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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
  
Datum: 03.02.2011 
Številka: 032-2/2010 
 

Z A P I S N I K 
 
4. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v četrtek 03. februarja 2011, 
ob 19.00 uri v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44. 
Za vodenje 4. redne seje je župan pooblastil podžupana g. Janka Vrbančiča, ker je imel 
župan druge službene obveznosti in se je seje udeležil nekoliko pozneje. 
 
Podžupan je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih začel sejo ob 19.04 uri.  
Kot poročevalca za drugo točko dnevnega reda sta bila prisotna  ga. Jana Kovač, 
predstavnica ZEU Murska Sobota d.o.o. in predstavnik  skupne občinske uprave g. Boštjan 
Najžar. 
Svojo odsotnost je opravičil g. Marko Plohl. 
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je 
bilo prisotnih sedem  članov občinskega sveta.  
 
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman. 
 
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 
 
Podžupan je podal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 3. redne seje. 
 
Pripomb in dopolnitev ni bilo. 
 
Podžupan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepih 3. redne seje. 
 
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. 29 
 

1. 
 
Potrdi  se zapisnik 3. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 1 
 
Podžupan je za 4. redno sejo predlagal dnevni red, ki je bil posredovan z vabilom.  
 
Podžupan je dal predlog v razpravo. 
Dodatnih predlogov ni bilo. 
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 naslednji 
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dnevni red: 
 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega  sveta s 
poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Sveti Tomaž - predlog 
3. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveti Tomaž – predlog 
4. Letni program športa v občini Sveti Tomaž za leto 2011 
5. Letni program kulture v občini Sveti Tomaž za leto 2011 
6. Imenovanje nadomestnih članov v Svet zavoda OŠ Sveti Tomaž 
7. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
8. Razno 

