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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
  
Datum: 17.3.2011 
Številka: 032-2/2010 
 

Z A P I S N I K 
 
5. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v četrtek, 17. marca 2011, ob 
19. 00 uri v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44. 
Župan je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih začel sejo ob 19.03 uri.  
Kot poročevalca za drugo točko dnevnega reda sta bila prisotna  g. Edvard Cvetko, komandir 
Policijske postaje Ormož in g. Aleš Meško, rajonski policist. 
Kot poročevalka za tretjo točko dnevnega reda je bila prisotna ga. Alenka Korpar, direktorica 
Skupne občinske uprave občin Spodnjega Podravja. 
Seje se je opravičil g. Robert Korada. 
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. 
 
Župan je podal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 4. redne seje. 
 
Pripomb in dopolnitev ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepih 4. redne seje. 
 
Prisotnih je bilo šest članov občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 35 
 

1. 
 
Potrdi  se zapisnik 4. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 1 
 

Župan je za 5. redno sejo predlagal dodatno točko dnevnega reda in sicer: Deklaracija občin 
v podporo pobudi za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi s trgom nepremičnin.  
Naknadno smo prejeli pismo Civilne iniciative Kras in Civilne iniciative za Primorsko s 
predlogom izjave o sprejemu Deklaracije občin za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi s 
trgom nepremičnin. 
Podporniki Civilne iniciative Kras in Civilne iniciative za Primorsko so 27. 1. 2011 na Vlado 
RS naslovili pismo s pobudo, da se pred 1. 5. 2011 pri Evropski komisiji začne postopek za 
odobritev zaščitnih ukrepov v zvezi s trgom nepremičnin v Republiki Sloveniji. Obe Civilni 
iniciativi opozarjata na resne probleme, ki so prisotni v RS na trgu nepremičnin, po vstopu 
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Slovenije v EU. Resne motnje na trgu nepremičnin so prisotne še posebej na Primorskem in 
na Krasu. 
Menim da je prav, da pobudo obravnavamo.  
 
Župan je dal predlog v razpravo. 
Dodatnih predlogov ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, ZA je glasovalo vseh sedem članov zato je bil 
sprejet naslednji 
 

SKLEP ŠT. 36 
 

1. 
 

Dnevni red 5. redne seje se razširi s točko: Deklaracija občin v podporo pobudi za uveljavitev 
zaščitne klavzule v zvezi s trgom nepremičnin.  
 

2. 
 

Točka se obravnavo pod zaporedno št. 9, ostali dve točki se pomakneta. 
 

3. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 

 
Župan je dal dopolnjen dnevni red v razpravo. 
Dodatnih predlogov ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
občinskega sveta, zato je bil sprejet naslednji 
 

dnevni red: 
 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega  sveta s 
poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Informacija o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za leto 2010 
3. Stališče o pristopu občine Sveti Tomaž k skupni občinski upravi občin v Spodnjem 

Podravju 
4. Potrditev DIIP-a za modernizacijo JP 802-791 Hranjigovci – Vuk 
5. Potrditev DIIP-a za modernizacijo JP 802-122, 802-123 in 802-124 v Trnovcih 
6. Sklep o dopolnitvi sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za 

leto 2011 
7. Pogodba o brezplačnem prenosu lastninske pravice za nepremičnino s parc. št. 

1444/1 k.o. Koračice s Majcen Kristino, Koračice 51, 2258 Sveti Tomaž 
8. Sprememba sklepa o povrnitvi stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne 

kampanje 
9. Deklaracija občin v podporo pobudi za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi s trgom 

nepremičnin  
10. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
11. Razno 
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Ad 2 
 

