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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
  
Datum:    1.6.2011 
Številka:  032-2/2010 
 

Z A P I S N I K 
 
7. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v sredo, 1. junija 2011, ob 19. 
30 uri v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44. 
Župan je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih začel sejo ob 19. 30 uri.  
Kot poročevalca za 2., 3., 4. in 5. točko dnevnega reda sta bila prisotna  ga. Renata Čuček in 
g. Ludvik Hriberšek, predstavnika  koncesionarja Komunalnega podjetja Ormož d.o.o., 
Hardek 21c, 2270 Ormož. 
Župan je povedal, da se  je seje opravičil g. Marjan Goričan zaradi bolezni. 
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 6. redne seje. 
 
Pripomb in dopolnitev ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 6. redne seje. 
 
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 

Sklep št. 52 
 

1. 
 
Potrdi  se zapisnik 6. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 1 
 
Župan je predlagal, da se 7. točka dnevnega reda obravnava po skrajšanem postopku. 
Župan je dal predlog v razpravo. 
Ker razprave in dodatnih predlogov ni bilo, 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 
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Sklep št. 53 
 

1. 
 

7. točka dnevnega reda, Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave« Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž«, se 
obravnava po skrajšanem postopku. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
Župan je za 7. redno sejo predlagal naslednji dnevni red: 
 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega  sveta s 
poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini 

Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2010 
3. Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih 

in padavinskih voda v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2010 
4. Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v občini 

Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2010 
5. Predstavitev dopolnitve programa za ravnanje z odpadki- nov način zbiranja odpadne 

embalaže 
6. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju- 

osnutek 
7. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

»Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž« - skrajšani 
postopek  

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

9. Imenovanje članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
10. Pooblastilo za zastopanje občine Sveti Tomaž v skupščini Centra za starejše občane 

Ormož CSO d.o.o. 
11. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic 
12. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
13. Razno 

 
Župana je dal dnevni red v razpravo. 
Dodatnih predlogov ni bilo, zato 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 
 

naslednji dnevni red: 
 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega  sveta s 
poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini 

Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2010 
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3. Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih 
in padavinskih voda v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2010 

4. Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v občini 
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2010 

5. Predstavitev dopolnitve programa za ravnanje z odpadki- nov način zbiranja odpadne 
embalaže 

6. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju- 
osnutek 

7. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž- skrajšani 
postopek  

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

9. Imenovanje članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
10. Pooblastilo za zastopanje občine Sveti Tomaž v skupščini Centra za starejše občane 

Ormož CSO d.o.o. 
11. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic 
12. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
13. Razno 

 
Ad 2 

 
Župan je po krajšem uvodu prosil ga. Renato Čuček in g. Ludvika Hriberšek, da podata 
obrazložitev letnega poročila o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v 
občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2010. 
Med drugim je Ludvik Hriberšek povedal, da se trudijo in so tudi uspešni pri dobavi pitne 
vode za gospodinjstva vseh treh občin in dela občine Ljutomer. Glede na to, da gre za zelo 
obširen sistem, je problem glede izgube voda. Na območju omrežja so zabeležili 36% izgubo 
voda, ki pa so posledica dotrajanega sistema, nekontroliranega odvzema vode tudi od strani 
gasilcev ter seveda posegov v prostor z raznimi gradnjami. Budno spremljajo vsa dogajanja 
na terenu, vendar vsega ni moč na hitro ugotoviti. Če pride do poškodbe cevovoda na 
gramoziranem terenu, je to še toliko težje, ker ni vidnih znakov poškodb. Koristno in smiselno 
bi bilo namestiti dodatna merilna mesta na glavnih cevovodih. Kar pa je to povezano s 
precejšnjimi vlaganji,  se za to občine še niso odločile. 
Renata Čuček je povedala, da so skupni stroški GJS oskrbe s pitno vodo znašali v letu 2010- 
1.144.796 EUR. Zabeležili so primanjkljaj, ker je prišlo do znižanja cene pri uporabnikih iz 
gospodarstva. Pravi problem predstavlja cena električne energije. Zabeležen je bil presežek 
stroškov nad prihodki v skupni višini za 36.349,64 EUR.  
Za občino Sveti Tomaž je ta znesek 3.922,13 EUR. 
Župan je povedal, da si v občini Sveti Tomaž prizadevamo za zamenjavo na najbolj kritičnih 
odsekih omrežja, kot primer je navedel  Senik in Zagorje. 
Potrebna bo tudi zamenjava primarnega voda pod osnovno šolo pri Sv. Tomažu. 
 
