OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-1/2018 01/ZH
Datum: 2. 6. 2020
ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 2. 6. 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) in računovodkinja ga. Stanislava Kosi.
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. 93
1.
Potrdi se zapisnik 10. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega
sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/1
Župan je za 11. redno sejo predlagal naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
Določitev dnevnega reda
Zaključni račun proračuna za leto 2019
Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož – skrajšani postopek
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Sveti
Tomaž - osnutek
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini
Sveti Tomaž
6. Letni program športa za leto 2020
7. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih učinkih
1.
2.
3.
4.
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8. Izločitev iz javnega dobra parc. št. 1535/5 k. o. Savci
9. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
10. Razno
Še preden je župan odprl razpravo, je predlagal obravnavo naslednjih dodatnih točk
dnevnega reda:
1. Sklep o imenovanju člana v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož
2. Sklep o imenovanju članov v svet zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž
3. Sklenitev prodajne pogodbe za del zemljišča s parc. št. 1810/1 k.o. Koračice
4. Sklenitev Sporazuma o prenehanju stavbne pravice
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda razloge za obravnavo dodatnih točk
dnevnega reda današnje seje.
Direktorica je povedala, da smo prejeli obvestilo, da naj predlagamo enega člana v svet
Javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož in dva predstavnika v svet Javnega zavoda
Osnovna šola Sveti Tomaž, ker poteče mandat dosedanjih članom.
Na Upravni enoti smo izvedli nabitje ponudbe za prodajo občinskega deleža na parc. 1810/1
k.o. Koračice. V roku se je prijavil g. Milan Brumen, ki je že solastnik te parcele in želi
odkupiti naš delež.
S strani pristojnega Ministrstva za infrastrukturo smo prejeli poziv, da moramo skleniti
Sporazum o prenehanju stavbne pravice na parcelah ob pokopališču, ker po zemljišču
poteka državna cesta R 713.
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. 94
1.
Na dnevni red današnje seje se uvrstijo naslednje točke dnevnega reda:
1. Sklep o imenovanju člana v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož
2. Sklep o imenovanju članov v svet zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž
3. Sklenitev prodajne pogodbe za del zemljišča s parc. št. 1810/1 k.o. Koračice
4. Sklenitev Sporazuma o prenehanju stavbne pravice
2.
Predlagane točke se uvrstijo od osme točke dalje, točka pobude, vprašanja in odgovori nanje
se uvrsti pod točko 13 in točka razno pod 14.
Župan je predlagal obravnavo skrajšanega postopka pri točki »Odlok o dopolnitvi odloka o
ustanovitvi Glasbene šole Ormož«.
Župan je predlagala razpravo.
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 95
2

1.
Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož se obravnava po skrajšanem
postopku.
2.
Ta sklep velja takoj.

Župan je predlagal razpravo o celotnem dnevnem redu.
Ker pripomb ali dopolnitev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
Določitev dnevnega reda
Zaključni račun proračuna za leto 2019
Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož – skrajšani postopek
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Sveti
Tomaž - osnutek
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini
Seti Tomaž
6. Letni program športa za leto 2020
7. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih učinkih
8. Izločitev iz javnega dobra parc. št. 1535/5 k.o. Savci
9. Sklep o imenovanju člana v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož
10. Sklep o imenovanju članov v svet zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž
11. Sklenitev prodajne pogodbe za del zemljišča s parc. št. 1810/1 k.o. Koračice
12. Sklenitev Sporazuma o prenehanju stavbne pravice
13. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
14. Razno
Ad/2
1.
2.
3.
4.

