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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
  
Datum:   28.6.2010 
Številka: 032-0001/2008 
 

Z A P I S N I K 
 
29. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v ponedeljek, 28. junija 2010 
ob 19.00 uri v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44. 
 
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 19.10 uri. 
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je 
bilo prisotnih pet  članov občinskega sveta. Prisotni so bili g. Aleš Luci, g. Janez Rep, ga. 
Sonja Balažič, ga. Kristina Grašič in g.  Robert Korada. 
 
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman. 
Od poročevalcev sta bili prisotni ravnateljica OŠ Sveti Tomaž ga. Pepca Kupčič in ga. Milena 
Petek.  
 
Od novinarjev ni bilo nikogar. 
Zapisnikar je bil Ivan Rakuša. 
 
Župan je podal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 28. redne seje. 
 
Aleš Luci je predlagal, da se v zapisniku pri 12. točki v drugem odstavku popravi in dopolni 
zapisnik z zapisom, da naj  prva priznanja občine podeli novi občinski svet. 
 
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 28. redne seje z dopolnitvijo 
12. točke, da naj prva priznanja občine podeli novi občinski svet. 
 
Prisotnih je bilo pet članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je pet članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh pet članov Občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 378 
 

1. 
 
Potrdi  se zapisnik 28. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov in s popravkom  12. točke, 
2. odstavka dnevnega reda, da naj prva priznanja občine podeli novi občinski svet. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 1 
 

Župan je za 29. redno sejo predlagal naslednji dnevni red: 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 28. redne seje občinskega sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Zaključni račun proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2009 
3. Rebalans proračuna občine sveti Tomaž za leto 2010 - predlog  
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4. Odlok o koncesiji za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v občini Sveti Tomaž - 
predlog 

5. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic 
6. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest in k oddelkom v vrtcu Sv. Tomaž 
7. Sklep o imenovanju namestnika predsednika občinske volilne komisije  
8. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
9. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
10. Razno 

 
Aleš Luci je v imenu svetniške skupine SDS predlagal umik 4. točke dnevnega reda» Odlok o 
koncesiji za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v občini Sveti Tomaž – predlog«. 
Predlog utemeljuje s tem, da bi kazalo podaljšati koncesijo za šest mesecev sedanjemu 
koncesionarju in v naslednjem letu pristopiti k sprejemanju odloka.  
 
Župan je povedal, da v kolikor ne bomo sprejeli odloka moramo pogodbo avtomatično 
podaljšati.  
 
 
Dodatnih predlogov za umik ni bilo. 
Župan je dal predlog o umiku 4. točke dnevnega reda na glasovanje. 
 
Prisotnih je bilo pet članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je pet članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh petčlanov Občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 379 
 

1. 
 

Četrta točka dnevnega reda »Odlok o koncesiji za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v 
občini Sveti Tomaž v fazi predloga se umakne z dnevnega reda 29. redne seje. 
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 
 
Župan je predlagal dopolnitev dnevnega reda z naslednjima točkama: 

1. Potrditev DIIP-a za  izgradnjo pločnika z javno razsvetljavo ob JP 802-311 Sveti 
Tomaž 

2. Sklenitev prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 662/2 k.o. Rakovci z Voršič 
Albertom, Rakovci 26, Sveti Tomaž. 

 
Pojasnjeno je bilo, da moramo sprejeti  DIIP, ker smo se na prejšnji seji odločili za 
spremenjeni program financiranja pločnika, saj se bomo s tem projektom prijavili na javni 
razpis za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi.  
Prodaja parcele 662/2 k.o. Rakovci pa se vlaga na osnovi pobude občana Voršič Alberta iz 
Rakovec 26,ki si je na navedeni parceli postavil silos in brez navedenega zemljišča ne more 
dobiti dovoljenja.  
Župan je dal predlog dopolnitve dnevnega reda v razpravo. 
Aleš Luci je vprašal, ali se s prodajo mudi, ker bi se o tem bilo potrebno predhodno pogovoriti 
tudi s svetnikom Francem Pondrkom, ki zadevo najbolje pozna. 
 
Župan je povedal da se z zadevo mudi in da o njej moramo razpravljati.  
Župan je predlagal glasovanje o dopolnitvi dnevnega reda. 



