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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
  
Datum:   24.5.2010 
Številka: 032-0001/2008 
 

Z A P I S N I K 
 
28. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v sredo, 24. maja 2010 ob 
19.00 uri v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44. 
 
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 19.05 uri. 
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je 
bilo prisotnih vseh osem članov občinskega sveta. 
 
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman. 
Od poročevalcev je bil prisoten komandir policijske postaje Ormož g. Edvard Cvetko.  
 
Od novinarjev so bile prisotne ga. Viki Ivanuša, ga. Mateja Hržič in ga. Urška Maučec. 
Zapisnikar je bil Ivan Rakuša. 
 
Župan je podal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 27. redne seje. 
 
Aleš Luci je predlagal, da se v zapisniku v 366. sklepu popravi zapis zneska  na 40.000 EUR 
pri predvidenih lastnih sredstvih za cesto Savci - Rakovci. 
 
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 27. redne seje. 
 
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. 367 
 

1. 
 
Potrdi  se zapisnik 27. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov in s popravkom v 366. 
sklepu, pri lastnih sredstvih za cesto Savci –Rakovci v višini 40.000 EUR in je sestavni del 
tega sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 1 
 

Župan je za 28. redno sejo predlagal naslednji dnevni red: 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 27. redne seje občinskega sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Informacija o trendih varnostnih pojavov  na območju občine Sveti Tomaž v letu 2009 
3. Odlok določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Sveti Tomaž- 

predlog 
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4. Odlok o koncesiji za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v občini Sveti Tomaž - 
osnutek 

5. Pravilnik o kriterijih za sprejem otrok v vrtec –predlog 
6. Potrditev novelacije DIIP-a za izgradnjo pločnika z javno razsvetljavo ob JP 802-311 
7. Potrditev DIIP-a za modernizacijo občinske javne poti št. 802-162 Koračice-Rakovci 
8. Sklep o izvedbi skupnega postopka oddaje javnega naročila za gradnjo in kasnejše 

upravljanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ter izvajanje 
nadzora gradnje 

9. Sklep o povrnitvi stroškov volilne kampanje 
10. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije  
11. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
12. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
13. Razno 

 
Župan je predlog dnevnega reda dal v razpravo. 
Razprave in dodatnih predlogov ni bilo. 
 
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov 
Občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 

dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 27. redne seje občinskega sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Informacija o trendih varnostnih pojavov  na območju občine Sveti Tomaž v letu 2009 
3. Odlok določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Sveti Tomaž- 

predlog 
4. Odlok o koncesiji za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v občini Sveti Tomaž- 

osnutek 
5. Pravilnik o kriterijih za sprejem otrok v vrtec –predlog 
6. Potrditev novelacije DIIP-a za izgradnjo pločnika z javno razsvetljavo ob JP 802-311 
7. Potrditev DIIP-a za modernizacijo občinske javne poti št. 802-162 Koračice-Rakovci 
8. Sklep o izvedbi skupnega postopka oddaje javnega naročila za gradnjo in kasnejše 

upravljanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ter izvajanje 
nadzora gradnje 

9. Sklep o povrnitvi stroškov volilne kampanje 
10. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije  
11. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
12. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
13. Razno 

 

Ad 2 
 
Župan je pozdravil komandirja Policijske postaje Ormož g. Edvarda Cvetka ter ga prosil, da 
poda pojasnila k Informaciji o trendih varnostnih pojavov na območju občine Sveti Tomaž v 
letu 2009.  
Komandir je pojasnil, da je PP Ormož v lanskem letu zabeležila porast kaznivih dejanj za 
35,85 % več kot v letu 2008. Preiskanost kaznivih dejanj je bila 71,93%, ki pa je bila nižja od 
leta 2008, ko je znašala 80,49%. 
V letu 2009 niso zabeležili mladoletniške kriminalitete in tudi organizirane kriminalitete. 
Na področju javnega reda in miru je šlo za  57 kršitev predpisov in  je nekoliko v porastu. 
Na področju prometne varnosti je bilo zabeleženih 16 prometnih nesreč. Največkrat je vzrok 
za prometne nesreče prevelika hitrost. 
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Od 10 prometnih nesreč je bil kar v 5 primerih prisotna prevelika količina alkohola. 
V zvezi z ugotovljenimi kršitvami cestno prometnih predpisov so policisti na območju občine 
Sveti Tomaž izrekli 37 opozoril, 142 glob, izdali 11 posebnih plačilnih nalogov in podali 45 
obdolžilnih predlogov. 
 