Župan je po krajšem uvodu prosil g. Edvarda Cvetka, komandirja Policijske postaje Ormož in 
g. Aleša Meška, rajonskega policista, da podata obrazložitev Informacije o trendih varnostnih 
pojavov v občini Sveti Tomaž za leto 2010. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da je bilo v letu 2010 zabeleženih 46  kaznivih dejanj, kar je 
bilo za 36,11 % manj kot v letu 2009. Raziskanost kaznivih dejanj je bila 69,70 %. Še vedno 
smo precej nad povprečjem raziskanosti v RS, ki znaša 50,08 %. 
Na področju javnega reda in miru je bilo obravnavanih 40 kršitev predpisov. Število teh 
kršitev se je v letu 2009 zmanjšalo za 16,67 %. 
V letu 2010 je bilo na območju občine 16 prometnih nesreč. Število prometnih nesreč je 
enako preteklemu letu 2009. Težjih prometnih nesreč s smrtnim izidom ni bilo. Največ 
prometnih nesreč je zaradi neprilagojene hitrosti voznikov. 
Glede alkoholiziranosti so podatki za območje PP Ormož. Policisti so preverjali 
alkoholiziranost voznikov v 2658 primerih. Pozitiven test je bil pri 212 voznikih, kar je 
nekoliko manj kot v letu 2009. 
Posebno skrb so policisti v letu 2010 namenili področju drog. Na to temo je bila organizirana 
okrogla miza na temo »Droge v našem okolju«. Na žalost je bilo ugotovljeno, da je uživanje 
drog v precejšnjem porastu, kar pomeni, da bo potrebno več narediti na sami preventivi in 
osveščanju mladih. V letu 2010 je bilo obravnavanih 10 prekrškov in podanih 14 kazenskih 
ovadb na pristojno tožilstvo na območju PP Ormož. 
Rajonski policist g. Aleš Meško je med drugim povedal, da je kar precej aktivnosti na osnovni 
šoli, že od vrtca naprej. Učenci osnovne šole so vključeni v tekmovalne programe kot so 
policist Leon in druga tekmovanja. Tečejo aktivnosti tudi za sodelovanje na Varnostni 
olimpijadi, ki bo v Gorišnici. Precej sodelovanja je tudi z učitelji, vzgojitelji ter seveda občani. 
Predstavnika policije sta izrazila željo po dobrem sodelovanju z vsemi, ki lahko na 
kakršenkoli način prispevajo pri izboljšanju varnosti in bivanju v občini. 
Župan se je zahvalil za predstavitev poročila in izrazil željo po dobrem sodelovanju tudi v 
prihodnje. 
Župan je dal poročilo v razpravo. 
 
Ga.Mateja Hržič je predlagala, da bi se lahko policisti več pojavljali pred šolo. Ne mislim 
kaznovalno, ampak preventivno. 
Glede podatkov o kaznivih dejanjih je menila, ali gre samo za statistiko ali pa je situacija 
takšna, kot se prikazuje.  
Komandir PP Ormož je povedal, da se policija pri šoli pojavlja po potrebi. Ker se je sam peljal 
pred sejo mimo šole, je opazil, da so avtomobili parkirani po pločniku. Taka slika pokaže, 
kako se obnašamo kot udeleženci v prometu. Parkirnih površin je pri Svetem Tomažu dovolj, 
samo navade bo potrebno spremeniti. 
g. Janko Vrbančič je vprašal, kako naj občani pomagamo glede uživalcev mamil? 
Komandir je odgovoril, da je v začetku to mogoče, ko pa preraste uživanje teh substanc v 
odvisnost, je to težko. Na našem področju Ormoža in Ptuja ni nekih institucij in programov. 
Obstaja pa na območju Murske Sobote. Sodelovanje občanov, svetnikov in drugih je možno. 
Informacije se posredujejo policiji, policistu policijskega okoliša, lahko pa tudi anonimno. 
g. Janka Vrbančiča je zanimalo, kako poteka raziskanost glede tatvin? 
Komandir je pojasnil, da se raziskanost giblje okrog 30%. Veliko energije je potrebno vključiti, 
ker je težko priti do pravih in točnih podatkov. Velikokrat gre pri tatvinah za nagajanja med 
sosedi, mejaši ali pa tudi sorodniki. 
g. Mirko Lovrec je opozoril na prometno signalizacijo na LC Savci - Gomila. Gre za 
nepravilno nameščene table. Res je, da policisti radarjev ne postavljajo, kar je dobro, ker pa 
so table za naselja obrobljene s črnim robom, prihaja do kršitev hitrosti. 
Komandir je povedal, da se že v naslednjem tednu dobimo na terenu in si bomo posamezne 
situacije ogledali ter predlagali rešitve. 
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g. Goričan Marjan je menil, da bi obrobljene table morale biti samo za naselje Sveti Tomaž, 
ker je zgoščeno, v ostalih naseljih, skozi katera potekajo lokalne ceste, pa bi se lahko vozili 
vsaj 70 km/h 
ga. Mateja Hržič je menila, da hitrost 70 km/h ne pride v poštev za javne poti. 
Ga.Ksenija Kosi je opozorila, da table za naselje Pršetinci ni na meji s Staro cesto. 
 