 
Ad 2 

 
Podžupan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, ga. Jano Kovač in g. 
Boštjana Najžarja, da podajo obrazložitev k predlogu Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu občine Sveti Tomaž.  
Med drugim je bilo pojasnjeno, da imamo pred seboj enega od najpomembnejših aktov, ki ga 
sprejme občinski svet. 
Zadnja sprememba prostorskega plana je bila narejena v bivši občini Ormož v letu 2003. Od 
takrat dalje, so lahko občani vlagali pobude za spremembo. Kar precej pobud je bilo podanih 
za izvzem zemljišč iz območij, kjer bi bilo možno graditi. Razlogi za to so različni, ali gre za 
neprimerna območja, ali pa tudi ni bilo interesa za odkup teh zemljišč. V nadaljevanju je g. 
Najžar pojasnil pravno podlago. Do sedaj so se za našo občino  na tem področju uporabljali 
predpisi bivše občine Ormož.  
Občina Sveti Tomaž je pričela s postopki priprave novih planskih aktov v začetku leta 2007 
še v sklopu Občine Ormož in sicer z izdelavo strokovnih podlag za Strategijo prostorskega 
razvoja in Prostorski red občine Ormož. Po spremembi prostorske zakonodaje in po 
formiranju samostojne občine je bil v novembru 2008 pripravljen osnutek občinskega 
prostorskega načrta Občine Sveti Tomaž v vsebini in obliki, kot ga predpisuje Pravilnik in 
posredovan na Ministrstvo za okolje in prostor z namenom, da nanj pridobi smernice nosilcev 
urejanja prostora in upravljavcev gospodarske javne infrastrukture. V osnutku prostorskega 
načrta so bile poleg zakonsko predpisanih vsebin upoštevane tudi pobude za spremembo 
namenske rabe prostora, ki jih je od občanov pridobila občina v predhodnih anketah.  
V osnutek je bilo skupaj vključenih 76 pobud.  
Na podlagi pridobljenih smernic, predvsem so bile odločilne smernice MKGP, je bil v aprilu 
2009 pripravljen dopolnjen osnutek prostorskega načrta, v katerega so bile vključene tudi vse 
pobude za spremembo namenske rabe, do katerih se je MKGP izreklo odklonilno. 
Ker za prostorski načrt  na podlagi odločbe ni bilo treba izvesti celovite presoje vplivov na 
okolje, je bil dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta javno razgrnjen od 12. aprila 
do 14. maja 2009. 
V času javne razgrnitve je bilo na dopolnjen osnutek prostorskega načrta podanih 48 
dodatnih pobud za spremembo namenske rabe. Večina je usklajenih s konceptom razvoja 
naselij, nekatere predloge pa je izdelovalec ocenil kot nesprejemljive. Občinski svet občine 
Sveti Tomaž je sprejel Stališča do pripomb na svoji seji dne 23. 07. 2009. 
Na podlagi stališča je bil v decembru 2009 izdelan predlog občinskega prostorskega načrta 
Občine Sveti Tomaž in posredovan na Ministrstvo za okolje in prostor v postopek za 
pridobitev mnenj. 
Ker v predlogu niso bile v celoti upoštevane smernice nosilcev urejanja prostora, predvsem 
MKGP, so na bila na predlog podana negativna mnenja, to pomeni, da ni bilo možno pridobiti 
pozitivnega sklepa ministra, ki je pogoj za sprejem na občinskem svetu. Občina je morala 
izločiti nekatere posege na najboljša kmetijska zemljišča in dopolniti nekatera druga 
področja, npr omejiti gradnjo v poplavnih območjih, pripraviti OPPN za nepozidana območja 
itd. Ponovno je bil predlog posredovan v mnenja v juliju 2010, vendar je MKGP zopet 
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nasprotovalo nekaterim pobudam, zato je bil v oktobru 2010 prostorski načrt ponovno 
posredovan v mnenja.  
V decembru 2010 je bilo končno pridobljeno tudi pozitivno mnenje MKGP, kar je poleg 
ostalih pozitivnih mnenja formalna podlaga za pridobitev sklepa ministra. Sklep ministra o 
usklajenosti s smernicami nosilcev urejanja prostora in s prostorsko zakonodajo je bil izdan 
konec decembra 2010, s tem je podan tudi pogoj za sprejem na seji občinskega sveta. 
 
 
Podžupan je odprl razpravo. 
Janko Vrbančič je menil, da je bila finančna obveznost do sedaj precej visoka, zato so se 
nekateri lastniki odločili za izločitev nekaterih parcel iz območja zazidljivosti. Kaj bo lahko 
naredila ponovna sprememba? 
Jana Kovač je povedala, da z njihove strani  kot pripravljavcev projekta ni nobenih ovir, ovire 
bodo na strani občin, ker gre za precejšnji finančni zalogaj. Čas postopka je podoben 
sedanjemu, ki je trajal več kot dve leti. Možno je zaprositi tudi za skrajšani postopek. 
V bodoče bo verjetno težje vračati zemljišča. 
Predsednik odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet g. Marjan 
Goričan je povedal, da je  bil predlog odloka obravnavan na redni seji odbora. Člani odbora  
so sprejeli sklep, da je predlog odloka primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega 
sveta in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 
 
Po končani razpravi je podžupan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je šest svetnikov, ZA je glasovalo šest svetnikov, zato je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 30 
 
 

Sprejme se Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti Tomaž, ki je sestavni del 
tega sklepa.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 

 
 

 
Ad 3 

 
Podžupan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev predloga Odloka o  
kategorizaciji občinskih cest v občini Sveti Tomaž. 
Direktorica je pojasnila, da se predlog odloka ne razlikuje od osnutka, zato predlagamo, da 
ga občinski svet kot takega sprejme. 
 