Po oceni komandirja PP Ormož situacija ni kritična. 
Prisotne je povabil na okroglo mizo na temo »Droge v našem okolju», ki bo 3.6. 2010. 
 
Župan se je zahvalil za podano poročilo in odprl razpravo. 
Aleš Luci je menil, da prikazovanje v procentih ni primerno. Premalo vemo, kaj se dogaja na 
področju preprodaje, uživanja in razpečevanja z drogami. 
Temu področju bi morali nameniti več pozornosti. 
 
Robert Korada je vprašal, če se ve kje so vzroki za prikazano stanje? 
Komandir je odgovoril, da na to vprašanje ni odgovora. O problemih bi se morali več 
pogovarjati. Vsak po svojih močeh bi morali  k  tej problematiki več prispevati. 
 
Robert Skuhala je povedal, da je že v lanskem letu opozarjal na problematiko drog.  
V našem okolju živi nekaj oseb s področja posredovanja z drogami in tudi odvisnikov od teh 
substanc. 
Kristina Grašič je menila, da gre v našem okolju že za stare znance policije, tako, da bi lahko 
ukrepali. 
Komandir je povedal, da brez sodelovanja z občani ne bomo kos odkrivanju kaznivih dejanj 
raznih nepravilnosti. 
Komandir je pojasnil, da imamo na našem območju novega vodjo policijskega okoliša. To 
delo je prevzel g. Aleš Meško. 
Janez Rep je povedal, da se od ljudi sliši, da je policija represivna. Vse se samo kaznuje. 
Ljudje imajo občutek, da smo policijska občina. Verjetno bi opozorila bolj zalegla. 
Župan je povedal, da se občani pritožujejo, da so policijske kontrole prometa na lokaciji v 
Savcih zelo pogoste. 
Komandir je odgovil, da statistika kaže  drugače. Policija je na teh lokacijah pogosteje zaradi 
alkohola, ilegalcev in droge. 
 
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. 368 
 

1. 
 

Občinski svet se je seznanil z Informacijo o trendih varnostnih pojavov na območju občine 
Sveti Tomaž v letu 2009, ki je sestavni del tega sklepa. 
 
 

2. 
 
Ta sklep prične veljati takoj. 
 

Ad 3 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda pojasnila v zvezi s predlogom Odloka o 
določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta  občine Sveti Tomaž. 
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Direktorica je povedala, da se predlog odloka od osnutka ne razlikuje. Odlok pa je potrebno 
sprejeti prej preden bodo razpisane volitve.  
 
Župan je predlog odloka dal v razpravo. 
Predlogov in dopolnitev ni bilo. 
 
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov 
Občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 
 
 

SKLEP št. 369 
 

 
1. 
 

Sprejme se Odlok določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Sveti 
Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa.  
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

 
Ad 4 

 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev osnutka Odloka o koncesiji 
za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v občini Sveti Tomaž. Med drugim je bilo 
pojasnjeno, da še vedno na tem področju uporabljamo odlok bivše občine Ormož. To 
področje si moramo pravno urediti. V letošnjem letu poteče koncesija za vzdrževanje lokalnih 
cest.  
 
Razprava: 
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in 
promet g. Alešu Luciju. 
 
Predsednik in tudi preostali člani odbora so menili, da bi se naj odlok pripravil tako, da se 
izvede javnih razpis po sklopih in sicer sklop 1 za lokalne ceste in sklop 2 za javne poti.  
Predsednik odbora je povedal, da je pristojni odbor odlok obravnaval odlok na svoji  seji in 
meni, da je primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta z mnenjem, da se v 
odlok zapiše možnost javnega razpisa po sklopih.  V sklop A bi spadale lokalne ceste in v 
sklop B javne poti.  
 
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.  370 
 

1. 
 