Župan je dal poročilo v razpravo. 
Robert Korada je vprašal, kako lahko znižamo stroške električne energije, ki znaša 176.000 
EUR. 
Pojasnjeno je bilo, da težko, ker imamo sistem v katerem se voda prečrpava tudi do šestkrat. 
Stroški električne energije so se zelo povečali v preteklem letu. 
 
Po razpravi je župana 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 
 



4 

 

Sklep št. 54 
 

1. 
 

Presežek stroškov nad prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi,  Sveti Tomaž in delu Občine Ljutomer za 
leto 2010 v višini 36.349,64 evrov neto poravnajo občine po ključa število vodovodnih 
priključkov na podlagi izstavljenega račun s strani Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. v 
naslednjih zneskih:  
 
- Občina Ormož   25.706,47 EUR, 
- Občina Središče ob Dravi    3.427,77 EUR,  
- Občina Sveti Tomaž     3.922,13 EUR in 
- Občina Ljutomer                               3.293,28 EUR. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 3 
 
Župan je po krajšem uvodu prosil ga. Renato Čuček in g. Ludvika Hriberšek, da podata 
obrazložitev letnega poročila o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2010. 
Med drugim je Ludvik Hriberšek povedal, da  je pri Svetem Tomažu že zgrajena rastlinska 
čistilna naprava. RČN je v  upravljanju in vzdrževanju Komunalnega podjetja d.o.o., Ormož in 
je tudi v vlogi vzorčnega projekta za RČN v Sloveniji. Na ogled prihajajo študenti in dijaki iz 
cele Slovenije. 
Na ta sistem čiščenja je pri Sv. Tomažu priključen samo del naselja. Veljavna zakonodaja 
nam nalaga, da bi morala biti gospodinjstva in gospodarski subjekti priključeni na enega od 
sistemov čiščenja odpadnih in padavinskih voda do leta 2017.  
V nadaljevanju je ga. Renata Čuček povedala, da je bil dosežen presežek stroškov nad 
prihodki za odvajanje odpadnih in padavinskih voda v letu 2010 v skupni višini 59.370,89 
EUR v vseh treh občinah. Od tega odpade presežek stroškov nad prihodki za občino Sveti 
Tomaž v višini  3.839,25 EUR.  
Enako je bil dosežen presežek stroškov nad prihodki za čiščenje odpadnih in padavinskih 
voda v letu 2010 za vse tri občine v skupni višini za 3.192,05 EUR. Za občino Sveti Tomaž 
so bili zabeleženi stroški nad prihodki v višini 5.923,61 EUR. 
V nadaljevanju je župan povedal, da nekatera gospodinjstva še niso priključena, imajo pa 
možnost. Na nek način jih bomo morali prisiliti. 
 
Župan je dal poročilo v razpravo. 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje o doseženem presežku stroškov 
nad prihodki za odvajanje odpadnih in padavinskih voda. 
  
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
občinskega sveta, zato je bil sprejet 
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Sklep št. 55 
 

1. 
 

Presežek stroškov nad prihodki v zvezi izvajanjem gospodarske javne službe odvajanja 
odpadnih in padavinskih voda v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 
2010 v skupni višini 59.370,89 evrov neto poravnajo občine iz proračunov leta 2011 v 
naslednjih zneskih: 
 

- Občina Ormož     48.346,73 evrov, 
- Občina Središče ob Dravi     7.184,92 evrov in 
- Občina Sveti Tomaž       3.839,25 evrov. 

 
2. 

 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Župan je predlagal  glasovanje o  doseženem presežku stroškov nad prihodki za čiščenje 
odpadnih in padavinskih voda. 
 
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. 56 
 

1. 
 