3 

 

 
Ob 19.26 uri se je seje udeležil g. Marjan Goričan. 
 
Prisotnih je bilo šest članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je šest članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh šest članov Občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 380 
 

1. 
 
Dnevni red 29. redne seje se dopolni z naslednjima točkama: 

1. Potrditev DIIP-a za  izgradnjo pločnika z javno razsvetljavo ob JP 802-311 Sveti 
Tomaž 

2. Sklenitev prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 662/2 k.o. Rakovci z Voršič 
Albertom, Rakovci 26, Sveti Tomaž 

 
2. 

 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Župan je predlagal, da bi 6. točko dnevnega reda obravnavali takoj na začetku, pod točko 2, 
ostale točke se ustrezno pomaknejo, dodatni dve točki pa se uvrstita na dnevni red za  osmo 
točko, ostale pa se spet ustrezno pomaknejo. 
 
Župan je dal celotni dnevni red s spremembami na glasovanje. 
 
Prisotnih je bilo šest članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je šest članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh šest članov Občinskega 
sveta, zato je bil sprejet 
 

dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 28. redne seje občinskega sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 
 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest in k oddelkom v vrtcu Sv. Tomaž 
3. Zaključni račun proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2009 
4. Rebalans proračuna občine sveti Tomaž za leto 2010- predlog  
5. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic 
6. Sklep o imenovanju namestnika predsednika občinske volilne komisije  
7. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
8. Potrditev DIIP-a za  pločnik z javno razsvetljavo ob JP 802-311 Sveti Tomaž 
9. Sklenitev prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 662/2 k.o. Rakovci z Voršič 

Albertom 
10. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
11. Razno 
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Ad 2 
 
Župan je pozdravil predstavnici Osnovne šole Sveti Tomaž in dal besedo ravnateljici ga. 
Pepci Kupčič, da poda pojasnila k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Ježek pri Osnovni šoli 
Sveti Tomaž. 
Med drugim je ravnateljica pojasnila, da predlagajo dodatno zaposlitev za 1,5 vzgojiteljice in 
1,5 pomočnice vzgojiteljice. Opozorila je na napako v tabeli sistemizacije, kjer piše, da je 
vzgojiteljic pet, pravilno mora biti 4,5. Na podlagi odločbe ZRSŠ je potrebno zagotoviti 
dodatne tri ure strokovne pomoči logopeda,želijo pa zadržati do sedaj priznani dve uri 
logopeda in eno uro specialnega delavca – defektologa. 
Predlagajo tudi podaljšanje varstva od 5.15  do 16.15 ure, ker starši ne morejo prej po 
otroka. Prosijo tudi za povečanje števila otrok v treh oddelkih. Ravnateljica je povedala, da 
bo potrebno nabaviti le najnujnejšo dodatno opremo za novi oddelek. Po zbranih podatkih bo 
nov oddelek od 01.09.2010 do meseca decembra 2010 stal občino 23.766,31 EUR. 
Župan je dodal, da se pripravljamo za novogradnjo oz. nadzidavo vrtca. V letošnjem letu 
bomo pridobili potrebno dokumentacijo, v naslednjem letu pa bi pristopili k izgradnji. V bistvu 
gre za dodatni oddelek, za katerega se bo našla začasna prostorska rešitev. 
 
Ob 19.35 uri se je seje  udeležil Franc Pondrk. 
 
Župan je dal besedo predsedniku odbora za družbene dejavnosti. 
Predsednik g. Franc Pondrk je povedal, da je odbor obravnaval sistemizacijo in meni, da je 
vloga za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Ježek primerna za obravnavo 
na seji občinskega sveta. 
Vsi svetniki so menili, da je predlog potrebno potrditi. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je bilo sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
Občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 381 
 

 
Občinski svet občine Sveti Tomaž daje naslednje 
 

SOGLASJE 
 

1. 
a) k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje za šolsko leto 2010/2011: 
 

Organizacijska 
enota 

Program Starostna skupina Število 
otrok 

Število 
oddelkov  

Vrtec Ježek 9-urni Homogena 1-2 leti 12+2 1 
Vrtec Ježek 9-urni homogena  2-3 leta 12+2 1 
Vrtec Ježek 9-urni heterogena 3-5 let 19 1 
Vrtec Ježek 9-urni heterogena 4-6 let 19+2 1 
Skupaj   68 4 