Osnutek Odloka o koncesiji za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v občini Sveti Tomaž je 
primerna podlaga za drugo obravnavo. 
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2. 
 

V predlog odloka za drugo branje se naj v odlok zapiše možnost javnega razpisa po sklopih.  
V sklop A bi spadale lokalne ceste in v sklop B javne poti.  
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 5 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Pravilnika o kriterijih za 
sprejem otrok v vrtec Ježek pri OŠ Sveti Tomaž. Pravilnik je bil pripravljen na podlagi 
veljavne zakonodaje, ki se nanaša na to področje.Med drugim je bilo pojasnjeno, da je 
potrebno imeti jasna pravila glede vpisa in sprejema otrok v vrtec in določila o plačevanju 
oskrbnine v vrtcu.  
 
Župan je dal pravilnik 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.  371 
 

1.  
 

Sprejme se Pravilnik o kriterijih za sprejem otrok v vrtec, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 6 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave go. Zinko Hartman, da poda obrazložitev 
novelacije DIIP-a št. 1 za izgradnjo pločnika z javno razsvetljavo ob občinski JP št. 802-311 v 
naselju Sveti Tomaž in DIPPa varianta 1 in 2, za modernizacijo JP št. 802-162 Koračice - 
Rakovci, ker sta točki 6 in 7 medsebojno povezani.  
 
Direktorica je povedala, da ste svetniki z vabilom prejeli DIIP-a št. 1 za izgradnjo pločnika z 
javno razsvetljavo ob občinski JP št. 802-311 v naselju Sveti Tomaž in DIIP za modernizacijo 
JP št. 802-162 Koračice – Rakovci v dolžini 612 m. Prvotno smo predvidevali, da bi se s 
tema dvema projektoma prijavili za koriščenje 23. člena ZFO. Občina je v petek dne 21. maja 
2010 prejela dopis, iz katerega je razvidno, da je vlada sprejela sklep -Uredbo o ukrepih 1., 
3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013, ki 
določa, da se bo v okviru ukrepov »Obnova in razvoj vasi« (ukrep 322) ter »Ohranjanje in 
izboljševanje dediščine podeželja« (ukrep 323) najvišja stopnja pomoči zvišala iz 50 % na 85 
% priznane vrednosti naložbe. Zaradi tega smo med vikendom pripravili varianto št. 2- DIIPa 
za modernizacijo JP št. 802-162 Koračice - Rakovci, ki obsega  modernizacijo celotne ceste 
Koračice – Rakovci v dolžini 1.037 m. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 204.882 
EUR in bi se izvajala s časovnim načrtom od junija do oktobra 2010. 
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Za to investicijo bi namenili sredstva države na podlagi 23. člena ZFO v višini 131.858 EUR 
in občinska sredstva v višini 73.024 EUR. Seveda bo šele po izvedenem javnem razpisu 
znano, koliko bo cesta stala. Glede na razmere upamo, da bodo cene takšne kot lansko leto.  
Z izgradnjo pločnika z javno razsvetljavo ob občinski JP št. 802-311 v naselju Sveti Tomaž 
pa bi se prijavili na javni razpis za Obnova in razvoj vasi« (ukrep 322) ter tako skušali 
pridobiti Evropska in državna sredstva. Seveda ni 100% da bomo uspeli, vendar če ne 
izdelamo dokumentacije in se ne prijavimo, potem ne moremo ničesar pričakovati. Ker še ne 
vemo kdaj bo razpis objavljen ne moremo pripraviti DIIPa za pločnik. Takoj ko pa bo razpis 
zunaj pa ga bomo pripravili, da ga boste lahko potrdili.  
 
Župan je dal besedo predsedniku odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in 
promet g. Alešu Luciju. Predsednik je povedal, da je direktorica o tem seznanila tudi odbor,ki 
je oba dokumenta obravnaval in predlaga občinskemu svetu, da sta primerna podlaga za 
obravnavo na seji občinskega sveta. 
 
