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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 
Številka: 032-2/2014 01/ZH 
Datum:  11. 8. 2016 
 

Z A P I S N I K 
 
13. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 11. avgusta 2016 ob 19. uri 
v sejni sobi v Kulturnem domu pri Sv. Tomažu 44, 2258 Sveti Tomaž. 
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih ugotovil, da je seja sklepčna, ker so bile prisotne 
vse članice in člani občinskega sveta. 
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman in računovodkinja ga. 
Stanislava Kosi. 
Od poročevalcev je bil prisoten g. Milan Železnik. 
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje.  
Ker pripomb ali dopolnitev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.  
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 152 
 

1. 
 
Potrdi se zapisnik 12. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega 
sklepa.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/1 
 
Župan je za sejo predlagal naslednji 

dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Predlog ODLOKA o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s 

pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž- druga obravnava 
3. Predlog ODLOKA o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 

obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Ormož, 
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž – druga obravnava 

4. Predlog ODLOKA o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v občini Sveti Tomaž – druga obravnava 

5. Predlog ODLOKA o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini  
Sveti Tomaž – druga obravnava 

6. Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2016 
7. Predlog ODLOKA o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega 

zavoda Zdravstveni dom Ormož- skrajšani postopek 
8. Sklenitev prodajne pogodbe za parc. št. 352/13 k.o. Koračice 
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9. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
10. Razno 

 
 
Župan je predlagal, da se  7. točke dnevnega reda obravnava po skrajšanem postopku. 
V nadaljevanju je direktorica občinske uprave pojasnila, da se Predlog odloka o spremembah 
in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož, predlaga za 
obravnavo po skrajšanem postopku, ker ne gre za večje spremembe odloka. Ena bistvenih 
sprememb je to, da strokovnega vodja JZ imenuje direktor zavoda. Prej ga je imenoval Svet 
javnega zavoda. Oba občinska sveta občine Ormož in Središča ob Dravi sta to točko že 
obravnavala ter spremembo odloka sprejela. 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 153 
 

1. 
 

Sedma točka dnevnega reda današnje seje se bo obravnavala po skrajšanem postopku. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj 

 
Župan je dal celotni dnevni red v razpravo. 
 
Ker pripomb ali dopolnitev ni bilo, je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

 
dnevni red: 

 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega  sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Predlog ODLOKA o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s 

pitno vodo v občinah  Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž- druga obravnava 
3. Predlog ODLOKA o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 

obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Ormož, 
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž – druga obravnava 

4. Predlog ODLOKA o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v občini Sveti Tomaž – druga obravnava 

5. Predlog ODLOKA o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini  
Sveti Tomaž – druga obravnava 

6. Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2016 
7. Predlog ODLOKA o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega 

zavoda Zdravstveni dom Ormož- skrajšani postopek 
8. Sklenitev prodajne pogodbe za parc. št. 352/13 k.o. Koračice 
9. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
10. Razno 
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Ad/2 
 