 
 
b) k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2010/2011: 
 

Delovno mesto Število delavcev 
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Pomočnica ravnateljice 0,35 
Vzgojiteljice 4,5 
Pomočnice vzgojiteljice 4,5 
Svetovalna delavka 0,13 
Administrativno delavec 0,27 
računovodski delavec 0,27 
Kuharica 1,3 
čistilka 0,7 
hišnik 0,22 
Vodja prehrambenega in higienskega režima 0,14 
Specialna pedagoginja-logopedinja 0,23 
Skupaj 12,61 

 
 
c)   k poslovnemu času za šolsko leto 2010/2011: 
Odpiralni čas vrtca v šolskem letu 2010/2011 je od 5.15 do 16.15. ure.  
 
d.) k povečanemu številu otrok  v oddelku 
Občina soglaša s vpisom 14 otrok v oddelek homogeni od 1-2 leti.  
Občina soglaša s vpisom 14 otrok v oddelek homogeni od 2-3 let.  
Občina soglaša s vpisom 21 otrok v oddelek heterogeni od 4-6 let.  
 
 
e.) druge dejavnosti v vrtcu 
V šolskem letu 2010/2011 se bodo izvajale naslednje obogatitvene dejavnosti: 
-Otroški zbor, folklora, računalništvo, pravljičarstvo, likovna dejavnost in naravoslovje.  
Občina soglaša s dodatnimi dejavnostmi ter bo zagotovila sredstva za plačilo dodatnih 90 ur 
na leto.  

2. 
 

Osnovna šola Tomaž- Vrtec Ježek si mora v primeru potrebe za spremembo obsega 
dejavnosti pridobiti soglasje ustanovitelja. 
 

3. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 3 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave in računovodkinjo, da podata pojasnila 
zaključnega računa proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2009. 
Med drugim je bilo povedano, da gre za akt občine, v katerem so prikazani predvideni in 
realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za občino v preteklem letu. 
Skupaj so prejemki z ostankom sredstev iz leta 2008 znašali 2.718.901,10 EUR. 
Skupaj so izdatki v letu 2009 znašali 2.381.976,96 EUR. Iz navedenih podatkov je razvidno, 
da znaša presežek prihodkov nad odhodki v vseh treh bilancah 236.924,14 EUR, kar 
predstavlja ostanek sredstev na računu na dan 31.12.2009. 
V letu 2009 smo se tudi zadolžili za 160.000,00 EUR na račun modernizacije cest. 
 
Župan je predal besedo še predsednici nadzornega dobra ga. Karolini Žajdela. 
V nadaljevanju je predsednica nadzornega odbora pojasnila, da je nadzorni odbor opravil 
nadzor zaključnega računa proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2009. Nadzorni odbor ni 
ugotovil nepravilnosti in je izdal pozitivno mnenje. 
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Župan je dal besedo predsedniku odbora za okolje, komunalne zadeve in promet g.Alešu 
Luciju. 
Predsednik je povedal, da je odbor obravnaval zaključni račun za leto 2009 in je menil, da je 
primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta. 
 
Župan je dal besedo predsedniku odbora za družbene dejavnosti g. Francu Pondrk. 
Predsednik je povedal, da je odbor obravnaval zaključni račun za leto 2009 in je primerna 
podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta. 
 
Župan je dal besedo predsednici odbora za finance in proračun ga. Sonji Balažič. 
Predsednica je povedala, da je odbor obravnaval zaključni račun za leto 2009 in meni, da je 
primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta. 
 
 
Ob 19.42 uri je prišel na sejo g. Robert Skuhala. 
 
Župan je podal zaključni račun proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2009 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. 382 
 

 
1. 

 
Sprejme se Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2009, ki je sestavni del tega sklepa.  
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

 
Ad 4 

 
Župan je prosil direktorico občinske uprave in računovodkinjo, da podata obrazložitev 
Rebalansa proračuna za leto 2010. Stanka Kosi je pojasnila, da planiramo prihodke v višini 
3.730.705 EUR in odhodke v višini 4.002.971 EUR. Stanje sredstev na računu na dan 
31.12.2009 je znašalo 336.924 EUR. Planiramo znižanje tako pri prihodkih in odhodkih, ker 
nekaterih investicij ne bomo izvajali v tem letu. 
Zadolževanja v letu 2010 ne predvidevamo. 
 
