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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 

Številka: 032-1/2018 01/ZH 
Datum:  28. 1. 2020 
 

                                                                Z A P I S N I K 

10. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 28. 1. 2020, ob 18. uri v sejni 

sobi v kulturnem domu pri Sv. Tomažu št. 44, 2258 Sveti Tomaž. 

G. župan Mirko Cvetko, (v nadaljevanju župan), je po uvodnem pozdravu prisotnih ugotovil, 

da je seja sklepčna, ker je bilo prisotnih vseh osem svetnikov.  

Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman (v nadaljevanju 

direktorica). 

Od poročevalcev je bil prisoten g. Matjaž Veršič. 

Od novinarjev ni bilo nikogar. 

Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 

 

Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje. 

Ker pripomb ali dopolnitev ni bilo, je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP št. 83 

1. 

Potrdi se zapisnik 9. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa. 

2. 

Ta sklep velja takoj. 

Ad/1 

Župan je za 10. redno sejo predlagal naslednji 

dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta s 

poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Elaborat o oblikovanju cen storitev občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno 

vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2020 
3. Letni program športa za leto 2020 
4. Letni program kulture za leto 2020 
5. Imenovanje člana v svet Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne 

dejavnosti 
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6. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
7. Razno 

 
Še preden je župan odprl razpravo, je predlagal obravnavo naslednjih dodatnih točk 
dnevnega reda: 
1. Sklep o imenovanju predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb zoper delo 
policistov 
2. Sklep o imenovanju člana Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje 
zasvojenosti na področju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž 
3.  Sprememba DIIP-a za modernizacijo JP 802-361 Senik – žaga, čistopis 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda razloge za obravnavo dodatnih točk 

dnevnega reda današnje seje. 

1. Direktorica je povedala, da smo prejeli obvestilo, da lahko predlagamo enega predstavnika 

javnosti za obravnavo pritožb v senatih zoper delo policistov. Tudi do sedaj smo imeli enega 

predstavnika, in sicer g. Ivana Balažiča, Senik 17A, 2258 Sveti Tomaž. 

2. Prejeli smo obvestilo, da sedanjim članom Medobčinske lokacijske skupine za 

preprečevanje zasvojenosti na območju vseh treh občin, poteče. Do sedaj je bila članica 

sveta ga. Marta Munda, Senik 19. 

3.  Sprememba DIIP-a za modernizacijo JP 802-361 Senik – žaga, čistopis je potrebna 

zaradi dodatnih sredstev v strani države po 23.členu ZFO.  

 
Župan je predlagal razpravo o dodatnih točkah dnevnega reda. 

Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP ŠT. 84 

1. 

Na dnevni red današnje seje se uvrstijo naslednje točke dnevnega reda: 
1. Sklep o imenovanju predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb zoper delo 
policistov 
2. Sklep o imenovanju člana Medobčinske lokalne akcijske skupine  za preprečevanje 
zasvojenosti na področju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž 
3. Sprememba DIIP-a za modernizacijo JP 802-361 Senik – žaga, čistopis 
 

2. 

Dodatne točke dnevnega reda se uvrstijo pod točko 6, 7, 8, točki Pobude, vprašanja 

svetnikov in odgovori nanje ter točka razno se ustrezno pomakneta. 

3. 

Ta sklep velja takoj. 

Župan je predlagal razpravo o celotnem dnevnem redu z dopolnitvami. 

Pripomb ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

dnevni red: 
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Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta s 

poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Elaborat o oblikovanju cen storitev občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno 

vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2020 
3. Letni program športa za leto 2020 
4. Letni program kulture za leto 2020 
5. Imenovanje člana v svet Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne 

dejavnosti 
6. Sklep o imenovanju predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb zoper delo 

policistov 
7. Sklep o imenovanju člana Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje 

zasvojenosti na področju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž 
8. Sprememba DIIP-a za modernizacijo JP 802-361 Senik – žaga, čistopis 
9. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
10. Razno 

 

Ad/2 

Župan je prosil g. Matjaža Veršiča, da poda obrazložitev Elaborata o oblikovanju cen storitev 

občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi 

in Sveti Tomaž za leto 2020. g. Matjaž Veršič je povedal, da so se svetniki že na prejšnji seji 

seznanili z vsebino elaborata, zato ne bi pojasnjeval elaborata v podrobnost, opozoril bo le 

na spremembe v tem dokumentu. Občinski svet občine Ormož ni podprl predloga za 

zamenjavo navadnih vodomerov z elektronskimi. Zaradi tega se zmanjšajo stroški 

omrežnine. Po predračunski vrednosti bi omrežnina znašala v višini 5.33 EUR za priključek 

DN</=20, če bo ostala višina subvencije občin, kot je bila do sedaj. 