Župan je prosil g. Milana Železnika, da poda obrazložitev Predloga odloka o načinu 
opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, 
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Med drugim je povedal, da ta odlok določa način izvajanja 
javne GJS oziroma režim. Občina Ormož in občina Središče ob Dravi sta odlok v drugem 
branju že sprejeli z nekaj pripombami, ki pa so že vključene. Ena od bistvenih pripomb je 
bila, da mora biti cenik objavljen na spletni strani, da se lahko občani z njim seznanijo. 
Povedal je tudi, da se že pripravljajo na javni razpis za podelitev koncesije. 
Župan je menil, da se bodo tudi naši svetniki strinjali s predlaganimi spremembami, ter je 
odprl razpravo. 
Ga. Kristina Grašič je vprašala ali se bo koncesija podelila za 10 let.  
Pojasnjeno je bilo, da se predvideva podelitev koncesije za 10 let. 
G. Borut Janžekovič je opozoril na napačno zapisano besedo v 8. točki 12. člena odloka. 
Pravilno bi bilo« Lastnik novega objekta, ki se nahaja in ne, ki je nahaja. 
Ga. Kristina Grašič je vprašala kdo so kandidati za člane komisije. 
Pojasnjeno je bilo, da župani iz vseh treh občin predlagajo po enega člana komisije. 
Predlogov za sestavo komisije še ni. 
G. Borut Janžekovič je vprašal, kakšne sankcije čakajo lastnike objektov, če ne bodo imeli 
zgrajene kanalizacije, ker je to pogoj za priklop ja javni vodovod. 
Pojasnjeno je bilo, da morajo biti zapisane sankcije, vendar poročevalec ne pozna primera, 
da bi bil kdo do sedaj kaznovan zaradi tega. Več nasprotovanja se dogaja pri priključitvi na 
javno kanalizacijo kjer je zgrajena. 
V nadaljevanju je župan povedal, da imajo investitorji novogradenj prednost za pridobitev 
subvencije od strani občine za izgradnjo malih čistilnih naprav. Pred izdajo gradbenega 
dovoljenja bodo morali investitorji ta problem reševati.  
Ga. Kristina Grašič je vprašala kaj bo s tistimi občani, ki na javni vodovod še niso priključeni. 
Župan je povedal, da se za del naselja Rucmanci rešitev išče. Okrog 13 gospodinjstev še ni 
priključenih na javni vodovod. Primarni vod je zgrajen, vendar interesa za priklop od strani 
večine gospodinjstev ni. Priključeni so na vaški vodovod. Vodno dovoljenje jim je poteklo. S 
pristojnim ministrstvom se išče rešitev za prehodno obdobje. 
G. Boruta Janžekoviča je zanimala usoda lastnih vodnjakov. 
Pojasnjeno je bilo, da je koriščenje lastnih virov dopustno, vendar je potrebno pridobiti vodno 
dovoljenje. Voda iz lastnih virov bi se naj uporabljala za zalivanje, za potrebe kmetijstva ali 
drugi namen. Vlagatelji za izdajo vodnega dovoljenja že v vlogi navedejo za kakšen namen 
bi lastni vodni vir uporabljali. 
G. Mirko Lovrec je menil, da ne smeli lastnih vodnih virov opustiti. Nikoli se ne ve, kaj se 
lahko z javnim sistemom zgodi in bodo lastni viri vode prišli še kako prav. Menil je, da nas 
sprejeta zakonodaja na nek način v to sili, da bi lastne vire opustili. 
 
V nadaljevanju je g. Milan Železnik povedal, da ne pozna primera, da bi kdo plačal kazen. 
Marsikje občine ne morejo zagotoviti javnega vodovoda in ni mogoče organizirati javne 
službe. Včasih se ljudje premalo zavedajo resnosti onesnaženja vode. Zasebni vodovodi z 
več kot 50 prebivalci morajo izpolnjevati pogoje, ki so zapisani v Uredbi. Sklicevanje na to, 
da je voda iz lastnih virov najboljša in najbolj zdrava je dostikrat pod vprašanjem. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

 
S K L E P št. 154 

 
1. 
 

Sprejme se Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa.   
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2. 

Ta sklep velja takoj. 
 

 
Ad/3 

 
Župan je prosil g. Milana Železnika, da poda obrazložitev Predloga odloka o predmetu in 
pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 
Med drugim je g. Milan Železnik povedal, da se javni razpis za podelitev koncesije objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. Razpis traja 30 dni. Komisija vodi postopek. Pred izdajo 
upravne odločbe mora biti sprejet Elaborat o ceni vode. Elaborat obravnava in sprejme 
občinski svet in je na nek način vzvod, da ne bi koncesionar postavil cene kar po svoje. 
Menil je, da verjetno nekega večjega interesa za pridobitev koncesije ne bo, ker je potrebno 
izpolnjevati kar nekaj pogojev, od osebja do objektov. 
Župan je predlagal razpravo. 
G. Borut Janžekovič je vprašal ali se lahko podeli koncesija tudi za privatne vodovode. 
Pojasnjeno je bilo, da bi morala občina privatni vodovod predhodno prevzeti, kar pa v našem 
primeru skoraj ni mogoče. Obstaja pa možnost, da se sklene pogodba za upravljanje tudi na 
privatnih vodovodih, vendar se ta odlok nanaša samo na javni vodovod. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

 
S K L E P št. 155 

 
 

1. 
 
