilnik o podelitvi priznanj, če jih želimo letos ob 
občinskem prazniku podeliti, kot je bilo prvotno predvideno. Občina še nima pravilnika o 
podelitvi priznanj.  
 
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za družbene dejavnosti g. Francu Pondrku, ki je med 
drugim povedal, da je odbor pravilnik obravnaval. Odbor meni, da bi podeljevali tri plakete. 
Plakete bi bile zlate, srebrne in bronaste. Tudi nagrade bi se naj razlikovale. Denarna nagrada 
za zlato plaketo bi znašala 500 EUR, za srebrno 400 EUR in za bronasto 300 EUR. 
Odbor predlaga, da bi podeljevali po eno zlato, srebrno in bronasto nagrado. 
Župan je menil, da je pobuda odbora dobra. Ne bi imelo smisla podeljevati nagrade vsako 
leto. Podeljevali bi vsaka štiri leta. 
Župan daje zadevo v razpravo. 
Aleš Luci  je vprašal ali so zagotovljena sredstva v proračunu? Strinjal bi se, da se nagrada 
podeljuje na štiri leta, vendar nagrad ne bi podelili v letošnjem volilnem letu, ampak v letu 
2011 ali 2012, v glavnem vsaj eno leto po volitvah. 
Polemika je tudi  je okrog sestave in imenovanje komisije. 
Pravilnik je predvideval komisijo, ki jo imenuje župan, občinski svet pa na podlagi predloga 
komisije odloči o priznanjih. 
 
Aleš Luci  je predlagal, da namesto komisije odbor za družbene dejavnosti poda predlog za 
priznanja, ker ima to v opisu svojih pristojnosti. 
 
Aleš Luci je predlagal, da naj pristojni Odbor za družbene dejavnosti še enkrat obravnava 
Pravilnik o priznanjih. Časa je še dovolj in se lahko po hitrem postopku pravilnik tudi 
sprejme. 
Župan je menil, da ne gre za podelitev priznanj upravi, svetnikom ali županu.  Bomo pač 
ostali brez podeljenih priznanj v tem štiriletnem obdobju. 
Direktorica občinske uprave je pojasnila, da občine običajno podeljujejo priznanja vsako leto 
in to ob večjih ali občinskih praznikih. 
V letošnjem letu smo predvideli proračunsko postavko za izdatke v zvezi s občinskimi 
priznanji. 
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Župan je predlagal glasovanje. 
 

Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« so glasovali trije svetniki, štirje so bili 
proti in en svetnik se je vzdržal, zato ni bil sprejet 
 

S K L E P št. 361 
 

1. 
 

Sprejme se Pravilnik o priznanjih občine Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep prične veljati takoj. 
 
 
 

Ad 11 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave go. Zinko Hartman, da poda obrazložitev  
Pravilnika  o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za 
programsko obdobje 2010–2013. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da smo to tematiko obravnavali že dvakrat. Sedaj smo dobili 
dokončno mnenje pristojnega ministrstva in lahko pristopimo k nadaljevanju postopka 
sprejemanja pravilnika. 
 
Župan je dal zadevo v razpravo. 
Janez Rep je menil, da so navedeni zelo visoki zneski, ki bi jih lahko nekdo prejel. Verjetno 
se bomo morali prilagoditi našim razmeram. 
Vsako leto se bo s proračunom opredelila višina sredstev, ki bodo potem razpisana.  
 
Župan je dal pravilnik na glasovanje. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov Občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
 

S K L E P št. 362 
 

1. 
 

Sprejme se Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za 
programsko obdobje 2010–2013, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep prične veljati takoj. 

 
 
Župan je predlagal pet minutni odmor. 
Po končanem odmoru se nadaljuje s sejo.  
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Ad 12 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave go. Zinko Hartman, da poda obrazložitev Sklepa 
o določitvi cene programa predšolske vzgoje in otroškega varstva v Osnovni šoli Sv. Tomaž. 
Pojasnjeno je bilo, da sedanje cene veljajo od 1.10.2006 dalje. Glede na to, da so se dejanski 
stroški od leta 2006 zvišali je potrebno določiti novo ceno programov predšolske vzgoje in 
otroškega varstva. Šola je predlagala naslednje cene: 
- v oddelkih od 1 do 2 leta starosti (homogeni)     446,23 EUR. 
- v oddelkih od 2 do 4 leta starosti (kombinirani)  378,92 EUR. 
- v oddelki od 4 do 6 leta starosti  (heterogeni)     354,62 EUR.  

 
 
 
Župan je dal sklep v razpravo. 
Dodatnih predlogov in dopolnitev ni bilo. 
 
Župan je dal sklep na glasovanje. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov Občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
 

 
S K L E P št. 363 

o določitvi cene programa predšolske vzgoje in otroškega varstva v Osnovni šoli Tomaž 
 

1. 
 