Župan je predlagal razpravo. 

G. Mirko Lovrec je vprašal, kje so bili glavni razlogi, da v Ormožu niso podprli elaborata pri 

prejšnji obravnavi. 

G. Matjaž Veršič je povedal, da ne želi o tem govoriti, lahko pa je zainteresirana javnost 

spremljala sejo preko medijev in si ustvarila svoje  mnenje. 

Župan je predlagal glasovanje o ceni storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP št. 85 

o določitvi cene storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 

 

1.  

 

Občinski svet je obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti 

Tomaž za leto 2020. 

 

2.  
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Občinski svet soglaša z določitvijo cene javne službe oskrbe s pitno vodo, ki jo izvaja 

Komunalno podjetje Ormož d.o.o., na območju občine. 

 

 

- Omrežnina– obvezna javna služba in posebne storitve (brez DDV); 

Storitev Enota mere Cena v EUR 

Omrežnina za oskrbo s 
pitno vodo 

Premer vodomera Na mesec 

DN </= 20 5,33009 

20 < DN < 40 15,99027 

40</= DN <50 53,30090 

50</= DN <65 79,95135 

65</= DN <80 159,90270 

80</= DN <100 266,50450 

100</= DN <150 533,00900 

150</= DN 1.066,01800 

 

- Vodarina - obvezna javna služba in posebne storitve (brez DDV). 

Storitev Enota mere Cena v EUR/enoto 

Vodarina m³ 0,89881 

 

Storitev Enota mere Cena v EUR/enoto 

Vodarina prekomerna 
poraba 

m³ 1,34822 

Predlagane cene so zaokrožene na 5 decimalnih mest in so brez DDV. 

 

3. 

  

Cene za storitve javne službe »oskrbe s pitno vodo« so določene na podlagi potrjenega 

Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s 

pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2020. Prekomerna 

poraba vode se ne obračunava za porabnike stanovanjskih stavb, ki se ukvarjajo s kmetijsko 

dejavnostjo. Izvajalcu javne službe je potrebno predložiti potrdilo, da se uporabnik ukvarja s 

kmetijsko dejavnostjo. V primeru predložitve potrdila, da se na posamezni lokaciji predloži 

dokazilo o opravljanju kmetijske dejavnosti, se prekomerna poraba ne obračuna po višji ceni, 

ampak po normalni ceni za vodarino. 

 

4. 

 

Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Sv. Tomaž, Komunalno 

podjetje Ormož d.o.o., bo na osnovi tega sklepa in Uredbe, oblikoval in na svojih spletnih 

straneh ter na krajevno običajen način objavil cenik s potrjeno ceno. 

 

5.  

 

Z sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-4/2018 01/ZH, z dne 28.12.2018 

in sklep številka 354-43/2019 01/ZH iz dne 18.12.2019. 
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6. 

 

Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne 
s 1. 2. 2020. Sklep začne veljati s 1. 2. 2020, če sklep o spremembi cene sprejmeta občinska 
sveta v občini Ormož in Središče ob Dravi zaradi načela enotnih cen skladno s Koncesijsko 
pogodbo za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na 
območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž iz dne 31. 3. 2017. V primeru, da 
katera občina sprejme sklep kasneje prične ta sklep veljati s 1. dnem naslednjega meseca 
po sprejetju sklepa v vseh treh občinah. 
 

Župan je predlagal glasovanje o subvencioniranju cene GJS oskrbe s pitno vodo. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP št. 86 

o subvencioniranju cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 

 

1. člen 

 

Ta sklep ureja višino in vir subvencije obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s 

pitno vodo v Občini Sveti Tomaž. 

2. člen 

Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se 
subvencionira za gospodinjstva in nepridobitne uporabnike v višini 14,95 % stroškov 
omrežnine za posamezen vodomer, za obdobje od 1. 2. 2020 dalje do spremembe sklepa o 
višini subvencioniranja cen. V primeru spremembe cene omrežnine se za izračun višine 
omrežnine za posamezen vodomer uporabi novo sprejeta cena omrežnine in od te cene 
obračuna subvencija v višini 14,95 % stroškov omrežnine za posamezen vodomer. 

- Subvencija omrežnine za oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV). 