Župan je dal oba predloga 6 in 7 točke dnevnega reda v razpravo. 
Vsi svetniki in svetnici so se strinjali, da se z izgradnjo pločnika z javno razsvetljavo ob 
občinski JP št. 802-311 v naselju Sveti Tomaž prijavimo na javni razpis za Obnova in razvoj 
vasi« (ukrep 322) ter tako skušamo pridobiti Evropska in državna sredstva. Prav tako so se 
strinjali, da se potrdi DIIP varianta št. 2, ki se nanaša na modernizacijo JP št. 802-162 
Koračice-Rakovci v celotni dolžini ter se z njim prijavimo za koriščenje sredstev po 23. členu 
ZFO. 
 
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.  372 
 

1.  
 
Dokument DIIP za projekt/program3: IZGRADNJA PLOČNIKA Z JAVNO RAZSVETLJAVO 
OB JP 802-311, ki ga je izdelala4 Javna razvojna agencija Ormož, Kerenčičev trg 4, 2270 
Ormož, v mesecu maju 2010 se naj spremeni in popravi tako, da se bomo lahko s tem 
projektom prijavili na Javni razpis - Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi.   
 

2. 
Ta sklep velja takoj.  

 
 

Ad 7 
 

Glede na to, da smo pod točko 6, ki je medsebojno povezana s točko 7 že zadevo obrazložili 
in razpravljali, predlagam da o zadevi še glasujemo.  Glede na vaše stališče iz razprave 
bomo glasovali o DIIPu varianta št. 2, ki se nanaša na modernizacijo JP št. 802-162 
Koračice-Rakovci v celotni dolžini ter se z njim prijavimo za koriščenje sredstev po 23. členu 
ZFO. 
 
 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov 
Občinskega sveta, zato je bil sprejet 
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SKLEP št. 373 
 O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA DOKUMENTA 

 
Investitor: OBČINA SVETI TOMAŽ 
Naslov: SVETI TOMAŽ 37, 2258 Sveti Tomaž 
Oznaka sklepa: 007-13/2010 01/ZH 
Datum sklepa: 24.05.2010 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 
30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih 
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
UEM-1 Uradni list RS št. 60/2006) in na podlagi 23. člena Statuta občine Sveti Tomaž je 
občinski svet občine Sveti Tomaž na svoji 28. redni seji, dne 24.05.2010 sprejel naslednje 
sklepe: 
 

1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt/program3: 
MODERNIZACIJA JP 802-162 KORAČICE -RAKOVCI, ki ga je izdelala4 Javna 
razvojna agencija občine Ormož, Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož, dne 03. maja 
2010.  
 

2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 204.882,00 EUR (z 
            vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim 
            načrtom od junija 2010 do 15. oktobra 2010. 
 

3. Vire za financiranje zagotavljajo6: 
           - SVLR – proračun RS v znesku 131.858,00 EUR. 
           - Občina Sveti Tomaž v znesku    73.024,00 EUR. 
 
      4. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine /države lahko8 
X uvrsti nov projekt 
    spremeni veljavni projekt9. 
 
     5.Odobri se priprava PIZ / IP / izvedba investicije7 

 
                                          

Ad 8 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave go. Zinko Hartman, da poda obrazložitev 
skupnega sklepa občine Ormož in občine Sveti Tomaž o izvedbi skupnega postopka oddaje 
javnega naročila za gradnjo in kasnejše upravljanje odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij ter izvajanje nadzora gradnje. 
 