Župan je dal besedo predsedniku odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in 
promet g. Alešu Luciju. 
Predsednik je povedal,da so člani rebalans proračuna za leto 2010 obravnavali. Člani odbora 
so  menili, da je rebalans proračuna primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega 
sveta. 
 
Župan je dal besedo predsedniku odbora za družbene dejavnosti g. Francu Pondrku. 
Predsednik je povedal, da je odbor za družbene dejavnosti predlog rebalansa proračuna 
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obravnaval na svoji seji. Člani odbora so menili, da je primerna podlaga za obravnavo na seji 
občinskega sveta. 
 
Župan je dal besedo predsednici odbora za finance in proračun ga. Sonji Balažič. 
Predsednica je povedala, da je odbor obravnaval rebalans proračuna na svoji seji. Člani 
odbora so menili, da je rebalans proračuna primerna podlaga za obravnavo na seji 
občinskega sveta. 
 
Župan je  med drugim povedal, da smo v sodelovanju z občinskim svetom uspeli obnoviti 
športni park pri Sv. Tomažu. Vsem svetnikom se zahvaljuje za razumevanje in podporo pri 
tem projektu. Za ta projekt moramo zagotoviti dodatna sredstva, ker se vsega ni dalo 
predvideti.  Prav tako nam je uspelo urediti zunanji prireditveni prostor pri kulturnem domu, 
za katerega moramo zagotoviti dodatna sredstva, saj je na prireditveni prostor vgrajeno 
preko 2500 m3 materialov. 
 
Župan je podal Rebalans proračuna za leto 2010 v  razpravo. 
 
Sonja Balažič je vprašala, če bo cesta v Seniku pod Marinovimi sanirana. 
Župan je pojasnil, da imamo predračun. Sanacija odseka bi stala 5.194,08 EUR. Sanacija je 
predvidena za izbočen in najbolj poškodovan odsek ceste. 
Aleš Lucija je zanimala postavka Objava občinskih predpisov. 
Pojasnjeno je bilo, da so objave zelo drage, še  posebej objave v Uradnem listu. 
Aleša Lucija je zanimalo, komu so in bodo namenjena sredstva pokroviteljstva. 
Pojasnila je podala direktorica občinske uprave. 
Aleša Lucija je zanimalo, zakaj je bilo tako povečanje investicije pri cesti Mala vas - 
Kamenšak. 
Župan je pojasnil, da je šlo za dodatna dela pri odvodnjavanju. Asfaltiral pa se je tudi 
nedokončani odsek na javni poti v Klemenčičevo grabo proti Obranu. Cesta je bila že pred 
dvema letoma pripravljena od strani občanov, sedaj pa smo odsek po gozdu asfaltirali. 
Kristina Grašič je predlagala, glede na to, da je javna pot v Klemenčičevo grabo sedaj 
asfaltirana, da se izloči iz NRP programa. 
Aleša Lucija je zanimalo, zakaj je projekt Savci - Kolmon knjižen pri postavki modernizacije 
ceste Savci - Rakovci. 
Pojasnjeno je bilo, da se bo z amandmajem odprla nova postavka 08136 - modernizacija 
ceste Savci - Kolmon v višini 6.120 EUR. Postavka za cesto Savci - Rakovci se bo za isti 
znesek znižala. 
Glede ceste Koračice - Ključarovci in dveh odsekov je bilo pojasnjeno, da se bo pristopilo k 
modernizaciji dveh odsekov, modernizacijo ceste po dolini,  pa bomo gradili v naslednjem 
letu. 
Franc Pondrk je menil, da so glede na dolžino cest cene precej nizke. 
Robert Skuhala je opozoril na nadzor pri investicijah. Menil je, da bi morali od nadzornih več 
zahtevati. 
Robert Korada je želel pojasnila v zvezi z investiranjem v javno razsvetljavo. 
Pojasnjeno je bilo, da je 16.000 EUR namenjenih za javno razsvetljavo na igrišču in na 
skupnem prireditvenem prostoru. 
Aleš Luci je vprašal glede postavke za kanalizacijo. 
Pojasnjeno je bilo, da je idejno zasnovo pripravilo podjetje IEI iz Maribora, projekt za izvedbo 
pa je dobilo na razpisu ZEU Murska d.o.o. iz Murske Sobote. V letošnjem letu bomo pripravili  
dokumentacijo. Sama kanalizacija s čistilno napravo pa se bo gradila v letu 2011 in 2012. 
Prvotno je bila predvidena biološka čistilna naprava, sedaj pa rastlinska,ki se bo gradila v  
Videkovi grabi. Sistem bo omogočal direktno navezavo brez greznic. Sama traso kanalizacije 
smo kar precej spreminjali, saj nismo prejeli soglasij s strani lastnikov zemljišč, nekatera so 
še stalno odprta in jih pridobivamo. Za pridobitev gradbenega dovoljenja moramo imeti vsa 
soglasja lastnikov. 
Glede vzdrževanja javnih poti je bilo pojasnjeno, da smo planirali 66.000 EUR. Vseh 
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sredstev še nismo namensko porabili.  
Z razpoložljivimi sredstvi bomo sanirali javno pot št. 802-401 na Seniku pri Marinovih in 
druga nujna dela na preostalih cestah vključno s košnjo problematičnih odsekov cest. 
 