VODOMER 
Predlagana cena 

za leto 2020 v EUR 

Subvencija občine 
v višini 14,95 % 

omrežnine / 
mesec v EUR 

DN </= 20 5,33009 0,79685 

20 < DN < 40 15,99027 2,39055 

40</= DN <50 53,30090 7,96848 

50</= DN <65 79,95135 11,95273 

65</= DN <80 159,90270 23,90545 

80</= DN <100 266,50450 39,84242 

100</= DN <150 533,00900 79,68485 

150</= DN 1.066,01800 159,36969 

 

3. člen 

 

Cena storitve omrežnine občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se 

subvencionira iz občinskega proračuna Občine Sveti Tomaž. 

 

4. člen  
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Račun za izplačilo subvencije izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo izstavi 

najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. 

 

5. člen 

 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-4/2018 01/ZH, z dne 28. 12. 

2018 in sklep številka 354-43/2019 01/ZH iz dne 18. 12. 2019. 

 

6. člen 

 

Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se 

začne s 1. 2. 2020. 

 

Ad 3 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Letnega programa športa 

za leto 2020. 

Direktorica občinske uprave je povedala, da moramo v začetku proračunskega leta sprejeti 

Letni program športa, kar je osnova za javni razpis za pridobitev sredstev. Z letnim 

programom opredelimo smernice in naloge za uresničevanje dejavnosti na športnem 

področju. Sredstva iz občinskega proračuna morajo biti namenjena za sofinanciranje 

delovanja na športnem področju športne vzgoje otrok, mladine in študentov, športna 

rekreacija, šport invalidov in kakovostni šport. Za vrhunski šport sredstev ne namenjajo, ker 

nima vrhunskih športnikov. Sredstva se namenjajo tudi za izobraževanje strokovnih kadrov in 

delovanje športnih društev. V letu 2020 je zagotovljenih 18.000 EUR za sofinanciranje 

programov na področju športa. 

Župan je predlagal razpravo. 

G. Borut Janžekovič je povedal, da je Blaž Emeršič, kot judoist dosegel že lepe rezultate tudi 

na mednarodnih tekmovanjih. 

Župan je povedal, da ga ne moremo uvrščati med vrhunske športnike, finančno pa 

pomagamo njegovemu klubu do višine 500 EUR na leto. 

G. Marjana Antoliča je zanimalo, koliko sredstev na leto prejme MNK Tomaž. 

Direktorica je pojasnila, da je odvisno, od števila točk, ki jih zberejo. 

G. Miro Rakuša je vprašal o višini sredstev za delovanje Smučarskega kluba. Pojasnjeno je 

bilo, da SK Sveti Tomaž ne deluje čez celo leto, ampak samo v času sezone, če so za to 

pogoji. SK Sveti Tomaž se ne prijavlja na razpis, ker bi glede na število članov prejel zelo 

malo sredstev. V proračunu imamo zagotovljena namenska sredstva za delovanje v višini 

3.000 EUR. 

G. Albin Belšak je opozoril, da precej stropnih luči v telovadnici ne dela in je to zelo moteče. 

Tudi g. Mirko Lovrec in g. Marko Vajda sta razmišljala v smeri, da bi morali posodobiti 

razsvetljavo telovadnice. 

Pojasnjeno je bilo, da bomo upravljavca opozorili na te težave. 

Župan je predlagal glasovanje. 
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Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bilo sprejet naslednji 

SKLEP ŠT. 87 

0  L E T N E M   P R O G R A M U   Š P O R T A  

v občini Sveti Tomaž  za leto 2020 

I. UVOD 

Letni program športa (v nadaljevanju: LPŠ) predstavlja dokument, v katerem so opredeljene 

smernice in naloge, ki omogočajo uresničevanje dejavnosti na športnem področju, 

pripomorejo k uveljavitvi in razvoju športa. V dokumentu so zajeti posamezni programi 

športa, ki so v javnem interesu in se bodo lahko sofinancirali iz občinskega proračuna, njihov 

obseg in obseg finančnih sredstev, ki so zagotovljena v občinskem proračunu za področje 

športa. LPŠ zagotavlja, da občina Sveti Tomaž v Odloku o proračunu občine Sveti Tomaž za 

leto 2020 izvajalcem športnih programov nameni določen obseg finančnih sredstev za 

izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu in se sofinancirajo iz javnih sredstev.  

Z javnim razpisom za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Sveti 

Tomaž bo zagotovljena možnost prijave vsem zainteresiranim izvajalcem športnih dejavnosti 

in enakopravnost izvajalcev.  