Sprejme se ODLOK o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 
lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Ormož, Središče ob Dravi in 
Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/4 
 

Župan je prosil g. Milana Železnika, da poda obrazložitev Predloga odloka o predmetu in 
pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Sveti Tomaž. 
Med drugim je bilo povedano, da je ta odlok precej enak odloku prve obravnave. Ni bilo nekih 
bistvenih pripomb in dopolnitev. 
Župan je predlagal razpravo. 
G. Marjan Antolič je vprašal koliko gospodinjstev še ni priključenih na kanalizacijo pri Sv. 
Tomažu. 
Pojasnjeno je bilo, da sta dva objekta v fazi priključitve. 
Ga. Kristina Grašič je vprašala kaj pa plačujejo  tisti, ki imajo lastni vodni vir. 
Pojasnjeno je bilo, da vsi tisti, ki imajo lastni vodni vir plačujejo takso za obremenjevanje 
okolja, ki ga pobira koncesionar. 
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Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

 
S K L E P št. 156 

 
1. 

 
Sprejme se ODLOK o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v 
občini Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/5 
 

Župan je prosil g. Milana Železnika, da poda obrazložitev Predloga odloka o predmetu in 
pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Sveti Tomaž. 
Med drugim je bilo povedano, da gre za odlok, kjer so vključene tri javne službe in sicer 
odvoz odpadkov, zbiranje odpadkov ter deponiranje ostanka komunalnih odpadkov. Na tem 
področju bo verjetno več interesentov za pridobitev koncesije, vendar morajo prevzeti vse tri 
službe. Če imajo pogoje izvajajo vse tri službe sami ali pa s partnerji. V Republiki Sloveniji je 
kar nekaj koncesionarjev, ki zagotavljajo izvajanje vseh treh služb. Danes smo prišli že tako 
daleč, da je samo cca 20% odpadkov, ki se odložijo na deponijah. 
Župan je predlagal razpravo. 
G. Mirko Lovrec je menil, da se verjetno za nas uporabnike ne bo kaj dosti spremenilo. 
Pojasnjeno je bilo, da želimo koncesionarja, ki bo nudil še boljšo javno službo in ne dražjo. 
Dejstvo je, da koncesionar izvaja storitve tudi za gospodarstvo in na tem, področju dosega 
finančne učinke.  
V nadaljevanju je župan povedal, da se istočasno rešuje način odvoza odpadkov z ekoloških 
otokov ter način odvoza kosovnih odpadkov. 
Koncesionar bo lahko ponudil tri načine odvoza, od vrat do vrat, na poziv ali iz ekoloških 
otokov. 
G. Milan Železnik je povedal, da je marsikje praksa taka, da občani pokličejo. Koncesionar 
pa odpadke odpelje, ko ima dovolj naročil, da ne hodil za vsako gospodinjstvo posebej. 
Odlok dopušča več možnosti, moramo pa počakati, da bomo videli kaj nam bodo ponudili.  
Ga. Kristina Grašič je vprašala ali bo to stvar pogajanj ali so pogoji že zapisani.  
Pojasnjeno je bilo, da odlok dopušča možnosti, potrebno bo počakati, da bomo videli kaj bo 
ugodnejše za občane. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

 
S K L E P št. 157 

 
1. 

 
Sprejme se ODLOK o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obveznih 
lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Sveti Tomaž, ki 
je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
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Župan se je zahvalil g. Milanu Železniku za sodelovanje. 
 