Župan je prosil računovodkinjo go. Stanislavo Kosi, da poda obrazložitev Zaključnega računa
proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2019.
Ga. Stanislava Kosi je povedala, da zaključni račun proračuna občine Sveti Tomaž zajema
predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine.
Vsi prihodki so znašali 2.081.221 EUR in odhodki 2.451.265 EUR. V letu 2019 smo se
zadolžili za 400.000 EUR za izgradnjo Medgeneracijskega centra pri Sv. Tomažu. Stanje
sredstev na računih na dan 31. 12. 2019 je bilo 283.603 EUR. Zaključni račun je sestavljen iz
splošnega in posebnega dela. V splošnem delu so prikazani predvideni in realizirani prihodki
in odhodki oziroma prejemki in izdatki iz bilance prihodkov in odhodkov, računom finančnih
terjatev in naložb ter računom financiranja. V posebnem delu so prikazani predvideni prihodki
in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna za leto 2019. Zaključni račun zajema tudi
obrazložitve, vključno z obrazložitvami razvojnih programov ter o realizaciji v preteklem letu.
V bilanci splošnega in posebnega dela proračuna so prikazani podatki v stolpcih o rebalansu,
podatki o veljavnem proračunu ter realizaciji v letu 2019 ter indeksih. V letu 2019 smo
namenili za investicijska vlaganja 969.281,22 EUR. Največji investicijski odhodek je bil za
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izgradnjo Medgeneracijskega centra in sicer v višini 675.998,84 EUR. V proračunskem letu
2019 smo vrnili 49.999,92 EUR kreditov. V posebnem delu proračuna so prikazani še
podrobneje vsi izdatki po področjih. Računovodkinja je povedala, da podrobneje ne bo
prebirala postavk, odgovorila pa bo na zastavljena vprašanja in nejasnosti, če bo potrebno.
Župan je v nadaljevanju povedal, da je zaključni račun prikaz dejanske porabe sredstev
preteklega leta. Z dobrim sodelovanjem s CSO Ormož, smo pripeljali izgradnjo
Medgeneracijskega centra pri Sv. Tomažu h koncu. Menil je, da nima smisla prebirati
dokumenta, ampak si želi, da prisotni vprašajo, če je kaj nejasnega.
Župan je predlagal razpravo.
G. Miro Rakuša je vprašal, ali gre za prihodke iz naslova glavarine.
Pojasnjeno je bilo, da gre za prihodke glavarine, prihodke po 23. členu ZFO-1 in druge, kot
so takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiška, komunalni prispevki in drugo.
G. Mirko Lovrec je menil, da pri pregledu indeksov izstopa izgradnja Medgeneracijskega
centra, drugo je nekje od 50 -100%. Verjetno je bila potrebna prerazporeditev sredstev med
postavkami, ker je bilo potrebno zagotoviti za izgradnjo Medgeneracijskega centra preko
600.000 EUR.
Župan je povedal, da je vesel, da niso bili potrebni aneksi k pogodbam, kar se pri investicijah
pogosto dogaja. Investicijo smo dobro izpeljali, pa tudi dober nadzor smo pri tem imeli.
G. Mira Rakušo je zanimal delež lastništva v novem domu.
Direktorica občinske uprave je pojasnila, da se bo lastništvo ugotavljalo po tržni vrednosti.
Dokument o novih deležih bodo obravnavali občinski sveti vseh treh občin in Skupščina CSO
Ormož. Delež se bo ugotavljal na podlagi vloženih sredstev za izgradnjo. Mansardni prostor
je za naše potrebe in za splošno in zobno ambulanto. Ti prostori ne bodo ustvarjali dobička,
ker je občina dolžna poskrbeti za potrebe zdravstva na lokalni ravni. Menimo, da bo naš
delež v celotnem premoženju CSO nekje okrog 15%.
Župan je povedal, da je bil CSO v tem času v deficitu za 5 ljudi. Podal je tudi podatke o
načinu bivanja med epidemijo ter možnost bivanja v naših občinskih prostorih v novem
Medgeneracijskem centru, če bi bila potreba za stanovalce doma.
Ga. direktorica občinske uprave je povedala, da naša mansarda ne bo nikoli prinašala
dobička. Občina mora zagotoviti osnovno infrastrukturo, tako za splošnega zdravnika in
zobozdravnika.
G. Miro Rakuša je še dodal, da se z našim finančnim vložkom poveča premoženje občine.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 96
1.
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2019, ki je sestavni del
tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
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Ad/3
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev osnutka Odloka o
dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož, za katerega je predviden skrajšani
postopek obravnave.
Pojasnjeno je bilo, da je bilo potrebno v odloku zapisati vse lokacije, na katerih Glasbena
šola Ormož izvaja svojo dejavnost. Glasbena šola Ormož izvaja svojo dejavnost na vseh
osnovnih šolah občine Ormož, v Središču ob Dravi in pri Sv. Tomažu.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje o osnutku odloka.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 97
1.
Osnutek Odloka o dopolniti Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož, je primerna podlaga
za nadaljnjo obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal razpravo o predlogu odloka.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 98
1.
Sprejme se Odlok o dopolniti Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož, ki je sestavni del
tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/4
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Sveti Tomaž.
Med drugim je bilo povedano, da odlok prvenstveno določa postopek, po katerem se bo v
občini sofinanciral javni interes na področju športa. V odloku se opredelijo vsi potencialni
subjekti, ki imajo s svojimi športnimi programi in področju delovanja, možnost sodelovanja v
postopku za pridobitev proračunskih sredstev za sofinanciranje letnih programov športa. Z
odlokom se določijo pogoji, ki jih morajo potencialni izvajalci izpolnjevati. Skladno z
Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 in veljavnim
Zakonom o športu, so navedeni vsi športni programi in področja, ki jih občina lahko
sofinancira. Z letnim programom športa, ki je osnovni dokument občine na področju športa,
se določi katere športne programe in področja in v kolikšni meri bo občina sofinancirala ter
programe s proračunskimi sredstvi.