Občina Sveti Tomaž uresničuje javni interes v športu tako, da:  

– zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje tistih vsebin Nacionalnega programa, ki so 

pomembne zanjo,  

– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,  

– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje športne objekte, 

– določa programe športa in športne objekte, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev,  

– določa obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in  

– določa obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za ta namen. 

II. PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA, (glede na vsebine Nacionalnega programa 

športa) KI SE SOFINANCIRAJO IZ JAVNIH SREDSTEV 

V skladu z Nacionalnim programom športa v RS obsega Letni program športa v Občini Sveti 

Tomaž naslednje programe (vsebine): 

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV 

1.1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK  

1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok  

Športni programi: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, drugi 60-urni programi 

(na vadbeno skupino).  

1.2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK  

1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok  

Športni programi: Zlati sonček, Krpan, drugi 80-urni program redne vadbe (na vadbeno 

skupino).  

1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  
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Športni programi: programi, katerih udeleženci so športniki, registrirani pri panožni športni 

zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 2–3-krat tedensko (odvisno od ur treninga), 9 

mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza 

na najmanj regijskem nivoju.  

1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami  

Športni programi: 80-urni programi (na vadbeno skupino)    

1.3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (in študentov)  

1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine  

Športni programi: 80-urni programi (na vadbeno skupino),  

1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport  

Športni programi: programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki 

so usmerjeni v doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov 

v mednarodnem merilu. V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih udeleženci so 

športniki, registrirani pri panožni športni zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 3–4/krat 

tedensko (odvisno od ur treninga), 10 mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki 

jih organizira panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.  

1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami  

Športni programi: 80-urni programi (na vadbeno skupino)  

2. ŠPORTNA REKREACIJA 

Cilji rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni status, humanizirati 

človekovo življenje, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja, preprečevati 

upadanje vitalnosti ter z motivi pritegniti čim več ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre 

za aktivno, koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega 

časa. To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani sami.  

Programi v okviru športne rekreacije se sofinancirajo skladno z merili za izbor in 

sofinanciranje programov športa v Občini Sveti Tomaž. 

3. ŠPORT INVALIDOV 

Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, 

zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno 

ukvarjajo s športom.  

Programi v okviru športa invalidov se sofinancirajo skladno z merili za izbor in sofinanciranje 

programov športa v Občini Sveti Tomaž. 

4. KAKOVOSTNI ŠPORT 

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, ki 

nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v 

programe vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje. S svojimi 

tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova 

državnih prvakov. Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko članov, kot jih je potrebno za 

sestavo ekipe po posameznih športnih panogah.  

5. VRHUNSKI ŠPORT 
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Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika mednarodnega, 

svetovnega in perspektivnega razreda v panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih 

iger. V te programe so vključeni perspektivni športniki in športnice ter ostali športniki in 

športnice, ki tekmujejo v članskih kategorijah. Upoštevajo se kategorizirani športniki po 

kriterijih Olimpijskega komiteja – združenja športnih zvez Slovenije.  

6. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH 

KADROV V ŠPORTU 

Občina sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki 

delajo v športnih društvih skladno z merili za izbor in sofinanciranje programov športa v 

Občini Sveti Tomaž. 

7. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 

Za nemoteno osnovno delovanje društev – kritje osnovnih materialnih stroškov, se vsakemu 

društvu v občini, ki je izbran za izvajanje določenega športnega programa v občini dodelijo 

točke, skladno z merili za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Sveti Tomaž. 

III. OBSEG FINANČNIH SREDSTEV 

V proračunu Občine Sveti Tomaž za leto 2020 so za sofinanciranje programov športa 

zagotovljena finančna sredstva v višini 18.000,00 EUR. 

 

IV. DRUGA DOLOČILA 

1. Sredstva za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti v letu 2020 se v celoti 

razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih prijav, ki se opravi 

na podlagi veljavnega Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanje letnega 

programa športa v občini Sveti Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 12/2010, 

8/14).  

1.  Letni program športa se objavi Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. 

Ad/4 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev letnega programa kulture v 

občini Sveti Tomaž za leto 2020. 

Direktorica občinske uprave je povedala, da moramo vsako leto sprejeti program kulture v 

občini Sveti Tomaž. Občina Sveti Tomaž zagotavlja pogoje za kulturno ustvarjalnost, 

dostopnost do kulturnim dobrin, zagotavlja kulturno raznolikost, ohranja slovensko kulturno 

identiteto in s tem skupni kulturni prostor. Ključnega pomena sta zlasti zagotavljanje 

možnosti ljubiteljske kulturne dejavnosti ter dostop do kulturnih dobrin v skladu z zmožnostmi 

občine. 