SKLEP št. 37 
 

1. 
 

Občinski svet se seznani z Informacijo o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za 
leto 2010, ki je sestavni del tega sklepa.  

 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 3 
 

Župan je povedal, da so občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž izrazile željo za 
vključitev v Skupno občinsko upravo občin Spodnjega Podravja. 
Za dodatna pojasnila in obrazložitev je prosil poročevalko go. Alenko Korpar. 
Med drugim je povedala, da je v Skupno občinsko upravo občin Spodnjega Podravja 
vključenih 18 občin, za katere bo v letu 2011 naloge opravljalo 31 zaposlenih (v  
nadaljevanju SOU SP). 
SOU SP deluje in opravlja naloge na področju prostorskega načrtovanja, zagotavljanja in 
izvajanja javnih služb, medobčinske inšpekcije, redarske službe in notranjega revidiranja. Od 
posameznih občin je odvisno, katere naloge zanje opravlja SOU SP. S takim povezovanjem 
in delovanje dosegamo boljšo kakovost dela, ker se posamezni kadri specializirajo za 
določene naloge, po drugi strani pa se zmanjšajo stroški občinskih uprav, ker država 
sofinancira 50 % delovanja skupnih občinskih uprav. 
Občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi so zainteresirane za vključitev v SOU SP 
na področju redarske službe in občinske inšpekcije. Sprejeti Zakon o redarski službi lokalnim 
skupnostim predpisuje naloge in pristojnosti. 
V skladu z izraženim interesom občin Ormož, Središča ob Dravi in Sv. Tomaž, bi bil med 
zaposlene SOU SP prerazporejen dosedanji občinski inšpektor, za katerega se predvideva, 
da bo še naprej izvajal inšpekcijski nadzor na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in 
Sveti Tomaž. Občina se lahko odloči po svoje. Občina bi po veljavni zakonodaji morala imeti 
vsaj enega redarja. 
Občino Sveti Tomaž bi za pokrivanje redarske in inšpekcijske službe morala plačati okrog 
8.341,06 EUR. Od tega bi lahko dobila vrnjeno polovico sredstev, kar bi na leto znašalo 
okrog 4.126,98 EUR. 
V nadaljevanju je bilo pojasnjeno, da je prvi korak storjen s tem, da zainteresirane občine 
sprejmejo pobudo za pristop k Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju¸temu sledi 
novi finančni načrt SOU SP za leto 2011, s preračunom potrebnih sredstev za delo in 
dopolnitev programa dela SOU SP za leto 2011 ter priprava osnutka ustanovitvenega akta z 
navedbo novih občin ustanoviteljic. Nato bo sledilo odločanje in potrditev na seji občinskih 
svetov in mestnega sveta. 
Župan se je zahvalil za izčrpno predstavitev delovanja SOU SP in dodal, da nam zakonodaja 
nalaga,da zagotovimo redarsko službe, po načinu, ki bo najučinkovitejši in tudi najugodnejši 
za našo občino. 
Župan se je zahvalil gospe Korparjevi za sodelovanje na seji občinskega sveta. 
 