Župan je pojasnil, da so bili od strani občinskih svetnikov vloženi  trije amandmaji. 
 
Amandma št. 1 
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 030714 Sofinanciranje 
investicijskih vlaganj in nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne opreme, konto 431000 za 
6.000 EUR in skupaj znaša 46.000 EUR. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke: 
081337 Modernizacija JP Bratonečice dolina, konto 420401 Novogradnje, rekonstrukcije in 
adaptacije v višini 6.000 EUR. 
V NRP se za investicijo JP Bratonečice dolina za leto 2011 zagotovijo sredstva v višini 
95.000 EUR. 
 
Obrazložitev: 
Sredstva je potrebno zagotoviti za nemoteno izvedbo investicijsko vzdrževalnih del PGD 
Koračice in Trnovci. 
 
Župan je  dal predlog v razpravo. 
Dodatnih predlogov ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje o amandmaju št. 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.  383 
 

1. 
 

Sprejme se amandma št. 1, ki se glasi: 
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 030714 Sofinanciranje 
investicijskih vlaganj in nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne opreme, konto 431000 za 
6.000 EUR in skupaj znaša 46.000 EUR. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke : 
081337 Modernizacija JP Bratonečice dolina, konto 420401 Novogradnje, rekonstrukcije in 
adaptacije v višini 6.000 EUR. 
V NRP se za investicijo JP Bratonečice dolina za leto 2011 zagotovijo sredstva v višini 
95.000 EUR. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
Amandma št. 2 
V NRP se pri investiciji pločnik z javno razsvetljavo ob JP 802-311 spremenijo zneski tako, 
da se glasijo: 
Leto 2011 Leto 2011 
 96.280,00 
Lastna proračunska sredstva 29.783,00 
EU sredstva 66.497,00 
 
Obrazložitev: 
Zaradi prijave na javni razpis Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi je potrebno uskladiti NRP, saj 
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je ta sestavni del prijave. 
Župan je  dal predlog v razpravo. 
Dodatnih predlogov ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje  o amandmaju št. 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.  384 
 

1. 
 

Sprejme se amandma št. 2,ki se glasi: 
V NRP se pri investiciji pločnik z javno razsvetljavo ob JP 802-311 spremenijo zneski tako, 
da se glasijo: 
Leto 2011 Leto 2011 
 96.280,00 
Lastna proračunska sredstva 29.783,00 
EU sredstva 66.497,00 
 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
Amandma št. 3: 
V obrazložitvi Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za 
leto 2010 se doda naslednje besedilo: Parc. št. 62/7 k.o. Tomaž predstavlja zemljišče s 
stavbo, ki je v slabem stanju in se nahaja v centru Sv. Tomaža. Skupna vrednost zemljišča je 
ocenjena na 40.000 EUR in bo plačana  v treh letih. V letu 2010 v višini 17.700,00 EUR in 
razlika v letih 2011 in 2012. Vrednosti v tabeli za leto 2010 ostanejo nespremenjene. 
 
Župan je  dal predlog v razpravo. 
Razmišljanja svetnikov so bila različna. Cena za zemljišče je precej visoka, vendarle je 
prevladalo mnenje, da bi morali parcelo kupiti. 
 