Nosilci dejavnosti kulture v občini je Kulturno društvo F. K. Meško, Društvo upokojencev Sv. 

Tomaž, Osnovna šola Sveti Tomaž ter JSKD RS, OI Ormož. 

Iz občinskega proračuna se sofinancira tudi Knjižnica F. K. Meška Ormož, Pokrajinski muzej 

Ptuj – Ormož, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Ormož. 

Občina Sveti Tomaž zagotavlja v proračunu 4.500 EUR za razpis, za zbiranje predlogov za 

javne kulturne programe in projekte v letu 2020. 

Župan je predlagal razpravo. 
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Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bilo sprejet naslednji 

SKLEP ŠT. 88 

Letni program kulture Občine Sveti Tomaž 

za leto 2020 

 

1.  

Občinski svet Občine Sveti Tomaž na podlagi zgoraj navedenih zakonskih podlag in v 

skladu z obveznostjo občine, da zagotavlja pogoje in sprejema ukrepe za uresničevanje 

javnega interesa na področju kulture na svojem območju sprejema Letni program kulture 

Občine Sveti Tomaž za leto 2020 in na ta način v Občini Sveti Tomaž zagotavlja pogoje  za:  

-   kulturno ustvarjalnost,  

-   dostopnost kulturnih dobrin,  

-   kulturno raznolikost,  

-   ohranjanje slovenske kulturne identitete in  

-   ohranjanje skupnega slovenskega kulturnega prostora. 

  

Vloga kulture v občini 

Občina je gospodarsko in družbeno središče in je v skladu z zakonom dolžna na področju 

kulture zagotavljati občankam in občanom možnosti za dejavno življenje na področju 

kulture, kar zadeva: 

1.   udejanjanje ustvarjalnosti na področju ljubiteljske kulture in 

2. uveljavljanje interesa po dostopnosti kulturnih dobrin najvišje kakovosti v skladu z 
zmožnostmi občine. 

Kultura ima pomembno vlogo v javnem življenju znotraj občine, saj po eni strani povezuje 

občane in občanke tudi kot kulturno skupnost in jim po drugi strani omogoča občutek 

zadovoljenosti njihovih potreb in interesov, ki presegajo zgolj materialno raven. 

Ključnega pomena sta zlasti zagotavljanje možnosti za ljubiteljsko kulturno dejavnost in 

možnosti za predstavljanje te dejavnosti in zagotavljanje možnosti za dostop do kulturnih 

dobrin najvišje kakovosti (gledališka gostovanja, koncerti, razstave ipd.) seveda v tolikšnem 

obsegu, kot to dopuščajo proračunske zmožnosti občine.  

  

2. 

Cilji Občinskega programa kulture 

Poglavitni cilj programa in dejavnosti, ki se odvijajo na podlagi programa, je zagotavljanje 

pogojev za to, da občina postane tudi kulturno središče, v katerem lahko občanke in občani 

uresničujejo svoj interes po lastni dejavnosti na področju kulture in svoj interes po 

dostopnosti kulturnih dobrin v lastnem bivalnem okolju. 

Cilj občine je predvsem spodbujati razvoj kulture na nivoju društev, ki so nosilci kulturnih 

dejavnosti v občini. Pomemben nosilec kulturne ustvarjalnosti v kraju pa je tudi osnovna 

šola. 

3. 

Nosilci dejavnosti na področju uresničevanja javnega interesa na področju kulture 

  

-    Kulturno društvo »Franc Ksaver Meško« Sveti Tomaž 

-    Društvo upokojencev Sveti Tomaž 

-    Osnovna šola Sveti Tomaž 



11 

 

- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ormož 

  Iz sredstev občinskega proračuna se sofinancirajo dejavnosti naslednjim izvajalcem na 

področju kulture: 

  1. Javni zavodi in sklad: 

  Knjižnica  

  Občina kot soustanoviteljica Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož sofinancira 

delovanje osrednje knjižnice in krajevne knjižnice pri Svetem Tomažu iz proračunskih 

sredstev.  

  Občina kot soustanoviteljica namenja tudi sredstva za delovanje Pokrajinskega muzeja 

Ptuj-Ormož.  

  Poleg tega občina sofinancira delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 

Območna izpostava Ormož. 