Župan je predlagal razpravo. 
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Goričan Marjan je menil, da uvedbe redarstev ne podpira, ker je na našem širšem območju 
tako preveč policije. Na vsakem koraku jih srečaš, sedaj pa naj bi kontrolirali še redarji. 
Statistično gledano imamo na širšem ormoškem območju enega policista na 143 
prebivalcev. 
Zakon za male občine je zgrešen. 
Mirko Lovrec je bil mnenja, da razmišljanje Marjana Goričan spada v Državni zbor, ker mi 
nimamo na zakon nobenega vpliva. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, ZA je glasovalo vseh sedem članov zato je bil 
sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 38  
o POBUDI  

za pristop Občine Sveti Tomaž 
k Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju 

 
 
1. Občina Sveti Tomaž s to pobudo izraža svoj interes, da pristopi k Skupni občinski upravi 

občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj (v krajše SOU SP), z namenom 
skupnega izvrševanja nalog na delovnih področjih SOU SP, ki jih bo potrdila v 
vsakoletnem programu dela s priloženim finančnim načrtom.    

 
2. SOU SP bo pričela izvajati dogovorjene naloge za Občino Sveti Tomaž, ko se bodo vse 

občine soustanoviteljice s pristopom strinjale in bodo na pristojnem organu potrdile 
ustanovni akt z vključenimi spremembami.  

 
Ad 4 

 
Župan je prosi direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIIP-a za projekt 
»Modernizacija JP 802-791 Hranjigovci – Vuk«, ki ga je izdelala Javna razvojna agencija iz 
Ormoža.  
Pojasnjeno je bilo, da znaša vrednost za projekt« Modernizacija JP 802-791 Hranjigovci – 
Vuk po tekočih cenah 91.350,00 EUR z vključenim DDV. Za ta projekt bi namenili sredstva 
na osnovi 23. člena ZFO – 1 v znesku  50.000,00 EUR in lastna finančna sredstva v višini 
41.350,00 EUR. 
Vrednost te investicije bo znana šele, ko bomo pridobili ponudbe na javni razpis.  
V nadaljevanju je župan povedal, da do modernizacije  JP 802-791 Hranjigovci – Vuk v tem 
letu ne bo prišlo, če bomo dobili ponudbo z visoko ceno za modernizacijo treh cestnih 
odsekov na območju naselja Trnovci.  
Zaradi tega sem tudi zadržal podpis pogodb o sofinanciranju občanov za cesto Hranjigovci – 
Vuk, saj moramo počakati na rezultate razpisov. 
 
Župan je predlagal razpravo. 
Razpravljavcev ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov, ZA je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

SKLEP št. 39 
O POTRDITVI DIIP-a/IP 
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Investitor: OBČINA SVETI TOMAŽ 
Naslov: Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž  
Datum: 17.03.2011 
Številka:007-4/2011 01/ZH 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-
ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN in 107/10), Uredbe o 
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna 
in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in Statuta Občine Sveti Tomaž (navedite ustrezno pravno 
podlago) je občinski svet/odgovorna oseba investitorja dne 17.03.2011 s sklepom št: 007-
4/2011 01/ZH sprejel/a: 
 
1.Potrdi se1: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za  
naložba/program2: Modernizacija  JP 802-791 Hranjigovci - Vuk, ki ga je izdelal3:Javna 
razvojna agencija občine Ormož, Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož, dne 16.02.2011.  
 
2. V NRP občine se (obkroži):  
• uvrsti nova naložba;  
• spremeni veljavna naložba.  
 
3. Odobri se izvedba investicije. 
 
Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 21. člena Zakona o 
financiranju občin, na osnovi izračunanih Deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij 
v letih 2011, 2012 in 2013 št. 410-8/2011-1 z dne 07.02.2011 objavljenih na spletni strani 
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 
 
Skladno z DIIP-om / IP in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:  
 
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 91.350,00 EUR (z vključenim davkom na 
dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja 2011 do 
30.09.2011. 
 
5. Vire za financiranje zagotavljajo:  
• Lastna finančna sredstva v znesku 41.350,00 EUR  
• Sredstva na osnovi 21. člena ZFO-1 v znesku 50.000,00 EUR  
• Drugo v znesku 0,00 EUR. 
 