Presežek prihodkov nad stroški v zvezi izvajanjem gospodarske javne službe čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 
2010 v skupni višini 3.192,05 evrov neto se poravna v naslednjih deležih in namenih: 
 

- presežek prihodkov nad stroški pri izvajanju dejavnosti v Občini Ormož v višini 
9.115,66  evrov se nakaže na podlagi računa v proračun Občine Ormož , 

- presežek stroškov nad prihodki pri izvajanju dejavnosti v Občini Sveti Tomaž v višini 
5.923,61 evrov se poravna iz proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2011 in 

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

 
2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 4 
 
Župan je prosil ga. Renato Čuček in g. Ludvika Hriberšek, da podata obrazložitev letnega 
poročila o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v občini Ormož, Središče 
ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2010. 
Med drugim je Ludvik Hriberšek povedal, da  je bilo v preteklem letu zbranih za 14% manj 
odpadkov kot leto poprej. 
Podatki kažejo, da se gospodinjstva poslužujejo odlaganja na ekoloških otokih, ker je bilo 
ločeno zbranih in odpeljanih za 38% več odpadkov  kot leto poprej. 
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Že nekaj mesecev se pogovarjamo o možnosti vključevanja dodatnih zabojnikov za ločeno 
zbiranje nekaterih odpadkov. 
Na podlagi odločbe okoljske inšpekcije  moramo  odpadke voziti v Lenart na odbiranje, nato 
pa na skladiščenje nazaj na deponijo v Ormož. V Ormožu se skladiščijo odpadki za šestnajst 
občin. 
Intenzivno potekajo aktivnosti za novi regijski zbirni center odpadkov v Ormožu v glinokopu. 
Od občin se pričakuje, da bodo ta projekt podprle. 
V nadaljevanju je ga. Renata Čuček povedala, da je bil v letu 2010 dosežen presežek 
prihodkov nad stroški v višini 19.843,07 EUR. Presežek se deli na vse tri občine in se nakaže 
v proračune občin na podlagi izstavljenih računov. Občini Sveti Tomaž pripada 2.520.07 
EUR. 
 
Župan je dal poročilo v razpravo. 
Robert Korada je vprašal, kakšne bodo prednosti, če se bo dodala še ena kanta. 
Pojasnjeno je bilo, da bi s tem dosegli že prvo ločevanje pri izvoru odpadkov. 
 
Po razpravi je župan 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. 57 
 

1. 
 

Presežek prihodkov nad stroški v zvezi izvajanjem gospodarske javne službe ravnanja z 
odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2010 v skupni višini 
19.843,07 evrov neto se deli med vse tri občine in nakaže v proračune občin na podlagi 
izstavljenih računov v naslednjih zneskih:     
   

- Občina Ormož   14.743,40 evrov, 
- Občina Središče ob Dravi     2.579,60 evrov in 
- Občina Sveti Tomaž     2.520,07 evrov. 

 
2. 

 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 5 
 
Župan je po krajšem uvodu prosil ga. Renato Čuček in g. Ludvika Hriberšek, da predstavita 
novi program o načinu zbiranja odpadne embalaže v vseh treh občinah.  
Pojasnjeno je bilo, da bi v drugi polovici letošnjega leta vpeljali ločeno zbiranje odpadne 
embalaže po načinu od vrat do vrat. 
Gospodinjstva bi imela še en dodatni zabojnik velikosti 240 litrov, v katerega bi odlagali 
plastično, kovinsko in tetrapak embalažo. Zabojnik bi bil modre barve z rumenim pokrovom. 
Papir in steklo pa bi tudi v bodoče odlagali na ekoloških otokih. Obstoječe ekološke otoke bi 
zadržali in tudi novih ne bi nameščali. 
Odvoz odpadkov bi se odvijal enkrat mesečno. 
Med drugim je Ludvik Hriberšek povedal, da  je bilo v preteklem letu zbranih za 14% manj 
mešanih odpadkov kot leto poprej. 
V kolikor bi prešli na novi način zbiranja in odvoza odpadkov, se cena ne bi spremenila, ker 
bi bila dejansko dva odvoza na mesec kot do sedaj. 
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Po zbranih podatkih bi občino namestitev ustreznih posod stala 140.000 EUR. 
Dejansko pa bo potrebno tudi razmišljati o nabavi novega večjega vozila. 
V nadaljevanju je župan povedal, da občani pritiskajo na občino in si želijo nove ekološke 
otoke. Nekaj bo potrebno na tem področju narediti. 
Župan je odprl razpravo. 
Mateja Hržič je vprašala ali je smiselno zadržati posode na ekoloških otokih za odpadke, ki 
se bodo pobirali od vrat do vrat, ker morajo imeti vsa gospodinjstva posode. 
Trenutno jih še bomo pustili, ščasoma pa bomo videli kako bo.  
 
Po razpravi je župan 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. 58 
 

1. 
 