  

 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je osrednja vladna organizacija slovenske 

društvene kulture, ki z mrežo izpostav in zvez kulturnih društev po celotni državi 

strokovno in finančno podpira razvoj društvene kulture. Skupaj z Zvezo kulturnih 

društev Slovenije zastopa interese kulturnih društev v kulturni politiki. Spodbujanje 

množičnega zanimanja za kulturo, razvoja raznovrstnih umetnostnih smeri, amaterskih 

in strokovnih praks, kulturne vzgoje in ustvarjalnosti med otroki in mladimi, so cilji, h 

katerim strmijo slovenske organizacije na področju društvene kulture že dobrih 50 let.  

  2. Kulturna društva in kulturne prireditve: 

  Pri omogočanju dostopnosti in ustvarjanju kulturnih dobrin, ki se uresničujejo 

skozi   programe in prireditve splošnega kulturnega značaja imajo pomembno vlogo 

nosilci dejavnosti z območja občine, ki skozi prireditve in druge kulturne programe v 

skladu s svojimi zmožnostmi pomembno prispevajo h kulturni raznolikosti in kvaliteti 

življenja v občini.  

Postopek za zbiranje predlogov javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se 

financirajo iz javnih sredstev, se izvede kot javni razpis.  

Sredstva, ki jih bomo razdelili na podlagi omenjenih postopkov dosegajo višino 

4.500,00 EUR. 
 

 

4. 

Javna kulturna infrastruktura 

Javno kulturno infrastrukturo za področje kulture na območju Občine Sveti Tomaž 

predstavlja Kulturni dom in telovadnica osnovne šole, rojstna hiša dr. Stanka Cajnkarja.  

Za izvajanje kulturnega življenja občanov občine Sveti Tomaž  ima posebno mesto prav 

naveden dom, v katerem se tekom leta vršijo številne kulturne prireditve in proslave, ki 

predstavljajo dodatno popestritev in kakovost kulturnega življenja občanov.  

                                                                              5.  

Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. 
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Ad/5 

Župan je prosil predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Boruta 

Janžekoviča, da poda obrazložitev predlogov za imenovanje člana v svet Območne 

izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. 

Predsednik je povedal, da se je komisija sestala. Podan je bil samo en predlog od strani OO 

NSI Sveti Tomaž za Blanko Kosi Raušl. Kviaz je sprejel sklep, da je predlog primerna 

podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta. 

Župan je predlagal razpravo. 

Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bilo sprejet naslednji 

SKLEP ŠT. 89 

V svet območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ormož, se predlaga 

Blanka Kosi Raušl.   

2. 

Ta sklep velja takoj. 

Ad/6 

Župan je prosil predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Boruta 

Janžekoviča, da poda obrazložitev predlogov za imenovanje predstavnika javnosti v senat za 

reševanje pritožb zoper delo policistov. 

Predsednik je povedal, da se je komisija sestala. Prejela je samo en predlog od strani OO 

SDS Sveti Tomaž in sicer za g. Ivana Balažiča iz Senika. Sprejet je bil sklep, da je predlog g. 

Ivana Balažiča primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta. 

Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bilo sprejet naslednji 

SKLEP ŠT. 90 

1. 

Občinski svet občine Sveti Tomaž predlaga Ivana Balažiča v Senat za reševanje pritožb 

zoper policiste.  

2. 

Ta sklep velja takoj.  

Ad/7 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev predlogov za imenovanje 

člana Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti na področju 

občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 
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Predsednik je povedal, da se je komisija sestala. Prejeli so samo en predlog in sicer od OO 

NSi za ga. Marto Munda. Kviaz je sprejel sklep, da je predlog,  primerna podlaga za 

obravnavo na seji občinskega sveta. 

Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bilo sprejet naslednji 

SKLEP ŠT. 91 

Občinski svet občine Sveti Tomaž  imenuje za  člana Medobčinske lokalne akcijske skupine 

za preprečevanje zasvojenosti na področju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž 

g. Marto Munda.  

2. 

Ta sklep velja takoj.  

Ad/8 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev novelacije DIIP-a za JP 

802-361 Senik-žaga-čistopis. 

Direktorica občinske uprave je povedala, da smo bili obveščeni, da bomo prejeli 199 EUR 

več sredstev po 23. členu ZFO-1. Zaradi te spremembe moramo sprejeti novelacijo DIIP-a s 

tem, da investicijska vrednost ostane v višini 77.000 EUR, delež lastnih proračunskih 

sredstev občine Sveti Tomaž se zniža za 199 EUR na 16.801 EUR, delež pri tej investiciji po 

23. členu ZFO-1 pa se poviša za 199 EUR in znaša 60.199 EUR. Ostali podatki dokumenta 

se ne spremenijo. 