Ad/6  
 
Župan je prosil računovodkinjo za obrazložitev Rebalansa proračuna za leto 2016. 
Med drugim je bilo povedano, da se z rebalansom proračuna nekoliko povišajo prihodki in 
sicer iz 1,884.356,80 na 1.910.273,33 EUR. Potrebna je uskladitev po postavkah, kar je 
razvidno že iz polletnega poročila, ki so ga svetniki že prejeli. Nekaj več se planira prihodkov 
od prodaje stavb in zemljišč. 
Odhodke planiramo iz 2.041.657,61 na 2.084.685,40 EUR. Tudi pri odhodkih je bila potrebna 
uskladitev. Nekaj več sredstev se planira za delovanje občinskega sveta, za plače, 
materialne stroške in druge potrebe. Nekatere postavke so se tudi znižale. Dodana so 
sredstva za Gasilsko zvezo za plačilo zdravniških pregledov gasilcev. Uskladitev je tudi pri 
investicijah na podlagi podpisanih pogodb za izvedbo del. V NRP so narejene uskladitve 
glede na dveletno plačilo pogodbenih obveznosti za ceste in plato pri Kulturnem domu. 
Potrebno je zagotoviti 15.824 EUR sredstva za pokrivanje izgube gospodarskih javnih služb, 
ker v začetku leta niso bila planirana. Dodatna sredstva je bilo potrebno zagotoviti za 
dokončno obnovo Cajnkarjeve domačije v Savcih ter za obnovo dveh stanovanj pri Sveti 
Tomažu št. 18, kjer je bil nekoč stari vrtec. 
V nadaljevanju je župan povedal, da smo vključili v modernizacijo po predhodnem dogovoru 
s svetniki še dva odseka javne poti in sicer na Seniku v smeri Dimitrovski in v Rucmancih v 
smeri Petek- Venta. Povedal je tudi, da smo si v tem letu omislili nekaj dodatnih obremenitev, 
ki pa so bile dogovorjene svetniki. 
Župan je dal besedo predsedniku Odbora finance in proračun g. Albinu Belšaku. 
Predsednik je povedal, da je odbor obravnaval predlog rebalansa proračuna za leto 2016 in 
sprejel sklep, da je primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta. 

 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

 
S K L E P št. 158 

 
1. 

 

Sprejme se Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2016, ki je sestavni del tega 
sklepa. 
 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/7 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev osnutka odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož. 
Med drugim je bilo povedano, da je bilo potrebno ažurirati odlok. Dopolniti ga je bilo potrebno 
z dejavnostmi, katere ima zavod že vpisane v sodni register. S spremembami se želi doseči 
prilagoditev akta dejanskemu stanju in lažji organizaciji dela. 
Novost je tudi, da strokovnega vodjo imenuje direktor zavoda in ne Svet javnega zavoda. 
V nadaljevanju je župan povedal, da je bil akt že sprejet na seji občinskega sveta v Ormožu 
in Središču ob Dravi s predlaganimi spremembami. 
Župan je predlagal razpravo ter pozval člana Sveta JZ ZD Ormož g. Mirka Lovreca, da 
informira prisotne o delovanju zavoda. 
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G. Mirko Lovrec je povedal, da je bil sprejem odloka že umaknjen na eni prejšnji seji. Ena 
večja novost bi bila, da direktor imenuje strokovnega vodjo. Dejstvo je, da se za to vlogo 
nihče preveč ne poteguje, ker gre za dodatno obremenitev ob rednem delu. Zdravniki pa 
delajo še drugje. Obremenitev v ZD v Ormožu je precejšnja. Po njegovih podatkih bi lahko 
bila zaposlena še najmanj dva zdravnika, glede na to, da zavod ustvarja dobiček. Slej ko prej 
bo problem za zdravnika pediatra, ker ne dobijo specializacije, kljub temu, da bi gospa 
Jasmina Dovnik želela specializacijo. Baje jih je dovolj v tej regiji, vendar nihče ne bi delal v 
Ormožu. Pediatrinja, ki je bila poslana na specializacijo je odšla na drugo delovno mesto v 
regiji, ker to pravila dopuščajo. Glede poslovanja je menil, da se trudijo po svoje. Zavod je 
ustvaril dobiček. Iz lastnih sredstev zavoda se je nabavil nov reševalni avto, svet ima novega 
predsednika, čas pa bo pokazal kako bo deloval. Menil je, da je bil dosedanji predsednik zelo 
aktiven. 
 