Občinski svet občine Sveti Tomaž je sprejel  dopolnitev programa zbiranja in odvoza 
odpadne embalaže od vrat do vrat.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 6 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev osnutka Odloka o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. 
Me drugim je bilo pojasnjeno, da smo občina Ormož, Občina Središče ob Dravi in Občina 
Sveti Tomaž izrazile željo, da se vključimo v Skupno občinsko upravo Spodnje Podravje z 
redarsko službo in občinsko komunalno inšpekcijo. 
V nadaljevanju je župan povedal, da zakonodaja nalaga tudi za tako male občine uvedbo 
redarske službe. 
V kolikor se bomo odločili in pristopili k ustanovitvi skupne občinske uprave, bomo zadostili 
zakonodaji in precej prihranili. 
 
Župan je dal odlok v razpravo.  
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan 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. 59 
 

1. 
 

Osnutek Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, ki 
je sestavni del tega sklepa, je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. 

 
2. 

Ta sklep velja takoj. 
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Ker v prvi obravnavi ni bilo pripomb je župan v skladu s določili 5. odstavka 89. člena 
Poslovnika predlagal, da se opravi še druga obravnava. 
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. 60 
 

1. 
 

Člani občinskega sveta so sklenili, da se opravi še druga obravnava Odloka o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
2. obravnava 
 
Župan je dal odlok v razpravo.  
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan 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. 61 
 

1. 
 

Sprejme se Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, 
ki je sestavni del tega sklepa. 
 
 

Ad 7 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev predlaganih sprememb 
Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska 
uprava občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž«. 
Pojasnjeno je bilo, da se predlaga sprememba dopolnitve 25. člena z dopolnitvijo 25a. člena, 
ki se glasi: 
(1) V kolikor vse občine ustanoviteljice presodijo, da je izvajanje upravnih nalog in pristojnosti 
na posameznih področjih iz 4. člena tega odloka mogoče zagotoviti na ugodnejši način, se v 
medobčinski upravi izvajanje teh upravnih nalog in pristojnosti ustavi in se lahko prenese na 
drug organ skupne občinske uprave. 
(2) Za izvajanje upravnih nalog in pristojnosti na področjih iz 4. člena tega odloka, ki so 
prenesene na drug organ skupne občinske uprave, se ne uporabljajo določila tega odloka. 
(3) Pred prenosom upravnih nalog in pristojnosti na drug organ skupne občinske uprave 
morajo biti poravnane vse obveznosti občin ustanoviteljic do medobčinske uprave. 
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Župan je dal odlok v razpravo.  
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan 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. 62 
 

1. 
 

Osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, je primerna podlaga 
za nadaljnjo obravnavo. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 

 
2. obravnava 
Ker na osnutek odloka ni bilo pripomb in dopolnitev, in ker je bil sprejet skrajšani postopek, je 
župan pristopil k drugi obravnavi in dal predlog odloka v razpravo. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan 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. 63 
 

1. 
 

Sprejme se Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega 
sklepa. 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

 
 

Ad 8 
 

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 se pristojni odbor še ni sestal, ker je predsednik odsoten 
zaradi bolezni. Odbor bo odlok obravnaval pred naslednjim branjem. 
Občina Sveti Tomaž še nima svojega odloka o koncesiji za vzdrževanje in varstvo občinskih 
cest in se še vedno uporablja predpis bivše občine Ormož. 
Lokalne ceste vzdržuje Komunalno podjetje Ormož, d.o.o na podlagi podaljšane koncesijske 
pogodbe, za tekoče vzdrževanje javnih poti pa smo zbirali ponudbe. 
V zakonu o javnih cestah je določeno, da je vzdrževanje javnih cest obvezna gospodarska 
javna služba. 
Zakon o gospodarskih javnih službah v 6. členu določa oblike zagotavljanja javnih služb. 
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Glede na vse možne oblike izvajanja obvezne gospodarske javne službe na področju cest se 
je občina odločila, da bo gospodarsko javno službo izvajala s podelitvijo koncesije. 
 
Župan je dal osnutek odloka v razpravo. 
Mirko Lovrec je vprašal, ali bo odpiranje ponudb javno. 
Pojasnjeno je bilo, da bo odpiranje ponudb javno. 
 
Ker drugih predlogov ni bilo, je župan 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. 64 
 

1. 
 