Župan je predlagal razpravo. 

Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bilo sprejet naslednji 

SKLEP ŠT. 92 

SKLEP O POTRDITVI DIIP-a
1
 

1. Potrdi se  DOKUMENT  IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  za 
projekt/program2: Modernizacija JP 802-361 Senik – Žaga-čistopis, ki ga je 
izdelala3 Javna razvojna agencija Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, dne 
23.01.2020. 
 

2. V NRP občine se: (obkroži)  
           - spremeni veljavna naložba 

3. Odobri se izvedba investicije. 
 
Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 23. člena 
Zakona o financiranju občin, na osnovi izračunanih deležev sredstev občin za 
sofinanciranje investicij v letu 2020. 
 
Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča: 
 

4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 77.000,00 EUR (z vključenim davkom na 
dodano vrednost) in se bo izvajala  skladno s časovnim načrtom od aprila do 30. 
septembra 2020. 
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5. Vire za financiranje zagotavljajo6: 

- Občina Sveti Tomaž v znesku: 16.801,00 EUR 

- Sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku: 60.199,00 EUR. 

 
Ime in priimek odgovorne osebe: ŽUPAN MIRKO CVETKO 

 

Ad/9 

Pobude, predlogi svetnikov in odgovori nanje. 

G. Borut Janžekovič je menil, da bi po njegovem morali bankine urejati tako, da bi eno cesto 

uredili v celoti, ne pa po posameznih delih, drugo leto pa drugo. Zahvalil se je v imenu 

občanov, ki so prejeli pakete od občine pred božičem. 

Tudi ostali svetniki in svetnica so se zahvalili v imenu občanov. 

Pojasnjeno je bilo, da gre za tekoče vzdrževanje in utrjevanje bankin po potrebi na celotnem 

območju. 

G. Albin Belšak je predlagal, da bi ob tekočem vzdrževanju asfaltnih cest pokrpali cesto v 

Koračicah po dolini, ker se je posedel asfalt pri mostu. Zanima ga tudi, kako napredujejo 

priprave na izgradnjo kanalizacije v preostalem delu Sv. Tomaža. 

Župan je pojasnil, da širitve kanalizacije v tem letu v proračunu nismo planirali. Za izvedbo 

tega dela kanalizacije bi potrebovali od 30 do 40 tisoč EUR. 

G. Marjan Antolič je vprašal, kaj je novega o modernizaciji regionalne ceste R 713 s 

pločnikom.  

Župan je pojasnil, da so lastniki zemljišč ob cesti prejeli odločbe o odmeri. V naslednjih 

mesecih bodo potekale aktivnosti za odkup zemljišč. Po informacijah bi k izvedbi del pristopili 

v letih 2021-2022. 

Omenil je tudi, da bo za občinski proračun leto 2021 in 2022 težko, ker se predvideva 

izgradnja vodovoda, za kar bi po znanih podatkih morali zagotoviti dobrih 700.000 EUR. Vse 

tri občine bomo poskušale iskati rešitev, da bi se finančno breme za občine zmanjšalo.  

G. Marko Vajda je vprašal, kako daleč je postopek za namestitev prometnih znakov za 

avtobusna postajališča na LC Sejanci in kako daleč je projekt za vodovod Mala vas. Opozoril 

pa je tudi  na nekaj poškodb bankin na lokalni cesti Gradišče-Bratonečice. 

Pojasnjeno je bilo, da bomo zaprosili za izdajo odločbe, v programu vzdrževanja lokalnih 

cest pa imamo postavitev prometnih znakov planirano. 

Za investicijska dela na vodovodnem omrežju bomo krajane pravočasno obvestili in seznanili 

z nameravanimi posegi v prostor, modernizacija ceste, pa se predvideva za leto 2021.  

G. Mirko Lovrec je vprašal kdo naroča posipavanje cest, ker je bil odsek LC v Rakovcih 

poledenel. Na odseku pri plazu v Rakovcih sta se dve vozili zavrteli zaradi poledice. Povedal 

je tudi, da so bile javne poti kvalitetno posipane in nima pripomb. 

Župan je povedal, da so naročila v pristojnosti g. Ivana Rakuša.Pojasnjeno je bilo, da je za 

lokalne ceste skrbi KP Ormož d.o.o.. Zimsko službo izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo. 