Ime in priimek odgovorne osebe: Mirko Cvetko 
 

Ad 5 
 
Župan je prosi direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIIP-a za modernizacijo  JP 
802-122, 802-123 in 802-124 v Trnovcih, ki  ga je izdelala Javna razvojna agencija iz 
Ormoža. 
Za omenjeni projekt s predračunsko vrednostjo po tekočih cenah bi modernizacija stala 
123.200,00 EUR z vključenim davkom na dodano vrednost. Za ta projekt bi namenili 
sredstva na osnovi 23. člena ZFO – 1 v znesku  86.966,00 EUR in lastna finančna sredstva v 
višini 36.234,00 EUR. 
Vrednost te investicije bo znana šele, ko bomo pridobili ponudbe na javni razpis.  
 
Župan je predlagal razpravo. 
Razpravljavcev ni bilo. 
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Župan je predlagal glasovanje, glasovalo je sedem svetnikov, ZA je glasovalo sedem 
svetnikov, zato je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP št.  40 
O POTRDITVI DIIP-a/IP 

 
Investitor: OBČINA SVETI TOMAŽ 
Naslov: Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž  
Datum: 17.03.2011 
Številka: 007-5/2011 01/ZH 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-
ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN in 107/10), Uredbe o 
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna 
in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in Statuta Občine Sveti Tomaž (navedite ustrezno pravno 
podlago) je občinski svet/odgovorna oseba investitorja dne 17.03.2011 s sklepom št: 007-
5/2011 01/ZH sprejel/a: 
 
1.Potrdi se1: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za  
naložba/program2: Modernizacija  JP 802-122, 802-123 in 802-124, ki ga je izdelal3:Javna 
razvojna agencija občine Ormož, Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož, dne 24.02.2011.  
 
2. V NRP občine se (obkroži):  
• uvrsti nova naložba;  
• spremeni veljavna naložba.  
 
3. Odobri se izvedba investicije. 
 
Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 21. člena Zakona o 
financiranju občin, na osnovi izračunanih Deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij 
v letih 2011, 2012 in 2013 št. 410-8/2011-1 z dne 07.02.2011 objavljenih na spletni strani 
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 
 
Skladno z DIIP-om / IP in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:  
 
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 123.200,00 EUR (z vključenim davkom na 
dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja 2011 do 
30.09.2011. 
 
5. Vire za financiranje zagotavljajo:  
• Lastna finančna sredstva v znesku 36.234,00 EUR  
• Sredstva na osnovi 21. člena ZFO-1 v znesku 86.966,00 EUR  
• Drugo v znesku 0,00 EUR. 
 
Ime in priimek odgovorne osebe: Mirko Cvetko 
 

Ad 6 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda pojasnila k sprejetju Sklepa  o dopolnitvi 
sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2011. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da se zaradi pridobitve zemljišča s parc. št. 1444/1, ki je v 
naravi pot, mora dopolniti tabela 2. člena Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega 
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premoženja za leto 2011, ker bo na občino Sveti Tomaž lastnica prenesla zemljišče 
brezplačno. Lastnica Majcen Kristina, Koračice 51, 2258 Sveti Tomaž, bo na občino 
brezplačno prenesla zemljišče s  parc. št. 1444/1 pot v izmeri 1057 m2  pripisana pri vlož. št. 
723 k.o. Koračice.  
 
Župan je predlagal razpravo. 
Razpravljavcev ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov, ZA je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet  
 

SKLEP št. 41 
O DOPOLNITVI SKLEPA O 

LETNEM NAČRTU PRIDOBIVANJA  NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2011 
 

1. člen 
 

Tabela 2. člena Sklepa o letnem načrtu pridobivanja  nepremičnega premoženja za leto 2011 
številka: 410-17/2010 01/ZH z dne  29.12.2010 se dopolni tako, da se glasi:« 
Parc. št.  raba Katastrska 

občina  
površina 
v m2 

Način 
razpolaganja 

Vrsta 
nepremičnine 

Predvidena 
sredstva v 
EUR 

1444/1 pot Koračice 1057 Brezplačna 
pridobitev 

Zemljišče 
uporabljeno 
za cesto 

0,00 

Skupna vrednost ostane nespremenjena. 
 