Cena programa predšolske vzgoje in varstva v Osnovni šoli Sveti Tomaž, enota vrtec, 
mesečno po otroku znaša:   
- v oddelkih od 1 do 2 leta starosti (homogeni)     446,23 EUR. 
- v oddelkih od 2 do 4 leta starosti (kombinirani)  378,92 EUR. 
- v oddelki od 4 do 6 leta starosti  (heterogeni)      354,62 EUR.  

 
2. 
 

Za dneve odsotnosti otroka v primeru bolezni, se staršem višina plačila zniža za stroške 
neporabljenih živil. 

 
3. 
 

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o mesečni višini predšolske vzgoje in 
otroškega varstva v Osnovni šoli Tomaž(uradni vestnik občine Ormož št. 17/06). 
 

4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, 
uporablja pa se od 1. aprila 2010 dalje. 
 
 

 
Ad 13 
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Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda obrazložitev Letnega 
programa kulture za leto 2010. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da je program vezan na že sprejet proračun za leto 2010. 
Po sprejetju letnega programa kulture Občine Sveti Tomaž za leto 2010 bo sledil razpis za 
višino razpoložljivih sredstev v proračunu za letošnje leto. 
 
Župan je dal zadevo v razpravo. 
Dodatnih predlogov in dopolnitev ni bilo. 
 
Župan je dal letni program kulture na glasovanje. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov Občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
 

S K L E P št. 364 
 

1. 
 
Sprejme se Letni program kulture za leto 2010, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep prične veljati takoj. 
 
 

Ad 14 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave go. Zinko Hartman, da poda obrazložitev Letnega 
programa športa za leto 2010. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da je program vezan na že sprejet proračun za leto 2010. 
Po sprejetju letnega programa športa Občine Sveti Tomaž za leto 2010 bo sledil razpis za 
višino razpoložljivih sredstev v proračunu za letošnje leto . 
Pojasnjeno je bilo, da se bodo financirali programi šport otrok in mladine, športno rekreativna 
dejavnost odraslih, tekmovalni šport in šport invalidov.  
Župan je dal zadevo v razpravo. 
Dodatnih predlogov in dopolnitev ni bilo. 
 
Župan je dal letni program športa na glasovanje. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov Občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 

 
S K L E P št. 365 

 
1. 

 
Sprejme se Letni program športa Občine Sveti Tomaž za leto 2010, ki je sestavni del tega 
sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep prične veljati takoj. 
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Ad 15 
 

Župan je med drugim pojasnil, da ni smiselno pristopiti k asfaltiranju odseka JP po naselju 
Bratonečic, ker bi pri nadaljevanju del v naslednjih letih prišlo do uničenja tega odseka. 
Predlagamo modernizacijo cestnih odsekov JP 802-241 Bratonečice od LC pri Munda Anki 
do križišča pri Golobu v dolžini 1500 m in v nadaljevanju JP št. 802-243 od Goloba do JP 
802-233 ( povezovalna javna pot z Gradiščem pri Črnjaviču ) v dolžini 1000 m. 
Za to modernizacijo pričakujemo lastna denarna sredstva občanov najmanj v višini 35.000 
EUR. Investicijska vrednost bi bila v višini 169.000,00 EUR v dveh letih. 
Drugi podoben primer je cesta Savci- Brode- Rakovci do Djomba. Cesto bi modernizirali v 
celotni dolžini od Zemljič Viktorja do Djomba Milice v dolžini 2.650 m. 
Za to modernizacijo pričakujemo lastna denarna sredstva občanov najmanj v višini 30.000 
EUR. Investicijska vrednost bi bila v višini 184.800,00 EUR v dveh letih. 
 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
 
Župan je prosil predsednika Odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet 
g. Alešu Luciju, da poda mnenje odbora.  
G. Luci je povedal, da je odbor obravnaval posamezne cestne odseke. Povedal je, da je odbor 
ugotovil, da je dolžina ceste Savci - Brode in v nadaljevanju v Rakovce napačna. Podatki za 
dolžine cest so bili povzeti po viru iz napačne evidence. Potrebno bi bilo uskladiti zneske 
glede na dejansko dolžino ceste. 
 