Direktorica je povedala, da so Občine Ormož, Sv. Tomaž in Središče ob Dravi dne 12. 11. 
2008 na podlagi skupnega javnega razpisa sklenile pogodbo za gradnjo, upravljanje in 
vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij z izvajalcem GVO, 
gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana. 
Projekt zajema le določena naselja, tako imenovane bele lise na področju navedenih občin, 
ne pokriva pa nekaterih področij, ki prav tako nimajo dostopa ali imajo otežen dostop do 
omrežja, pa ta področja niso bila zajeta med bele lise. Projekt se delno sofinancira iz 
evropskih sredstev. Pogodba je začela veljati na podlagi podpisane pogodbe med 
navedenimi tremi občinami in Ministrstvom za gospodarstvo, dne 29.06.2009. Projekt 
izgradnje bo zaključen decembra 2010. 
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Na področjih, ki niso bele lise bi bilo treba prav tako urediti in prebivalcem omogočiti 
nemoten dostop do odprtega širokopasovnega omrežja. Ta področja se nahajajo v občinah 
Ormož in Sv. Tomaž. Na podlagi postopka s pogajanji brez predhodne objave po 2. točki 
prvega odstavka 29. člena ZJN-2 bi oddali javno naročilo, katerega predmet je gradnja in 
kasnejše upravljanje ter vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij, II. faza, v občinah Ormož in Sv. Tomaž (dalje predmet javnega naročila). 
Predvidena druga faza zajema: 
podfaza II A: montažna dela, ki se nanašajo na dodatna vpihovanja v že v okviru prej 
omenjene pogodbe položeno kabelsko kanalizacijo ali kabelsko kanalizacijo v izgradnji, ki se 
prav tako izvaja v okviru projekta javno – zasebnega partnerstva po pogodbi z izbranim 
izvajalcem GVO, d.o.o. Dodatne kapacitete so potrebne zato, ker bo s tem omogočena 
gradnja dodatnega omrežja za področja, ki niso bele lise oziroma za področja, ki so status 
belih lis dobila naknadno, 
podfaza II B: gradnja novega razvodnega kabelskega omrežja in vpihovanja, ki mora biti 
nujno povezano z omrežjem, ki je zgrajeno v fazi I. 
 
Izvajalec GVO, d.o.o., Ljubljana nosi v poslu ključno vlogo pri izvajanju pogodbe, saj nastopa 
kot glavni izvajalec, delni sofinancer (zasebni partner) in upravljavec in vzdrževalec omrežja 
za naslednjih 20 let. Prav zaradi te trojne vloge je smiselno in primerno ter z vidika 
odgovornosti za delovanje sistema v prihodnjih letih, da GVO izvede tudi dodatna vpihovanja 
v kabelsko kanalizacijo, ki jo je že zgradil ali jo bo še zgradil v okviru pogodbe o javno 
zasebnem partnerstvu. 
 
Podfaza II B se lahko izvaja vzporedno s fazo I in podfazo II A ali kasneje. Bistveno je, da se 
v fazi I in podfazi II A pripravijo tehnične osnove za priključitev novega omrežja na zgrajeno 
omrežje. Ker pa je GVO, d.o.o. tudi upravljavec in vzdrževalec omrežja za naslednjih 20 let 
in ima s tem omogočen nemoten dostop do omrežja, je smiselno, da izvede tako podfazo II A 
kot podfazo II B. 
 
Zgrajeni sistem je kompleksen enovit sistem, sestavljen iz več podsistemov, ki morajo 
delovati v stalni medsebojni korelaciji brez prekinitev. Prav pri tem pa ima GVO, d.o.o. kot 
upravljavec in vzdrževalec, kar je  ključno za delovanje celotnega sistema omrežja, odločilno 
vlogo, ker je ta sistem zgradil in medsebojno povezal posebej za potrebe naročnika in po 
njegovih zahtevah. 
 
Rok za izvedbo podfaze II A je 29. 12. 2010, ocenjena vrednost javnega naročila znaša 
350.000,00 EUR brez DDV (predvidoma 210.000 EUR za občino Ormož in 140.000 EUR za 
občino Sveti Tomaž). Rok za izvedbo podfaze II B je 6 mesecev od vsakokratnega 
odpoklica, v kolikor je odpoklic posredovan izvajalcu do 1. aprila v koledarskem letu, 
glede na vsakoletna sredstva v občinskih proračunih obeh občin, ocenjena vrednost pa 
znaša 2.731.055,55 EUR brez DDV (predvidoma 1.724.887,11 EUR za občino Ormoža, za 
občino Tomaž pa 1.006.168,44 EUR). Stroški javnega naročila se bodo delili med obema 
občinama po ključu glede na število priključnih mest, obsega gradbenih del in drugih 
stroškov, glede na to, na območju katere občine se bodo dela izvajala. 

Predmet pogajanj je cena in delež sredstev sofinanciranja projekta s strani zasebnega 
partnerja. 