2. člen 
 

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

Ad 7 
 

Navedena točka se na navezuje na prejšnjo točko. Lastnica Majcen Kristina, Koračice 51, 
2258 Sveti Tomaž, bo na občino brezplačno prenesla zemljišče s  parc. št. 1444/1 pot v 
izmeri 1057 m2  pripisana pri vlož. št. 723 k.o. Koračice.  
 
Župan je predlagal razpravo. 
Razpravljavcev ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov, ZA je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet  
 

SKLEP št. 42 
 

1.  
 
S Majcen Kristino, Koračice 51, 2258 Sveti Tomaž, se sklene pogodba o brezplačnem 
prenosu lastninske pravice za nepremičnino s parc. št. 1444/1 pot v izmeri 1057 m2  
pripisana pri vlož. št. 723 k.o. Koračice.  
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
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Ad 8 

 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda pojasnila v zvezi s spremembo sklepa o 
višini dodeljenih sredstev volilne kampanje OO SLS. 
Pojasnjeno je bilo, da je OO SLS porabil za izvedbo lokalnih volitev  v občinski svet 27,26 
EUR, kar je bilo razvidno iz njihovega poročila, zaradi česar so upravičeni le do višine tega 
zneska. 
Župan je dal predlog v razpravo. 
 
Razpravljavcev ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov, ZA je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

SKLEP št. 43 
 o spremembi sklepa št. 410-15/2010 01/ZH z dne  29.12.2010 

 
1.  

Tretja točka Sklepa 410-15/2010 01/ZH z dne  29.12.2010 se spremeni tako, da se glasi:« 
Organizator volilne kampanje SLS ima pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje za 
občinski svet (148 glasov) v višini 27,26 EUR. Sredstva se nakažejo na volilni račun 
organizatorja volilne kampanje. 
 

2.  
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 9 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Deklaracije občin v 
podporo pobudi za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi s trgom nepremičnin v Republiki 
Sloveniji pri Evropski komisiji. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da smo prejeli pismo Civilne iniciative Kras in Civilne iniciative 
za Primorsko s predlogom izjave o sprejemu Deklaracije občin za uveljavitev zaščitne 
klavzule v zvezi s trgom nepremičnin. 
Podporniki Civilne iniciative Kras in Civilne iniciative za Primorsko so 27. 1. 2011 na Vlado 
RS naslovili pismo s pobudo, da se pred 1. 5. 2011 pri Evropski komisiji začne postopek za 
odobritev zaščitnih ukrepov v zvezi s trgom nepremičnin v Republiki Sloveniji. Obe Civilni 
iniciativi opozarjata na resne probleme, ki so prisotni v RS na trgu nepremičnin, po vstopu 
Slovenije v EU. Resne motnje na trgu nepremičnin so prisotne še posebej na Primorskem in 
na Krasu. 
Ohranitev naravne in kulturne dediščine na Primorskem in Krasu ni samo problem tamkaj 
živečih prebivalcev, ampak vseslovenski problem in tudi odgovornost, da bo Kras tudi za 
prihodnje rodove ostal eden od biserov slovenske naravne in kulturne dediščine. 
 
Župan je dal predlog v razpravo. 
Vsi prisotni so se strinjali, da se  izjava o sprejemu Deklaracije občin za uveljavitev zaščitne 
klavzule v zvezi s trgom nepremičnin sprejme. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov, ZA je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bila sprejet 
naslednji 
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SKLEP št. 44 
IZJAVA 

o sprejemu Deklaracije občin za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi s trgom 
nepremičnin 

 
1. Občina Sveti Tomaž sprejema Deklaracijo občin za uveljavitev zaščitne klavzule v 

zvezi s trgom nepremičnin, ki je priloga te Izjave. 
 
2. Občina Sveti Tomaž od Vlade RS pričakuje, da še pred 1. majem 2011 pri Evropski 

komisiji začne postopek za sprejetje zaščitnih ukrepov v zvezi s trgom nepremičnin v 
Republiki Sloveniji. Zaščitni ukrepi morajo temeljiti na izhodiščih iz Deklaracije občin 
za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi s trgom nepremičnin. 