Po razpravi je župan  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.  385 
 

1. 
 

Sprejme se amandma št. 3,ki se glasi: 
V obrazložitvi Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za 
leto 2010 se doda naslednje besedilo: Parc. št. 62/7 k.o. Tomaž predstavlja zemljišče s 
stavbo, ki je v slabem stanju in se nahaja v centru Sv. Tomaža. Skupna vrednost zemljišča je 
ocenjena na 40.000 EUR in bo plačana  v treh letih. V letu 2010 v višini 17.700,00 EUR in 
razlika v letih 2011 in 2012. Vrednosti v tabeli za leto 2010 ostanejo nespremenjene. 
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2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
Svetniki so predlagali, naj se sprejme še dodaten amandma, ki se glasi:  
Odpre se nova postavka 08136 - modernizacija ceste Savci - Kolmon v višini 6.120 EUR. 
Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke za cesto Savci – Rakovci.  
 
Župan  je  predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo sedem članov Občinskega 
sveta, en član se je vzdržal, zato je bil sprejet 
 

Sklep št.  386 
 

1. 
Sprejme se amandma št. 4, ki se glasi:  
Odpre se nova postavka 08136 - modernizacija ceste Savci - Kolmon v višini 6.120 EUR. 
Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke za cesto Savci – Rakovci.  
 

2. 
 

Ta sklep valja takoj. 
 
 
Župan je predlagal glasovanje o  celotnem rebalansu proračuna za leto 2010 s sprejetimi 
dopolnitvami. 
 
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.  387 
 

1. 
 

Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2010, ki vsebuje 
splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov, letni načrt pridobivanja in 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem in letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest. 
  

2. 
 

Ta sklep valja takoj. 
 
 

Ad 5 
 

 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda pojasnila v zvezi s sklepom o znižanju 
plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic. 
Starši, ki bodo  za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih 
počitnic (julij, avgust) rezervirali mesto v vrtcu, bodo plačali v mesecu, ko je otrok odstoten 
50% višine njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo. Razliko bo plačala občina. 
 
Župan je predlagal razpravo. 
Dodatnih predlogov in dopolnitev ni bilo. 
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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. 388 
O znižanju plačila staršev za programe vrtca v času letnih počitnic 

1. člen 

Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih 
počitnic (julij, avgust) rezervirati mesto v vrtcu,  plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 50% 
višine njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo. 

2. člen  

Za priznanje popusta iz 1. člena tega sklepa so starši dolžni podati pisno izjavo o odsotnosti 
otroka na sedežu vrtca.   

3. člen  

Izpad sredstev v višini oprostitve  plačila dela oskrbnine v vrtcih se pokrije iz sredstev 
proračuna občine Sveti Tomaž.  

4. člen  

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

 
Ad 6 

 
Župan je prosil predsednika KVIAZ-a g. Aleša Lucija, da poda obrazložitev predloga za 
imenovanje namestnika predsednika občinske volilne komisije. 
Predsednik je povedal, da smo prejeli samo en predlog in sicer ga. Valerijo Munda, univ. dip. 
prav.,stanujočo Mihovci pri Veliki Nedelji 27/a, 2273 Velika Nedelja. 
Komisija je menila, da je predlog primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta. 
Župan je dal predlog v razpravo. 
Dodatnih predlogov ni bilo. 
 
 
Župan predlaga glasovanje. 
 
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov 
Občinskega sveta, zato je bil sprejet 
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Sklep št. 389 
o imenovanju občinske volilne komisije občine Sveti Tomaž  

 
1. 
 

Munda Valerija, univ. dip. prav., stanujoča Mihovci pri Veliki nedelji 27/a, Velika Nedelja, se 
imenuje za namestnico občinske volilne komisije občine Sveti Tomaž. 
 

2. 
 

Mandat namestnice predsednice traja štiri leta. 
 

3. 
 