 

Če bo sklenjena pogodba na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila, je treba 
nujno skleniti tudi pogodbo o izvajanju nadzora. Trajanje nadzora mora biti identično, kot je 
trajanje novega pogodbenega razmerja za izgradnjo II. faze v celoti. 
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Zaradi kontinuitete dela, poznavanja vsebine predmeta pogodbe z izvajalcem gradnje, terena 
in ne nazadnje lokalnega prebivalstva ter njihovih zahtev, je smiselno, da se sklene pogodba 
z dosedanjim izvajalcem nadzora, to je DR projekt d.o.o. iz Litije. S tem ne bi bilo treba 
morebitnega novega nadzora seznanjati z obsežno projektno dokumentacijo ter že 
izvedenimi deli, ampak bi nadzor nadaljeval svoje delo brez posebnega uvajanja in zamude 
časa. 
 
Rok za izvedbo podfaze II A je 29. 12. 2010. Delo nadzora bo opravljeno v okviru obstoječe 
pogodbe med naročnikom in izvajalcem (delo na isti trasi kot v fazi I). Rok za izvedbo 
podfaze II B je 6 mesecev od vsakokratnega odpoklica izvajalcu del na terenu, v kolikor 
je odpoklic posredovan izvajalcu do 1. aprila v koledarskem letu, glede na vsakoletna 
sredstva v občinskih proračunih obeh občin, ocenjena vrednost pa znaša 19.300,00 EUR 
brez DDV (predvidoma 12.183,00 EUR za občino Ormoža, za občino Tomaž pa 7.117,00 
EUR). Stroški javnega naročila se bodo delili med obema občinama po ključu glede na 
število priključnih mest.  

Župan je dal predlog sklepa v razpravo. 
 
Aleš Lucija je povedal,da naj ne bi delali razlik pri dostopu do tega sistema. 
Župan je povedal, da lahko od podjetja GVO pričakujemo minimalno 30 % delež pri nadaljnji 
izgradnji sistema, ker so tudi osnovni projekt sofinancirali 30%. 
Razlik glede sofinanciranja ne nameravamo delati. 
Kristina Grašič je vprašala, kdaj bodo na novo omrežje priključeni prebivalci naselja 
Gradišča, Male vasi in Zagorja, ker je osnovna kanalizacijska cev bila položena že v lanskem 
letu ob asfaltiranju ceste. 
Župan je pojasnil, da takrat, ko bo prišlo do nadaljnjega investicijskega vlaganja. 
 
Župan je predlagal 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. 374 
 

 
1. 

 
1. Izvede se skupni postopek oddaje javnega naročila za gradnjo in kasnejše 

upravljanje ter vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij, II. faza, v občinah Ormož in Sv. Tomaž.  

2. Izvede se skupni postopek oddaje javnega naročila za izvajanje nadzora gradnje II. 
faze odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, če bo javno 
naročilo, navedeno v prejšnji točki, oddano. 

3. Obe občini nastopata kot enotni naročnik. Koordinator dejavnosti je Občina Ormož. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 9 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave go. Zinko Hartman, da poda obrazložitev Sklepa 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Sveti Tomaž za volilno 
leto 2010. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da se s sklepom določijo upravičenci do sredstev in kriteriji za 
delno povrnitev stroškov kampanje. 
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Predlagamo, da se organizatorjem, ki jim bodo pripadli mandati v občinskem svetu prizna 
0,25 EUR za dobljeni glas. Organizatorjem volilne kampanje za župana, kateri kandidati so 
dosegli najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali pa 0,18 EUR 
za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta 
kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi 
dobljenih glasov v tem krogu. 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Aleš Luci je povedal, 
da je komisija menila, da je sklep primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta. 
 
Župan je predlagal 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. 375 
 

o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v  
občini Sveti Tomaž za volilno leto 2010 

 
  

1. člen 
 

S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v občini Sveti Tomaž  za volilno leto 2010.  
 

     2. člen 
 

Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo 
pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,25 eurov za dobljeni glas, pri čemer 
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega 
iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.  
 

3. člen  
 

Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10% od 
skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov 
volilne kampanje v višini 0,18 eura za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do 
drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do 
povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih 
stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu 
svetu in računskemu sodišču.  
 

4. člen 
 
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve za župana se na 
njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine najkasneje v 30 dneh 
po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.  
 

5. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. 
 