Župan se opravičuje za neljubo napako glede dolžine ceste. Cesta je dolga 3.049 m.  
Župan pove, da tudi za modernizacijo teh cest veljajo enaki kriteriji o sofinanciranju. Od 
občanov se pričakuje 20% soudeležba.  
Občanom Bratonečic smo jasno povedali, da bodo morali sodelovati pri cesti po dolini, ker jih 
nismo vključevali v modernizacijo LC v lanskem letu. Zbrati bi morali vsaj 30.000 EUR. 
Občanom moramo ponuditi odseke, za katere bodo pripravljeni prispevati lastna finančna 
sredstva. 
 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
Kristina Grašič je povedala, da bo v Bratonečicah težko zbrati 30.000 EUR.  
Župan je povedal, da bo v bodoče težko zbrati pričakovani delež občanov, ker so nam ostale 
predvsem ceste ob katerih živi zelo malo ljudi. 
Ponovno je poudaril, da se od občanov pričakuje soudeležba cca 20 %.  
Goričan Marjan je povedal, da je dolžnost občanov Bratonečic in Male vasi, da prispevajo za 
modernizacijo ceste po dolini Bratonečic, ker v preteklem letu niso bili udeleženi pri 
sofinanciranju.  
Predem bomo šli na teren, bi morali vedeti  koliko bo cesta stala. 
Župan je pojasnil, da se cena po 1 km gibljejo od 60.000 do 70.000 EUR. 
Takoj po praznikih bi šli na teren in se z občani pogovorili o sodelovanju pri modernizaciji 
cest. 
 
Župan je dal predlog sklepa na glasovanje. 
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. 366 
 

1. 
 
Pristopi se k modernizaciji cestnih odsekov:   

1. Bratonečice 
- JP 802-241 Sv. Tomaž- Zagorje – Bratonečice (od LC 302-112 pri Mundi do križišča 

Golob) v dolžini 1500 m 
- JP 802-243 Zagorje pri Sv. Tomaž (od križišča Golob do obstoječega asfalta)  v 

dolžini 1000 m 
Finančna konstrukcija: 
številka ceste Leto 2010 Leto 2011 
JP 802-241 60.000,00 34.000,00 
JP 802-243 30.000,00 45.000,00 
Predvidena lastna sredstva občanov 35.000 EUR so zajeta v zgornji finančni konstrukciji. 

 
 

2. Savci – Rakovci (Savci- Brode- Rakovci) 
- JP 802-141 Savci – Rakovci v dolžini 3.049 m 
Finančna konstrukcija: 
številka ceste Leto 2010 Leto 2011 
JP 802-141 94.800,00 90.000,00 
Predvidena lastna sredstva občanov 36.000 EUR so zajeta v zgornji finančni konstrukciji. 

 
2. 

 
Ta sklep prične veljati takoj in je podlaga za pripravo rebalansa proračuna za leto 2010. 
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Pobude, vprašanja svetnikov in odgovori nanje. 
 
Aleš Luci je povedal, da je Svet za preventivo sprejel drugačno odločitev, kot smo jo 
predlagali na prejšnji seji občinskega sveta, da želimo dodatna pojasnila od strani g. Kosi 
Danila, predsednika SPV občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 
Janez Rep, član SPV je povedal, da je na seji, ki jo je sklical ormoški župan g. Alojz Sok 
razumel, da si imajo pravico  izvoliti novega člana SPV kot predstavnika občinske uprave 
občine Ormož, ker je dosedanjega Občinski svet občine Ormož razrešil. Ormoški župan je 
menil, da ima pravico in dolžnost sklicati SPV, na katerem se bo potrdil novi član. SPV pa naj 
izvoli novega predsednika. 
Ivan Rakuša, član SPV je povedal, da je prišlo do drugačnega tolmačenja glede izvolitve 
nadomestnega člana SPV od strani občine Ormož. Glede na pojasnila, ki sva jih dobila z g. 
Janezom Repom, sva podprla imenovanje novega nadomestnega člana g. Marjana Munda. 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je samo posvetovalni organ županov vseh 
treh občin. 
Aleš Luci je predlagal, da bi nabavili nekaj preglednih kart občinskih cest. 

 
Sonja Balažič je vprašala kaj se bo delalo, če ne bomo uspeli s programom predvidene 
modernizacije cest po Ključarovski dolini. 
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Župan je pojasnil, da bomo delali v obsegu razpoložljivih lastnih proračunskih sredstev, 
če ne bomo uspeli s vključitvijo v program »Južne meje». 
Aleš Luci je vprašal ali bomo v letošnjem letu gramozirali ceste, ki so predvidena za 
modernizacijo? 
Župan pojasni, da bomo v kratkem posredovali program predvidenih del. Program bomo 
poslali izvajalcu Grad-Trgo d.o.o. in svetnikom, da se bomo lahko dogovarjali in usklajevali z 
izvajalcem del. 
Na cestah, ki so predvidene za modernizacijo bi opravili najnujnejša dela tekočega 
vzdrževanja. 
Že opravljena zemeljska dela na cesti Savci- Rakovci se vključijo v program tekočega 
vzdrževanja za leto 2010. 
 