Podžupan je dal predlog odloka v razpravo. 
Predsednik odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet g. Marjan 
Goričan je povedal, da je  bil predlog odloka obravnavan na redni seji odbora. Člani odbora  
so sprejeli sklep, da je predlog odloka primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega 
sveta in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 
 
Ker dodatnih predlogov ni bilo, je podžupan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je šest svetnikov, ZA je glasovalo šest svetnikov, zato je bil sprejet naslednji 
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SKLEP št. 31 
 

1. 
 

Sprejme se Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega 
sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 4 
 

Podžupan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev  Letnega programa  
športa v občini Sveti Tomaž. Med drugim je bilo povedano, da imamo planiranih  25.000 
EUR za sofinanciranje dejavnosti na področju športa. Ko bo program sprejet bomo pripravili 
javni razpis za pridobitev sredstev na podlagi že sprejetega pravilnika. 
 
Ker dodatnih predlogov ni bilo, je podžupan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je šest svetnikov, ZA je glasovalo šest svetnikov, zato je bil sprejet  
 

SKLEP št. 32 
 

1. 

Sprejme se Letni program športa v Občini Sveti Tomaž  za leto 2011, ki je sestavni del tega 

sklepa.  

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 5 
 

Podžupan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Letnega programa 
kulture v občini Sveti Tomaž. V proračunu za leto 2011 so predvidevana sredstva za 
sofinanciranje dejavnosti na področju kulture v višini 6.300 EUR. Navedena sredstva se bodo 
razdelila preko javnega razpisa. Ko bo občinski svet letni program kulture sprejel, bomo 
pristopili k javnemu razpisu za dodelitev sredstev.  
 
Po končani razpravi je podžupan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je šest svetnikov, ZA je glasovalo vseh šest svetnikov, zato je bil sprejet  
 

SKLEP št. 33 
 

1. 

Sprejme se Letni program kulture v Občini Sveti Tomaž  za leto 2011, ki je sestavni del tega 

sklepa.  

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 6 
 

Podžupan je dal besedo predsedniku KVIAZ-a g. Marjanu Goričanu, ki je med drugim 
povedal, da sta dosedanja člana Sveta zavoda OŠ Sveti Tomaž g. Aleš Luci in g. Franc 
Pondrk podala pisno izjavo o odstopu s te funkcije. 
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V nadaljevanju je bilo pojasnjeno, da je KVIAZ poslal dopis za posredovanje predlogov za 
imenovanje nadomestnih članov. Prejeli smo samo en predlog in sicer od strani OO N.Si in 
sicer za ga. Matejo Hržič. 
Na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predsednik Marjan Goričan 
predlagal, da bi bil drugi kandidat g. Robert Korada, ker je tudi do sedaj stranka SDS imela 
enega člana. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela sklep, da se za 
nadomestna člana v Svet zavoda OŠ Sveti Tomaž predlagata ga. Mateja Hržič in g. Robert 
Korada. 
 
Podžupan je dal predlog v razpravo. 
 
Ker dodatnih predlogov ni bilo, je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je šest članov, ZA je glasovalo vseh šest članov, zato je bil sprejet naslednji 
 

 
S K L E P  št. 34 

 
 

1.  
 

Aleš Luci, Zagorje 1, Sveti Tomaž in Franc Pondrk, Rakovci 44, Sveti Tomaž  
sta odstopila kot predstavnika občine Sveti Tomaž v Svetu zavoda Osnovna šola Sveti 
Tomaž, zato jima preneha dolžnost člana sveta zavoda. 
 

2. 
 

V Svet zavoda osnovna šola Sveti Tomaž se za preostanek mandatne dobe imenujeta:  
1. Hržič Mateja, Senik 24, 2258 Sveti Tomaž 
2. Korada Robert, Rucmanci 21, 2258 Sveti Tomaž  
 
 

3. 
 

Ta sklep velja z dnem sprejema na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem glasilu 
občine Sveti Tomaž. 