Ad 10 
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Župan je prosil direktorico občinske uprave go. Zinko Hartman, da poda pojasnila v zvezi s 
postopkom o imenovanju občinske volilne komisije občine Sveti Tomaž. 
Direktorica je povedala, da smo politične stranke pozvali naj podajo svoje predloge za člane 
občinske volilne komisije. Politične stranke so nato predlagale kandidate, te predloge je 
preučila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in na podlagi zbranih 
predlogov predlagala kandidate za člane in namestnike občinske volilne komisije. 
Župan je dal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Predsednik komisije g. Aleš Luci je povedal, da so na osnovi podanih predlogov sestavili 
komisijo. Občinskemu svetu predlagajo, da se namestnik predsednika OVK imenuje na 
naslednji seji, ker ni bilo predloga. Predlog sklepa je primerna podlaga za obravnavo na seji 
občinskega sveta. 
 
Župan je predlagal 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. 376 
 

o imenovanju občinske volilne komisije občine Sveti Tomaž  
 

1.  
 

V volilno komisijo občine Sveti Tomaž se imenujejo:  
 

1. Balažič Ivan, univ. dipl. prav., stanujoč Senik 17/a, 2258 Sveti Tomaž, za predsednika,  
 
2.  Grašič Ivan, stanujoč Mala vas 29a, 2258 Sveti Tomaž - za člana,  

          Obran Janez, stanujoč Pršetinci 40, 2258 Sveti Tomaž - za namestnika člana,  
 

3.  Prejac Herman, stanujoč Sveti Tomaž 35b, 2258 Sveti Tomaž - za člana,  
          Hudžar Jožica, stanujoča Koračice 37, 2258 Sveti Tomaž - za namestnico  
          člana,  
 

4.  Pavlinič Silvija, stanujoča Senik 21, 2258 Sveti Tomaž - za člana,  
          Bratuša Milan, Pršetinci 1, 2258 Sveti Tomaž – za namestnika člana.  
 

2.  
 

Mandat predsednika, članov in namestnikov traja štiri leta.  
 

3.  
 

Sedež volilne komisije je Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž.  
 

4.  
 

Ta sklep velja takoj.  
 

Ad 11 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave go. Zinko Hartman, da poda obrazložitev sklepa 
o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljiščih na  območju k.o. občine Sveti Tomaž.  
Direktorica je povedala, da gre za zemljišča, ki so poti oz. ceste in gre za prenos iz javnega 
dobra na občino Sveti Tomaž. 
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Župan je predlagal 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. 377 
o ukinitvi statusa javnega dobra 

 
1. 
 

Ukine se javno dobro na zemljiščih s  
- parc. št. 1631 cesta k.o. Ključarovci pri Ormožu; 
- parc. št. 1566 pot k.o. Ključarovci pri Ormožu; 
- parc. št. 1462 pot k.o. Ključarovci pri Ormožu; 
- parc. št. 1606 pot k.o. Koračice; 
- parc. št. 1607/1 cesta k.o. Koračice; 
- parc. št. 1607/2 cesta k.o. Koračice; 
- parc. št. 575 pot k.o. Tomaž; 
- parc. št. 573 pot k.o. Tomaž; 
- parc. št. 627/2 pot k.o. Mala vas; 
- parc. št. 1470 pot k.o. Bratonečice; 
- parc. št. 1459/2 pot k.o. Bratonečice. 

 
 

2. 
 
Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postanejo last občine Sveti Tomaž. 
 

3. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

 
Ad 12 

 
Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje: 
 
Župan je povedal, da smo že izbrali izvajalca del za posodobitev avtobusnega postajališča s 
parkiriščem pri Sv. Tomažu. Potrebovali bi dovoljenje mejašinje Majcen Darje, da se lahko 
izvede oporni zid. Tega dovoljenja nam ni dala, ampak je zahtevala, da občina kupi celotno 
zemljišče, ki se nahaja pod parcelo avtobusnega postajališča. 
Župan je povedal, da občina toliko denarja nima, prav tako pa celotnega zemljišča ne 
potrebujemo zaradi česar bomo morali v letošnjem letu odstopiti od tega projekta. Namenska 
sredstva bi lahko uporabili za odkup drugih zemljišč, kot je zemljišče pod šolo in vrtcem in 
Štefančičevo zemljišče v centru. 
Člani in članice občinskega sveta so se strinjali s podanim predlogom. 
 