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

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 9 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda pojasnila k predlogom za imenovanje 
članov SPV, ker je predsednik KVIAZ-a odsoten zaradi zdravstvenih razlogov. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na 
območju občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž poteče mandat. 
Svet šteje 11 članov, sestavljajo pa ga 3 predstavniki občinskih svetov in trije predstavniki 
občinskih uprav vseh treh občin, po en predstavnik Upravne enote Ormož, en predstavnik 
Policijske postaje Ormož, en predstavnik organizacij, ki se ukvarjajo z vzgojo in 
izobraževanjem v cestnem prometu, en predstavnik upravljavca cest in en predstavnik OŠ, ki 
ga predlaga aktiv ravnateljev osnovnih šol na območju vseh treh občin. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predlagala, da naj zastopa 
občinski svet Občine Sveti Tomaž g. Janko Vrbančič. Predstavnik občinske uprave občine 
Sveti Tomaž je g. Ivan Rakuša. 
 
Župan je predlagal razpravo. 
Ker razpravljavcev ni bilo, 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. 65 
 

o imenovanju članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  
na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž 
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1. 
 
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju občin Ormož, Središče ob 
Dravi in Sveti Tomaž se imenujejo naslednji člani: 

1. Denis Jurčec, predstavnik Občinskega sveta Občine Ormož, 
2. Sašo Habjanič, predstavnik Občinskega sveta Občine Središče ob Dravi, 
3. Janko Vrbančič, predstavnik Občinskega sveta Občine Sveti Tomaž, 
4. Marjan Munda, predstavnik Občinske uprave Občine Ormož, 
5. Milena Milosavljević, predstavnica Občinske uprave Občine Središče ob Dravi, 
6. Ivan Rakuša, predstavnik Občinske uprave Občine Sveti Tomaž, 
7. Alojzija Mašek, predstavnica Upravne enote Ormož, 
8. Janko Zadravec, predstavnik Policijske postaje Ormož, 
9. Jožef Šterman, predstavnik organizacij, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem v 

cestnem prometu, 
10. Ivan Viher, predstavnik upravljavca cest, 
11. Milko Lešničar, predstavnik OŠ na območju občine Ormož, ki ga predlaga aktiv 

ravnateljev OŠ Občine Ormož. 
 

2. 
 

Mandatna doba članov traja 4 leta in začne teči naslednji dan od potrditve tega sklepa na 
zadnjem občinskem svetu občin ustanoviteljic. 

 
3. 

 
Ta sklep velja takoj. 

 
 

 
Ad 10 

 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda pojasnila k predlogom za imenovanje 
pooblaščenke za zastopanje občine Sveti Tomaž na sejah skupščine družbe Center starejših 
občanov Ormož, d.o.o., Ulica dr. Hrovata 10A, 2270 Ormož, ker je predsednik KVIAZ-a 
odsoten zaradi zdravstvenih razlogov. 
Pojasnjeno je bilo, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  na svoji seji 
obravnavala predmetno točko in sprejela sklep v katerem predlagajo, da naj na sejah 
skupščine družbe zastopa občino ga. Mateja Hržič, Senik 24, 2258 Sveti Tomaž. 
 
Župan je dal predlog v razpravo. 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan 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. 66 
 

1. 
 

Občinski svet občine Sveti Tomaž pooblašča Matejo Hržič, Senik  24, 2258 Sveti Tomaž, za 
zastopanje občine Sveti Tomaž na sejah skupščine družbe Centra za starejše občane CSO 
d.o.o., Ulica dr. Hrovata 10 A, 2270 Ormož. 
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2. 
 

Pooblastilo traja do poteka mandata občinskega sveta.  
 

3. 
Ta sklep velja takoj. 

 
 

Ad 11 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda pojasnila k predlaganemu sklepu o 
znižanju plačila staršev za program v vrtcih v času poletnih počitnic. 
Če se občina odloči za znižano plačilo v času poletnih počitnic mora zato zagotoviti sredstva.  
Občina bi bila dodatno obremenjena za cca 1000 EUR. 
 
Župan je dal predlog v razpravo. 
Matejo Hržič je vprašala ali je 1000 EUR dovolj za pokrivanje te razlike. 
Mislimo da bo dovolj, vendar je res, da vnaprej ne vemo koliko staršev bo to možnost 
izkoristilo.  
Po končani razpravi je župan 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. 67 
o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih 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.  
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Ad 12 
 

Pobude, vprašanja in odgovori nanje. 
 