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Župan je še dodal, da smo v odlok zapisali vse kar nam nalaga zakonodaja, skoraj
dobesedno je prepisan iz Zakona o športu ( ZŠpo-1).
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali se bo kaj spremenilo glede financiranja. Pojasnjeno je bilo, da
se ne bo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 99
1.
Osnutek Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini
Sveti Tomaž, je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/5
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveti Tomaž.
Pojasnjeno je bilo, da smo pristopili k spremembam in dopolnitvam Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Sveti Tomaž, kamor spadajo občinske lokalne ceste in javne poti. S
spremembo odloka se dolžina lokalnih cest zmanjša za 33 m iz 27.754 m na 27.721 m.
Javne poti se zmanjšajo za 4.429 m iz 72.755 m na 68.326 m. Posledica zmanjšanja je
zaradi opravljenih novih izmer cest te izločitev nekaterih odsekov kategoriziranih javnih poti,
ker ni urejeno lastništvo ali pa lastniki nasprotujejo kategorizaciji.
K sodelovanju smo povabili podjetje REALIS, ker ima izkušnje na tem področju, ustrezna
znanja in orodja, da lahko opravi izmero tras, ter pridobi zahtevano soglasje s strani
pristojnega Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije za ceste. Pri lokalnih cestah gre za
popravke dolžin. Na novo bi kategorizirali dva odseka javnih poti, izbrisali bi 13 odsekov, kjer
poteka javna pot izključno po privatnih zemljiščih, nekateri lastniki pa temu nasprotujejo, pri
26 javnih poteh pa gre samo za popravke dolžin. Po novem predlogu bi imeli 27. 721 m
lokalnih cest(LC) in 68.326 m javnih poti ( JP).
Župan je dodal, da je Odlok o kategorizaciji pripravljen za prvo branje, verjetno pa bo pred
izdajo soglasja Direkcije za ceste, še potrebno kaj popraviti.
G. Albin Bratuša je povedal, da s to spremembo skrajšamo skupno dolžino za skoraj 4,5 km.
Župan je pojasnil, da si bo morala občina pridobiti lastninsko pravico na cestni infrastrukturi,
na kar nas opozarjajo.
G. Mirko Lovrec je menil, če bomo ceste izbrisali, nimamo več z njimi nič.
Župan je pojasnil, da lahko občani računajo na pomoč občine, tudi za pluženje pozimi. Precej
predlaganih odsekov cest je že asfaltiranih, lastništvo pa ni rešeno.
G. Marko Vajda ima pomisleke glede bodočega koriščenja izločenih cest, ker se lahko zgodi,
da bodo lastniki nekomu nasprotovali koriščenje ceste. Župan je odgovoril, da je škoda, da
na to ni opozoril, ko smo naredili seznam za izbris odsekov. Pomisleke ima tudi g. Albin
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Belšak za cesto proti Miklašičevim. Župan je povedal, da so lastniki v preteklosti zahtevali
izvzem ceste iz kategorizacije in v večji meri gre za odseke kjer je samo po ena hiša. Dejstvo
je, da je 70 % cest speljanih po privatnih zemljiščih in bo v prihodnje to za občino zelo veliko
breme, ker se bo potrebno odreči marsikateri modernizaciji, ker bomo zavezani, da
pristopimo k urejanju lastništva. Odlok je v osnutku pripravljen in je prav, da ga sprejmemo,
počakati pa moramo na soglasje Direkcije RS za ceste in se bomo takrat pogovarjali naprej o
rešitvah.
G. Mirko Lovrec je menil, da bi morali imeti enaka merila za vse, ker sedaj predlagamo novo
javno pot v Senčaku, pa je samo ena hiša ob tej cesti. Menil je tudi, da bi morali k temu
pristopiti tako kot na Hrvaškem, da je država čez noč postala lastnica zemljišča za ceste. G.
Borut Janžekovič je opozoril na primer Horvat Rudolfa, ker ima cesto po sosednji občini
Juršinci. Občina je nekategorizira, mi pa je ne moremo, podobno je tudi v Senčaku.
Župan je na koncu razprave poudaril, da bomo morali pristopiti k urejanju lastništva, za vse
kar bomo imeli v odloku zapisano. V kolikor lastništvo ne bo urejeno, je vprašanje, če bomo
še dolgo deležni sredstev državnega proračuna, glede na dolžino cest v odloku.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 100
1.
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini
Sveti Tomaž, je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/6
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Letnega programa športa
za leto 2020 v občini Sveti Tomaž.
Med drugim je bilo povedano, da bo občina v letu 2020 namenila 18.000 EUR za izvajanje
letnega programa športa. Za prostočasno športno vzgojo otrok in mladine bi namenili 600
EUR, za kakovostni in vrhunski šport 8.500 EUR, od tega 4.000 EUR za športno vzgojo otrok
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter 4.500 EUR za kakovostni šport, za
športno rekreacijo 6.600 EUR, za delovanje športnih društev na lokalni ravni 1.000 EUR ter
za športne prireditve in promocijo športa 1.100 EUR. Vrhunskih športnikov v naši občini
nimamo.
Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v občini Sveti Tomaž za leto 2020 ter Odloka
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Sveti Tomaž, bo
objavljen Javni razpis za pridobitev sredstev.
Župan je dodal, da si morajo društva pripraviti realni plan aktivnosti, ker bodo prejela
sredstva za tisto, kar se bo zares realiziralo, ker je zadnje tri mesece bilo onemogočeno
izvajanje aktivnosti.. Vsako leto moramo poročati o porabi sredstev.
Župan je predlagal razpravo.
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G. Marko Vajda je v imenu Kluba malega nogometa in Športnega društva povedal, da so se
planirane aktivnosti že izvajale v zimskem času. V kolikor bi predvidena sredstva zmanjšali
za 30 %, bi to predstavljalo tema dvema društvoma veliko problemov.
G. Mirko Lovrec je menil, da je pisanje župana sovpadalo s časom epidemije in se ni vedelo,
kako dolgo bo trajalo. Sedaj je situacija že nekoliko drugačna.
Župan je povedal, da je večina občin po državi zmanjšala sredstva za to področje. Situacija
je res spremenjena in predlaga, da višina ostane takšna kot smo jo planirali. Od izvajalcem
pa se pričakuje resni in odgovorni pristop, ker je še ostalo dovolj časa, da bodo lahko
sredstva za izvedbo programov porabili.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji

