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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 
Številka: 032-2/2014 01/ZH 
Datum:  19. 10. 2015 
 
                                                         Z A P I S N I K 
 
1. izredne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 19. oktobra 2015 ob 19.00 
uri v sejni sobi v Kulturnem domu pri Sv. Tomažu 44, 2258 Sveti Tomaž. 
 
Župan je po uvodnem pozdravu vseh 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. 
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 
  
Za 1. izredno sejo je župan predlagal naslednji 
 

dnevni red: 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti. 
Določitev dnevnega reda: 

1. Soglasje k imenovanju direktorja Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož 
2. Sklenitev prodajne pogodbe za parc. št. 1084 k.o. Trnovci 

 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda krajšo obrazložitev. 
Med drugim je bilo povedano, da smo 6. oktobra 2015 prejeli dopis Mestne občine Ptuj, da 
prosijo za podajo soglasja k sklepu o imenovanju direktorja Pokrajinskega muzeja Ptuj – 
Ormož. Glede na to, da je predvidena redna seja našega občinskega sveta v mesecu 
novembru, ko bo obravnavan osnutek proračuna za leto 2015, in bi bilo za to soglasje 
nekoliko prepozno, se občinskemu svetu predlaga obravnava na izredni seji. 
Druga točka dnevnega reda pa se nanaša na prodajo premoženja. Ker je postopek nabitja za 
prodajo parcele 1084 k.o. Trnovci že bil izveden, bi lahko pristopili k podpisu prodajne 
pogodbe s Cvetko Romanom, Trnovci 43, 2258 Sveti Tomaž, kot edinim interesentom za 
nakup zemljišča. 
Pripomb na predlagani dnevni red ni bilo. 
Župan predlagal naslednji dnevni red: 
 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti. 
Določitev dnevnega reda: 

1. Soglasje k imenovanju direktorja Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož 
2. Sklenitev prodajne pogodbe za parc. št. 1084 k.o. Trnovci 

 
Ad/1 

 
 
Župan je prosil direktorico za obrazložitev Soglasja k imenovanju direktorja Pokrajinskega 
muzeja Ptuj-Ormož. Ga. direktorica je povedala, da smo prejeli dopis Mestne občine Ptuj, za 
podajo soglasja k sklepu o imenovanju direktorja Pokrajinskega muzeja Ptuj.  MO Ptuj je že 
dala soglasje in prosijo  še vse tri občine z območja Ormoža, da to storijo. 
G. Mirko Lovrec je povedal, da je bilo na skupnem sestanku Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja vseh treh občin v Ormožu dogovorjeno, da predloga ne 
podprejo, če ne bo pisnega dogovora o prevzemu zaposlenih. 
Ga. Marija Žinko je menila, da ji ni povsem jasno za kaj gre ? 
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Ga. Kristina Grašič je menila, če nekdo izpolnjuje pogoje za pokoj naj gre v pokoj in ne 
zaseda delovnega mesta mlajšim, ker jih je veliko brez dela. 
G. Albin Belšak je vprašal kaj bo s tem, da na število prebivalcev plačujemo več kot drugi? 
G. župan je povedal, da smo občine iz UE Ormož z občino Ptuj podpisali dogovor o pogojih 
delovanja v organizacijski enoti Ormož,ki se nanaša na zagotovitev plač za zaposlene v 
organizacijski enoti Ormož. S dogovorom je predvideno, da se na podlagi naravnega odliva 
zagotovijo sredstva za plače za enega zaposlenega do konca leta 2016, in potem še za 
enega zaposlenega do konca leta 2017.  
 
Po krajši razpravi, je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, ZA« so glasovali vsi svetniki in svetnice, zato je bil sprejet 
naslednji  
 

sklep št. 1 
 

O SOGLASJU 
k imenovanju direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož 

 
1. 

Občinski svet Občine Sveti Tomaž daje soglasje k imenovanju dr. Aleksandra Lorenčiča, 
univ. dipl. zgodovinarja za direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/2 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Sklenitve prodajne 
pogodbe za parc. št. 1084 k.o. Trnovci. 
Med drugim je bilo povedano, da smo na Upravni enote Ormož, nabili prodajo parc. št. 1084 
k.o. Trnovci. Parcela je kmetijsko zemljišče, ki pa ga imajo v najemu družina Cvetko 
Romana, Trnovci 43, 2258 Sveti Tomaž. 
V zakonitem roku se je za nakup priglasil Roman Cvetko, Trnovci št. 43, 2258 Sveti Tomaž. 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, ZA« so glasovali vsi svetniki in svetnice, zato je bil sprejet 
naslednji  
 

sklep št. 2 
 

1. 
 

S kupcem Cvetko Romanom, roj. ______, Trnovci št. 43, 2258 Sveti Tomaž, se sklene 
prodajna pogodba za nepremičnino s parc. št. 1084  v izmeri 6.090 m2, pripisana k.o. 
Trnovci, v vrednosti 3.776,00 EUR. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                            Župan: Mirko Cvetko            
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OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  1. IZREDNE SEJE 

 
1. Sklep  št.  1, je realiziran. 
2. Sklep  št.  2, je realiziran. 

 
 
 

Občinska uprava 