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

4. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 7 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda pojasnila k sklepu o ukinitvi javnega 
dobra. 
Pojasnjeno je bilo, da si mora občina pridobiti lastninsko pravico na parcelah, ki so javno 
dobro in služijo komunalni infrastrukturi. Gre za parcele v k.o. Ključarovci pri Ormožu in v 
Rakovcih.  
Po prenosu postane zemljišče last občine Sveti Tomaž. 
Župan je predlagal razpravo. 
Aleš Luci predlaga, da bi počakali s parcelo v k.o. Rakovci, ker ni povsem jasno kako bo 
potekala javna pot. 
 
Župan je dal predlog na glasovanje o izvzemu zemljišča v k.o. Rakovci. 
 
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. 390 
 

1. 
 

Parcela 662/2 v k.o. Rakovci se črta iz sklepa o ukinitvi javnega dobra. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Župan je predlagal glasovanje o vseh preostalih parcelah v k.o. Ključarovci,ki so vključene v 
sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.  
 
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta. 
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Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov 
Občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 

Sklep št. 391 
o ukinitvi statusa javnega dobra 

 
1.  
 

Ukine se javno dobro na zemljiščih s: 
- parc. št. 1532 funkcionalni objekt  k.o. Ključarovci pri Ormožu 
- parc. št. 1565 funkcionalni objekt  k.o. Ključarovci pri Ormožu 
- parc. št. 1589 cesta  k.o. Ključarovci pri Ormožu 
- parc. št. 1600 pot  k.o. Ključarovci pri Ormožu 
- parc. št. 1601 funkcionalni objekt  k.o. Ključarovci pri Ormožu 
- parc. št. 1590 funkcionalni objekt  k.o. Ključarovci pri Ormožu 
- parc. št. 1495 funkcionalni objekt  k.o. Ključarovci pri Ormožu 
- parc. št. 1498 funkcionalni objekt  k.o. Ključarovci pri Ormožu 
- parc. št. 1541 funkcionalni objekt  k.o. Ključarovci pri Ormožu 
- parc. št. 1596 funkcionalni objekt  k.o. Ključarovci pri Ormožu 
- parc. št. 1659 pot  k.o. Ključarovci pri Ormožu 
- parc. št. 1460 funkcionalni objekt  k.o. Ključarovci pri Ormožu 
- parc. št. 1472 pot  k.o. Ključarovci pri Ormožu. 

 
2.  
 

Zemljišče iz 1. točke tega sklepa postane last občine Sveti Tomaž.  
 

3. 
 

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

Ad 8 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda pojasnila k potrditvi DIIP-a za izgradnjo 
pločnika z javno razsvetljavo ob JP št. 802 -311 Sveti Tomaž. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da smo se odločili, da se bomo prijavili s tem projektom na 
razpis za ukrep 322 obnova in razvoj vasi, zaradi česar je potrebno sprejeti DIIP 
dokumentacijo. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 100.750,00 EUR.  
Predvideni znesek sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) iz proračunske postavke: 9200 PRP 2007–2013 –EU Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano za ukrep 322: Obnova in razvoj vasi v okviru PRP 2007–2013 v letu 
2011 znaša 66.497 €, preostali skupni delež občinskega proračuna pa znaša 34.253 €. 
 
Župan je predlagal razpravo.  
Dodatnih predlogov ni bilo. 
 
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov 
Občinskega sveta, zato je bil sprejet 
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Sklep št. 392 
 

 O POTRDITVI ID1 

 
1. 

Investitor: OBČINA SVETI TOMAŽ 
Naslov: SVETI TOMAŽ 37, 2258 Sveti Tomaž 
Oznaka sklepa: 007- 19/2010 01/ZH 
Datum sklepa: 28.06.2010 
 
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, 109/2008), 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 
(Uradni list RS št. 60/2006) in na podlagi 23. člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni 
vestnik občne Ormož št. 7/07) je Občinski svet  občine Sveti Tomaž na svoji 29. redni  seji, 
dne 28.06.2010 sprejel naslednje sklepe: 
 
1. Potrdi se2  DIIP za projekt/program3: PLOČNIK Z JAVNO RAZSVETLJAVO OB JP 802-
311, ki ga je izdelala4 Javna razvojna agencija Ormož, Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož, dne 
24.06. 2010.  

 
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 100.750,00 EUR (z 
vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim 
načrtom od julija 2009  do septembra 2011. 
 