Ker drugih razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil, sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 159 
 

1. 
 
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda  
Zdravstveni dom Ormož, ki je sestavni del tega sklepa, je primerna podlaga za nadaljnjo 
obravnavo.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
Župan pristopi k drugi obravnavi odloka in je vprašal ali želi kdo razpravljati o predlogu 
odloka. 
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil, sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 160 
 

1. 
 
Sprejme se ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda  
Zdravstveni dom Ormož, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/8 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev nakupa parcele ob 
pokopališču. 
Med drugim je bilo povedano, da smo ob pokopališču v lanskem letu kupili parcelo za 
potrebe parkiranja. Naknadno je bila opravljena odmera parcele za dovozno pot. Solastnika 
parcele 352/13 k.o. Koračice sta Matošević Sabina, stanujoča Ivana Zajca 3, 52210 Rovinj in 
njeni brat Boris Voršič, stanujoč Petra Brajnovića 1, 52210 Rovinj. 
Velikost parcele je 78 m2. Za parcelo bi plačali 780 EUR. 
Župan je predlagal razpravo. 
G. Mirko Lovrec je vprašal ali bomo pristopili k ureditvi parkirišča v letošnjem letu. 
Župan je pojasnil, da v letošnjem letu to ne bo mogoče. 
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Župan je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil, sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 161 
 

1. 
 

S Sabino Matošević, _________, stanujočo Ivana Zajca 3, 52210 Rovinj in Borisom Voršič, 
roj. __________, stanujoč Petra Brajnovića 1, 52210 Rovinj, se sklene prodajna pogodba za 
nepremičnino 352/13 v izmeri 78 m2, pripisana k.o. Koračice, za vrednost 780 EUR. 
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/9 
 