 
 

Ad 7 
 

Pobude, predlogi in menja svetnikov. 
Mirko Lovrec je prisotne seznanil, da je bil na današnji dan v Mezgovcih št. 6 pri Kšela Alojziji 
požar na stanovanjskem objektu. Zagorelo je v kuhinji nad krušno pečjo. Posredovali so 
gasilci. Menda je občanka zelo slabo preskrbljena s kurjavo. 
Dogovorjeno je bilo, da se bomo pri občanki oglasili naslednji dan. 
 
Ob 20.25 se je seje udeležil župan. 
 
Mateja Hržič je vprašala, kdaj bo srečanje s podjetniki, ker je bilo rečeno na odboru, da bo v 
mesecu januarju. 
Župan je povedal, da smo že organizirali posvet za dopolnilne dejavnosti na kmetijah. 
Posveta se je udeležilo zadovoljivo število občanov, prisotni pa so bili tudi dijaki kmetijske 
šole s Ptuja. Srečanje s podjetniki predvidevamo v mesecu marcu. 
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Robert Korada je vprašal, kdaj se bodo začeli izvajati priklopi na GOŠO. 
Pojasnjeno je bilo, da predvidoma v mesecu marcu, ker si morajo operaterji namestiti 
potrebno tehnično opremo. Po znanih podatkih se zanimata za operaterja SIOL in AMIS. 
Janko Vrbančič je vprašal, ali ne bi namestili nekaj košev na kandelabre javne razsvetljave. 
Pojasnjeno je bilo, da bi to šlo, vendar bi bil problem praznjenja, ker bi bili mešani odpadki. 
Župan je povedal, da se pogovarjamo o dodatnih posodah za ločeno zbiranje odpadkov, v 
katero bi lahko odlagali pločevinke, plastiko in papir. Po znanih podatkih bi ostala cena kot je 
sedaj. Te ločeno zbrane odpadke pa bi odvažali enkrat na mesec, ostale mešane odpadke 
pa na štirinajst dni, vendar se moramo o vseh podrobnostih še dogovoriti s Komunalnim 
podjetjem Ormož. 
Občinski svetniki so povedali, da so po medijih slišali, da sta občina Središče ob Dravi in 
občina Ormož sprejeli sklep o višini participacije pri priklopu na izgrajeno širokopasovno 
omrežje, ki znaša 150 EUR.  
Vsi občinski svetniki menijo, da tega občina Sveti Tomaž ne sme narediti, saj naši občani že 
vrsto let prispevajo sredstva za modernizacijo občinskih cest. Poleg tega nas je doletela 
finančna kriza, zaradi katere večina ljudi preživlja težke čase, in zavedati se je treba, da se 
ljudje ne bodo priključili na ta sistem, če bodo zdaj še morali plačati 150 EUR, občina pa 
mora v roku dveh let uresničiti cilj o izvedenih priklopih, ki ga je dala v prijavi za pridobitev 
EU sredstev.  
Občinski svetniki so sprejeli  stališče, da občina Sveti Tomaž ne bo sprejela sklepa o višini 
participacije pri priklopu na izgrajeno širokopasovno omrežje.  
 

Ad 8 
 

 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 
 
 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                                Podžupan: Janko Vrbančič 
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OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  4. REDNE SEJE 

 
1. Sklep  št.  29, je realiziran   
2. Sklep št. 30, Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Sveti Tomaž je bil 

objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 4/2011. 
3. Sklep št. 31, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveti je bil objavljen v 

Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 4/2011. 
4. Sklep št. 32, Letni program športa v Občini Sveti Tomaž  za leto 2011 je bil objavljen 

v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 3/2011. 
5. Sklep št. 33, Letni program kulture v Občini Sveti Tomaž  za leto 2011 je bil objavljen 

v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 3/2011. 
6. Sklep št. 34, Sklep o imenovanju nadomestnih članov v svet Zavoda Osnovna šola 

Sveti Tomaž je  bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 3/2011. 
 
Sveti Tomaž, dne 09.03.2011 
       OBČINSKA UPRAVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