3. Vire za financiranje zagotavljajo5: 
- Občina Sveti Tomaž v znesku                  34.253,00 EUR 
-  Nepovratna sredstva EKSRP v znesku   66.497,00 EUR 
 
4. V NRP občine / države se6 
X uvrsti nov projekt 
    spremeni veljavni projekt7. 
5. Odobri se priprava PIZ / IP / izvedba investicije8.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

 
 

Ad  9 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda pojasnila k sklenitvi prodajne pogodbe 
za zemljišče parc. št. 662/2 k.o.o. Rakovci. 
Direktorica je povedala,  da je za parcelo zainteresiran Voršič Albert. Voršič Albert je na delu 
zemljišča, ki je po statusu javno dobro zgradil ležeči silos za krmo za živino. Glede na to, da 
ima silos na tujem zemljišču si mora pridobiti naše zemljišče, da bo lahko dobil dovoljenje.  
Ivan Rakuša je povedal, da si je g. Voršič speljal dovozno pot po parceli družine Voršič in 
Zemljičevih. Parcelo, ki predstavlja javno pot je družina Voršič zasula in zemljišče koristi za 
travnik.  
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Svetniki so povedali, da se ne strinjajo s tem, da občani posegajo in gradijo na občinskih 
zemljiščih, nato pa zahtevajo odkup.  Posegi na občinska zemljišča so nedopustni. Do 
zamenjave zemljišča lahko pride, če zainteresirana stranka pridobi nadomestno zemljišče za 
občinsko cesto in izvede potrebne meritve zemljišč,ki so potrebne za ureditev javne poti. 
 
Po zaključeni razpravi je župan 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. 393 
 

1. 
Občina bo pristopila k menjavi zemljišč s parc. št. 271/2 in 662/2 obe k.o. Rakovci oziroma k 
prodaji zemljišča s parc. 662/2 k.o. Rakovci takrat, ko bo Voršič Albert pridobil lastništvo na 
nadomestnih zemljiščih (deli parc. 277/1, 276 in 268 vse k.o. Rakovci) in izvedel na svoje 
stroške odmero zemljišč, ki so potrebne za ureditev javne poti.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 

 
 
 

Ad 10 
 

 
Pobude, vprašanja in odgovori nanje: 
g. Pondrk Franc je vprašal, kako daleč smo z ureditvijo mrliške vežice za izvajanje pogrebnih 
svečanosti. 
Župan je pojasnil, da so dela pri kraju. Z farnim župnikom se je potrebno dogovoriti o 
podrobnostih glede izvajanja cerkvenega dela pogrebne svečanosti. 
g. Robert Skuhala je vprašal, kako bo potekala otvoritev igrišča. 
Župan je pojasnil, da v sodelovanju s Osnovno šolo in Klubom malega nogometa Tomaž.  
Župan je vse prisotne  povabil na otvoritev igrišča in na proslavo ob četrtem občinskem 
prazniku.  
Kristina Grašič je vprašala, kdaj bodo prišli asfaltirat s fino maso dvorišča pri Lebnu in 
ostalim, ki so plačali dvoslojno. 
Župan je povedal, da se naj obrnejo na izvajalca del Asfalti Ptuj d.o.o..  
 

Ad 11 
 

Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri. 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                      Župan: Mirko Cvetko 
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POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  29. REDNE SEJE 
 
 
 
 

1. Sklep št. 378, je realiziran.   
2. Sklep št. 379, je realiziran.  
3. Sklep št. 380, je realiziran. 
4. Sklep št. 381, je v postopku realizacije in posredovan Osnovni šoli Sveti Tomaž. 
5. Sklep št. 382, je realiziran in objavljen v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž št.  

4/2010. 
6. Sklep št. 383, je realiziran. 
7. Sklep št. 384, je realiziran. 
8. Sklep št. 385, je realiziran. 
9. Sklep št. 386, je realiziran. 
10. Sklep št. 387- Odlok je objavljen v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž št.  5/2010. 
11. Sklep št. 388 je objavljen v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž št.  5/2010. 
12. Sklep št. 389 je objavljen v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž št.  5/2010. 
13. Sklep št. 390 je realiziran. 
14. Sklep št. 391 je v postopku realizacije. 
15. Sklep št. 392 je v postopku realizacije. 
16. Sklep št. 393 je v postopku realizacije. 

 
 

Sveti Tomaž, dne 28.07.2010 
       OBČINSKA UPRAVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