Pobude, predlogi in odgovori nanje: 
G. Mirko Lorec je vprašal kako daleč je postopek za spremembo Občinskega prostorskega 
plana in kako daleč je urejena dokumentacija za gradnjo Medgeneracijskega centra Sv. 
Tomaž. 
Pojasnjeno je bilo, da Zavod za urbanizem Murska Sobota pripravlja digitalizacijo plana. S 
tem je kar nekaj težav. Po teh opravilih bodo zaprosili za soglasja. 
Glede projekta za Medgeneracijski center Sv. Tomaž je bilo povedano, da smo Upravni enoti 
posredovali Občinski podrobni prostorski načrt za objekt. Nekje po 15. 8. 2016 se bomo 
dobili s projektantom in določili podrobnosti tega projekta. 
Ga. Kristina Grašič je vprašala ali so že podpisane služnostne pogodbe za gradnjo OŠO 
omrežja za Malo vas, Gradišče in Zagorje. 
Pojasnjeno je bilo, da je 98% lastnikov pogodbe podpisalo. Za overitev pogodb, če bo 
potrebno se bomo odločili naknadno. Notarja bomo povabili na teren. Omrežje bo zgrajeno v 
bankino ceste. Interesenti bodo morali podpisati pogodbe o služnosti preden se bo izvedel 
priključek. Podjetje GVO d.d. je že pristopilo k izvedbi del. 
G. Marjan Antolič je prenesel pobudo občanov in sicer, da bi na pokopališču zgradili žarni 
zid. 
Pojasnjeno je bilo, da za našo pokopališče in za potrebe naših občanov kaj takega ne bi 
prišlo v poštev. V prihodnjem letu bomo pristopili k ureditvi dela pokopališča za žarne 
grobove. 
Ga. Kristina Grašič je vprašala ali se razmišlja o prostoru za raztros pepela. 
Tudi o tem se razmišlja, je bilo povedano. 
G. Marjan Antolič je vprašal o zasedenosti dveh novih stanovanj.  
Zanima ga, kako daleč so aktivnosti za gradnjo Poslovno stanovanjske zgradbe pri Sv. 
Tomažu in glede ponovne postavitve kozolca v križišču pri Vrbančičevih, ker je bil odstranjen 
po prometni nesreči, ki je bil v lanskem letu. 
Pojasnjeno je bilo, da je za večje stanovanje najemna pogodba že podpisana. 
Po 20. avgustu bomo imeli pogovore z možnimi zasebnimi partnerji za gradnjo Poslovno 
stanovanjske zgradbe. Nikamor se nam ne mudi, ker imamo pred seboj prioritetno investicijo, 
to je izgradnja Medgeneracijskega centra pri Sv. Tomažu. Obeh investicij hkrati ne bo 
mogoče peljati.  
Postavitev kozolca bi bila verjetno nesmiselna, ker se bo v prihodnosti gradil pločnik. 
Turistično društvo bo našlo primerno lokacijo, za ponovno postavitev kozolca. 
G. Borut Janžekovič je menil, da se bomo morali enkrat odločiti ali bomo še naprej čistili 
ceste in jarke na račun občine, ker lastniki zemljišč orjejo njive do cest. Ob vsakem večjem 
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dežju naplavi blato na cesto. Podobna situacija je ob cesti v smeri  Plohl Avgusta in Milana in 
ter pri Čehovih v Rucmancih. 
Vprašal je tudi ali smo si ogledali izvedbo priključka z robniki, ki ga je izvedel Čeh Robert v 
Rucmancih 3a. 
Pojasnjeno je bilo, da se bo moral s priključkom prilagoditi na novo modernizirani cesti, ne pa 
obratno. 
G Mirko Lovrec meni, da bi se moralo urejati lastništvo cest pred pristopom k 
modernizacijam. Cestnih odsekov, ki nimajo urejenega lastništva po njegovem mnenju ne bi 
smeli vključevati v načrt razvojnih programov.  
Pojasnjeno je bilo, da to ni mogoče, saj ne moremo vseh tras cest odkupiti. Prakticiramo 
tako, da si pridobimo služnost, preden pristopimo k modernizacijam. 
G. Magdič Franc je vprašal ali smo imeli stike z županijo Ljutomera v zvezi z modernizacijo 
mejne ceste Pršetinci- Stara cesta. 
Pojasnjeno je bilo, da bomo navezali ponovni stik po dopustih, vendar direktnega vpliva na 
njihove investicije nimamo. 
Ga. Kristina Grašič meni, da bi ponovno obvestili občane o oranju njiv do cest. 
Vsi skupaj po izkušnjah  prihajamo do zaključka, da se bo s problematiko moral ukvarjati 
inšpektor pa tudi za tiste primere, ki si dovolijo škropljenje trave po bankinah in brežinah 
občinskih cest, ker se tudi to dogaja. 

 
Ad/10 

 
Ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 21. uri. 
 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                            Župan: Mirko Cvetko                                                                                                 
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OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  13. REDNE SEJE 

 
1. Sklep  št.  152, je realiziran. 
2. Sklep  št.  153, je realiziran.  
3. Sklep  št.  154, je v postopku realizacije.  
4. Sklep  št.  155, je v postopku realizacije.  
5. Sklep  št.  156, je v postopku realizacije  
6. Sklep  št.  157, je v postopku realizacije. 
7. Sklep  št.  158, je v postopku realizacije. 
8. Sklep  št.  159, je realiziran.  
9. Sklep  št.  160, je v postopku realizacije. 
10. Sklep  št.  161, je v postopku realizacije. 

 
 
 

Sveti Tomaž, dne 03.10.2016 
       OBČINSKA UPRAVA 
 
 
 

 
 