Mirko Lovrec je dal tri pobude. 
1. Koristno bi bilo, da bi posluževali lektoriranja obvestil, ki jih pošiljamo občanom. 
2. Na oglasno desko se lepijo obvestila o umrlih. Obvestila pa ostajajo na deski še nekaj 
časa po pogrebih. 
3. V naslednjem letu bi morali planirati v program tekočega vzdrževanja cest tudi čiščenje 
betonskih prepustov. 
Župan je povedal, da se bomo posluževali lektoriranja. Glede lepljenja obvestil za umrle je 
pojasnil, da je to v pristojnosti pogrebnega zavoda. Pogrebni zavod bomo obvestili, da naj 
obvestila po pogrebih snamejo s table. 
V zvezi s predlogi tekočega vzdrževanja javnih poti so svetniki sodelovali. V kolikor ni bilo 
podanih predlogov od strani  svetnikov, se to ni planiralo. 
Golob Sabina je opozorila, da naši občani, ki prejemajo pošto od pošte Podgorci in  
Polenšak, ne dobivajo raznih obvestil. 
Pojasnjeno je bilo, da so razna obvestila namenjena vsem gospodinjstvom. Poštnino 
plačamo za vse, pošta pa posreduje pošto naprej. 
Ksenija Kosi je vprašala, kaj bo z  modernizacijo ceste v Hranjigovcih –Vuk. 
Pojasnjeno je bilo, da smo izvedli javni razpis. Ponudbene cene so v letošnjem letu poskočile 
za preko 30 %. Za to cesto in tri cestne odseke v Trnovcih smo planirali, da bi jih sofinancirali 
s sredstvi po 23. členu Zakona o financiranju občin. Znesek države je določen in je odobren 
v višini 136.966 EUR. Teh dveh investicij ni mogoče izpeljati s temi sredstvi, saj so 
ponudbene cene bistveno večje kot smo predvidevali. Za tri odseke cest v Trnovcih bomo 
pripravili novi DIIP in usmerili razpoložljiva sredstva po 23. členu ZFO v te ceste. Za cesto 
Hranjigovci bomo poskušali ceno znižati s povabilom na pogajanja. V zvezi  z novim DIIP-om 
za Trnovce bomo sklicali izredno sejo občinskega sveta. 
 
Janko Vrbančič je predlagal, da bi morali nekaj narediti z objektom stare pošte. Naj se obnovi 
vsaj streha, da ne bo nevarna za mimoidoče. 
Pojasnjeno je bilo, da smo v letošnjem letu izvedeli, da je objekt prenesen na občino v tistem 
delu, kjer je bila lastnik pošta, osrednji del je v lasti Telekoma Slovenije d.d., zemljišče pa je 
še vedno v lasti PBS in Deželne banke Slovenije. 
V sodelovanju z solastnikom bomo poskrbeli za tista nujna popravila, da objekt ne bo ogrožal 
ljudi in premoženja mimoidočih. 
 

Ad 13 
 
Župan je seznanil prisotne z aktivnostmi ob 5. občinskem prazniku ter jih povabil k aktivnemu 
sodelovanju. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.40 uri. 
 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                                   Župan: Mirko Cvetko 
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OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  7. REDNE SEJE 
 

1. Sklep št. 52, je realiziran.   
2. Sklep št. 53, je realiziran. 
3. Sklep št. 54, je bil posredovan koncesionarju KP Ormož 
4. Sklep št. 55, je bil posredovan koncesionarju KP Ormož 
5. Sklep št. 56, je bil posredovan koncesionarju KP Ormož 
6. Sklep št. 57, je bil posredovan koncesionarju KP Ormož 
7. Sklep št. 58, je bil posredovan koncesionarju KP Ormož 
8. Sklep št. 59, je realiziran. 
9. Sklep št. 60, je realiziran. 
10. Sklep št. 61, je posredovan Skupni občinski upravi v Spodnjem Podravju. 
11. Sklep št. 62, je realiziran 
12. Sklep št. 63, je posredovan Skupni občinski upravi v Ormož 
13. Sklep št. 64, je postopku realizacije. 
14. Sklep št. 65, je postopku realizacije. 
15. Sklep št. 66, je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 8. 
16. Sklep št. 67, je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 8. 

 
 
Sveti Tomaž, dne 11.07.2011 
 