Franc Pondrk je vprašal, kaj je s sanacijo cest od strani GVO? 
Ivan Rakuša je pojasnil, da smo izvajalcu del GVO d.o.o.  posredovali pisne zahteve po 
resnem pristopu k sanaciji cest in ostalih površin. Dalje od obljub še nismo prišli. Bilo je 
dogovorjeno, da se ceste sanirajo takoj po odjugi, vendar je minilo preko štirinajst dni in do 
tega ni prišlo. Posredovali smo jim jasno sporočilo, da prevzemajo vso odgovornost za 
morebitne posledice, ker ceste preprosto v nekaterih odsekih niso primerne za promet. 
Sanacijo bo potrebno opraviti še nekajkrat oz. toliko časa, da bodo ceste varne za promet. 
Župan je povedal, da bo verjetno edino zdravilo za GVO, da jim naslednjega računa ne 
plačamo.  
Marjan Goričan je povedal, da je lokalna cesta katastrofalna. S tem je ogrožen prevoz otrok v 
šolo in drugih udeležencev v prometu. Pri izogibanja dveh vozil že  prihaja do poškodb na 
asfaltnih površinah. 
Franc Pondrk je vprašal ali se planirajo vzdrževalna dela pri mrliški vežici? 
Župan je povedal, da je tekoče vzdrževanje na elektro inštalacijah že naročeno Janku Petek. 
Za zapiranje predprostora pred mrliško vežico je dobilo delo podjetje GOING d.o.o. iz 
Ormoža. 
V kolikor bomo želeli, da se tudi cerkveni del pogrebne svečanosti opravi pri vežici, moramo 
poskrbeti za primerni prostor za duhovnika. 
Marjan Goričan je povedal, da imamo pri nas vežico in pokopališče odlično urejeno v 
primerjavi z ljubljanskimi Žalami.  
 
 

Ad 17 
 

Župan je povedal, da se bomo  17. aprila 2010 vključili v vsesplošno čistilno akcijo v 
sodelovanju z Lovsko družino, Turističnim društvom, gasilskimi društvi in  Komunalnim 
podjetjem Ormož, d.o.o., ki bo poskrbelo za odvoz odpadkov. Ne gre za zbiranje kosovnih 
odpadkov po domovih, ampak za očiščevalno akcijo ob cestah, vodotokih in gozdovih. 
 
Takoj po prazniku bomo sklicali s prej omenjenimi predstavniki društev in izvajalcem  
sestanek, da se bomo dogovorili o vseh podrobnostih akcije. 
Marjan Goričan je menil, da je žalostno, da ponovno vključujemo gasilce. Sedaj bodo še 
postali smetarji. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.20 uri. 
 
Zapisnikar                                                                                             Župan 
Ivan Rakuša                                                                                        Mirko Cvetko  
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OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  26. REDNE SEJE 
 
 
 
 

1. Sklep št. 340, je realiziran   
2. Sklep št. 341, je realiziran  
3. Sklep št. 342, je realiziran 
4. Sklep št. 343, je realiziran.  
5. Sklep št. 344, je realiziran.  
6.   Sklep št. 345, je realiziran. 
7. Sklep št. 346, je realiziran 
8. Sklep št. 347, je postopku realizacije 
9. Sklep št. 348, je postopku realizacije 
10. Sklep št. 349, je realiziran 
11. Sklep št. 350, je postopku realizacije 
12. Sklep št. 351, je realiziran 
13. Sklep št. 352 je postopku realizacije 
14. Sklep št. 353, je postopku realizacije 
15. Sklep št. 354, je postopku realizacije 
16. Sklep št. 355, je postopku realizacije 
17. Sklep št. 356, je postopku realizacije 
18. Sklep št. 357, je postopku realizacije 
19. Sklep št. 358, je postopku realizacije 
20. Sklep št. 359, je postopku realizacije 
21. Sklep št. 360, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  vzgojno 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž je bil objavljen v Uradnem glasilu 
Občine Sveti Tomaž št.  1/2010. 

22. Sklep št. 361, je realiziran. 
23. Sklep št. 362, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 

podeželja za programsko obdobje 2010–2013 je bil objavljen v Uradnem glasilu 
Občine Sveti Tomaž št.  1/2010. 

24. Sklep št. 363 o določitvi cene programa predšolske vzgoje in otroškega varstva v 
Osnovni šoli Tomaž je bil objavljen v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž št.  
1/2010. 

25. Sklep št. 364 -Letni program kulture za leto 2010 je bil objavljen v Uradnem glasilu 
Občine Sveti Tomaž št.  1/2010. 

26. Sklep št. 365 -Letni program športa za leto 2010 je bil objavljen v Uradnem glasilu 
Občine Sveti Tomaž št.  1/2010. 

27. Sklep št. 366 je v postopku realizacije. 
 
Sveti Tomaž, dne 13.05.2010 
       OBČINSKA UPRAVA 
 
 
 