 
3. Občina Sveti Tomaž pričakuje, da bo Vlada RS ustrezno ukrepala tudi glede drugih 

pričakovanj, navedenih v Deklaraciji občin za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi s 
trgom nepremičnin. 

 
 

Ad 10 
 

1. Župan je seznanil prisotne, da smo že v mesecu februarju pristopili k sanaciji javnih poti 
na najbolj prizadetih območjih. Z deli bomo nadaljevali po končani izbiri izvajalca. Na 
razpolago imamo 29.000,00 EUR. V kolikor se bodo čez leto pojavila neurja, bomo morali 
poseči v namensko rezervo. 
2. Župan je navzoče seznanil, da je bil obisk ministra za šolstvo uspešno opravljen. Seznanili 
smo ga z našo problematiko in z našo namero po novogradnji vrtca. V tem času tečejo 
aktivnosti za pridobitev potrebne dokumentacije, da bi se lahko prijavili na razpis za 
pridobitev EU sredstev. 
3. Mirko Lovrec je povedal, da se bodo organizirali in očistili črno odlagališče v Senčaku. Ta 
nedokončana naloga je že iz lanskega leta. Prosijo za dostavo vsaj treh kontejnerjev. 
Župan je povedal, da se pripravljamo na čistilno akcijo, ki naj bila 16. aprila 2011 v 
sodelovanju z delujočimi društvi in ostalimi občani na območju občine Sveti Tomaž. 
4. Mateja Hržič je vprašala, kdaj se bo organiziralo srečanje z obrtniki in gospodarstveniki, 
kot je bilo obljubljeno. 
Župan je povedal, da predvidoma 28. 3. 2011. 
5. Mateja Hržič je vprašala, ali bo občina podeljevala zahvale in priznanja. 
Pojasnjeno je bilo, da smo Pravilnik o priznanjih že obravnavali na seji občinskega sveta v 
prejšnji sestavi, vendar ni bil sprejet. 
Do naslednje seje lahko pripravimo osnutek in pristopimo k ponovni obravnavi. 
6. Matejo Hržič je zanimalo, zakaj ni bilo nobene proslave ob slovenskem kulturnem 
prazniku. 
Župan je pojasnil, da je bil krajši kulturni program na šoli. Dogovorjeno je bilo, da bo proslava 
ob občinskem prazniku. Želimo se spomniti na slovenskega rojaka, tukaj delujočega pesnika 
in duhovnika g. Zemljiča. Vsem nam je znana njegova pesem »Oj Triglav moj dom ». 
Svečanost bo vključena v program praznovanj ob občinskem prazniku. 
7. Golob Sabina je vprašala, na koga se naj obrnejo občani, če želijo asfaltirati dvorišča, ko 
se izvajajo modernizacije cest. 
Pojasnjeno je bilo, da direktno na izvajalca del.  
8. Janko Vrbančič je vprašal, kdaj bo možna priključitev na širokopasovno omrežje 
elektronskih komunikacij. 
Pojasnjeno je bilo, da se za vključevanje zanimajo Teleing, Telekom, Siol in Amis. 
Po predvidevanjih še potrebujejo dober mesec dni za sklepanje pogodb z občani. 
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Ad 11 
 
Seja je bila zaključena ob 21. 00 uri. 
 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                               Župan: Mirko Cvetko 
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OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  5. REDNE SEJE 
 

1. Sklep  št. 35, je realiziran.   
2. Sklep št. 36, je realiziran. 
3. Sklep št. 37, je realiziran. 
4. Sklep št. 38, je v postopku realizacije in posredovan na Mestno občino Ptuj. 
5. Sklep št. 39, je v postopku realizacije. 
6. Sklep št. 40, je v postopku realizacije. 
7. Sklep št. 41, je v postopku realizacije. 
8. Sklep št. 42, je v postopku realizacije. 
9. Sklep št. 43, je v postopku realizacije. 
10. Sklep št. 44, je bil posredovan Civilni iniciativi Kras in Civilni iniciativi za Primorsko. 

 
 
 
Sveti Tomaž, dne 04.04.2011 
        
 
 

OBČINSKA UPRAVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