Omenjena lokalna cesta je bila posipana v soboto zjutraj, v nedeljo pa je nismo posipavali. 
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KP podjetje večinoma izvaja posip brez agregatov (peska). Odsek, ki je bil omenjen je bil 

pred tremi leti obnovljen. Asfaltna površina ni porozna, je gladka, zato se lahko zgodi, da 

preseneti voznike, če nima ravno primerne hitrosti. Javne poti smo posipavali v nedeljo 

popoldne, izvajalec pa uporablja mešanico s posipnim peskom. 

G. Mirko Lovrec je vprašal kakšen je kadrovski načrt občine, ker je bil opravljen razpis za 

čistilko za 4 ure, pa tega ni zasledil v kadrovskem načrtu in se o tem nič ne ve.  

Župan je povedal, da nismo uspeli pridobiti nikogar za izvajanje javnih del. V letošnjem letu 

so novi pogoji. V poštev pridejo tiste osebe, ki so prijavljeni na zavodu, so prejemniki 

socialne pomoči in še niso bili vključeni v program javnih del v naši občini. Ne bi želeli 

zaposlovati iz drugih občin, da ne bi bilo zamere pri naših občanih. 

Povedal je tudi, da je po elektrnski pošti obvestil svetnike o nameri, da bi zaposlili čistilko za 

4. ure, ker bi lahko bila v pomoč Tončki, verjetno pa se bomo morali odločiti še za enega 

zaposlenega v režijskem obratu. 

G. Mirko Lovrec je vprašal, koliko imamo sedaj zaposlenih na občini. Menil je, ali je nujno 

zaposliti čistilko za 4 ure, ne bi rajši vzeli nekoga namesto javnih del za 8 ur za dela na 

cestah in drugih javnih površinah. Sedaj imamo dva zaposlena, če zaposlimo še čistilko za 4 

ure in še zaposleno v TIP Savci plačujemo, je menil. 

Župan je v nadaljevanju povedal, da razpolagamo s primernim tovornim vozilom. Nekaj 

opreme bi morali še dokupiti, da bi lahko opravljali določena dela na terenu, kot je urejanje 

bankin in podobno. Samo z enim delavcem tega ni mogoče izvajati. 

G. Miro Rakuša je povedal, da imajo na Ptuju občinske Javne službe, katere izvajajo storitve 

tudi za trg. 

Pojasnjeno je bilo, da naš režijski obrat ni podjetje in ne moremo izvajati storitev za trg. 

Ga. Marija Žinko je opozorila na poškodovano odbojno grajo na JP v Ključarovcih v smeri 

Soka. 

G. Franc Magdič je vprašal, ali se dalo pripeljati požarno vodo v Pršetince, opozarja pa tudi 

na poškodovano asfaltno cesto.  

Pojasnjeno je bilo, da bi morali zamenjati cevovod. Ta del naselja Pršetinci, je priključen na 

primarni cevovod, ki napaja naselje Lahonci v sosednji občini. Brez njihovega soglasja ne 

moremo ničesar spreminjati. 

Ko bomo izvajali tekoče vzdrževanje asfaltiranih cest, bomo pokrpali poškodovano asfaltno 

cesto v smeri Pršetinci 35. 

Ad/10 

Razno: 

G. Borut Janžekovič je navzoče seznanil, da bo 1. 2. 2020 občni zbor ŠD Sveti Tomaž in 

povabil  na šahovski memorial Franca Janžekoviča, ki bo v kulturnem domu pri Sv. Tomažu 

v nedeljo, 2. 2. 2020 od 9. ure dalje. 

G. Miro Rakuša je navzoče seznanil, da smučišče deluje.  

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 

Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                                     Župan: Mirko Cvetko 
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POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  10. REDNE SEJE 

 
1. Sklep št. 83, je realiziran.   
2. Sklep št. 84, je realiziran. 
3. Sklep št. 85, je v postopku realizacije. 
4. Sklep št. 86, je v postopku realizacije. 
5. Sklep št. 87, ni v postopku realizacije. 
6. Sklep št. 88, je v postopku realizacije. 
7. Sklep št. 89, je v postopku realizacije. 
8. Sklep št. 90, je v postopku realizacije. 
9. Sklep št. 91, je v postopku realizacije. 
10. Sklep št. 92, je v postopku realizacije. 
 

Sveti Tomaž, 20.05.2020 
 

Občinska uprava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