Aleš Luci je povedal, da se govori, da je bila stranka SDS proti pravilniku o priznanjih. To ne 
drži, smo samo rekli, da se naj priznanja podelijo drugo leto, ali kasneje, ne pa letos,ko je 
volilno leto.  
Župan je povedal, da si je pred občani naredil sramoto, ker je obljubljal, da bomo vsaka štiri 
leta vendarle priznanja podelili.  
 
Sonja Balažič je vprašala ali se bo kaj delalo na cestah v Ključarovcih. 
Župan je pojasnil, da bomo v tem letu pristopili k izgradnji obeh javnih poti, dela na lokalni 
cesti pa bi izvajali v naslednjem letu. 



13 

 

Sonja Balažič je vprašala, kaj bo s cesto proti žagi. Ljudje bi lahko za ta odsek tudi prispevali. 
Župan je predlagal, da skličejo občane in se o možnem sodelovanju za modernizacijo javne 
poti do žage pogovorijo. Za sklic je zadolžena svetnica ga. Sonja Balažič. 
 
Robert Skuhala je predlagal namestitev dodatnih tabel za dolžino območja kjer prehaja živina 
lokalno cesto. 
V Lahoncih bi morali namestiti cestno ogledalo, ker je zelo oteženo vključevanje z javne poti 
od Magdiča na lokalno cesto. 
Predlagal je, da bi namestili ukradeni prometni znak na javni poti št. JP 802-441 Pršetinci-
Skuhala. 
 
Robert Skuhala je vprašal, kaj bo z obrtno cono. 
Pojasnjeno je bilo, da smo še vedno v fazi pridobivanja soglasij za Občinski prostorski načrt. 
Aktivnosti tečejo, vendar na nekatere postopke nimamo nobenega vpliva. 
 
Kristina Grašič je vprašala, če smo dolžni vzdrževati cesto v Korparijo (cesta od Petrena do 
Plohl Jožefa). 
Pojasnjeno je bilo, da gre za nekategorizirano cesto. Na tem območju je bila v preteklosti 
izvedena mala melioracija. Občani niso vključeni v plačevanje po hektarju za vzdrževanje 
območja. Iz navedenega sledi, da bi morali lastniki zemljišč poskrbeti tudi za cesto in druge 
objekte skupnega pomena (glavni jarek itd). 
Dodatno pojasnilo je dal Marjan Goričan, ki je med drugim povedal, da je na območju 
Lešniške in Sejanske doline treba plačevati. Sredstva se namensko zbirajo po območjih in se 
iz tega vira tudi sistem vzdržuje. 
Kristina Grašič bo opravila razgovor z občani, ki imajo zemljišča na tem območju, da se 
dogovorijo o sodelovanju pri vzdrževanju objektov, ki so skupnega pomena. 
Župan je povedal, da smo dali očistiti jarek v Savcih mimo Majcen Olge, ker je pri vsakem 
večjem deževju občanom narasla voda povzročala velike težave. Tega jarka se otepajo 
vodarji in cestarji. Nihče ga nima v svoji evidenci. 
 
 

Ad 13 
 

Razprave ni bilo. 
 

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  28. REDNE SEJE 
 

 

 

 

1. Sklep št. 367, je realiziran   

2. Sklep št. 368, je realiziran  

3. Sklep št. 369, Odlok je objavljen v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž št.  3/2010. 

4. Sklep št. 370, je v postopku realizacije.  

5. Sklep št. 371, Pravilnik  je objavljen v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž št.  

3/2010 

6.   Sklep št. 372, je v postopku realizacije. 

7. Sklep št. 373, je v postopku realizacije. 

8. Sklep št. 374, je v postopku realizacije. 

9. Sklep št. 375, je objavljen v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž št.  3/2010 

10. Sklep št. 376, je objavljen v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž št.  3/2010. 

11. Sklep št. 377, je v postopku realizacije. 

 
Sveti Tomaž, dne 16.06.2010 

       OBČINSKA UPRAVA 

 

 

 

 