SKLEP ŠT. 101
o
letnem programu športa v občini Sveti Tomaž za leto 2020
I.
Letni program športa Občine Sveti Tomaž (v nadaljevanju: LPŠ) za leto 2020 opredeljuje
področja športa, ki se v letu 2020 sofinancirajo iz občinskega proračuna. Na proračunski
postavki 051873 je za sofinanciranje letnega programa športa zagotovljeno skupno
18.000,00 EUR.
II.
Izvajalcem letnega programa športa se sofinancira naslednje programe športa v višini:
1.

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Promocijski športni programi (Mali sonček, Ciciban planinec,
Zlati sonček, Krpan, Mladi planinec, Naučimo se plavati)
- Šolska športna tekmovanja
- Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in
mladine
Kakovostni in vrhunski šport

300,00 EUR

- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport,
- Kakovostni šport,
- Vrhunski šport

4.000,00 EUR

-

2.

3.

4.

200,00 EUR

4.500,00 EUR
0,00 EUR

Športna rekreacija
-

Športna rekreacija:

5.600,00 EUR

-

specifične športne panoge

1.000,00 EUR

Organiziranost v športu
-

5.

300,00 EUR

Delovanje športnih društev na lokalni ravni

1.000,00 EUR

Športne prireditve in promocija športa
- Druge športne prireditve

1.100,00 EUR

LPŠ PO VSEBINAH:
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Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
- Med promocijske športne programe, ki se pretežno izvajajo v zavodih VIZ, prištevamo:
Mali sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, Krpan in Mladi planinec.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancira propagandno gradivo za udeležence
programa.
- Šolska športna tekmovanja, ki se izvajajo izključno v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo
šolskih športnih ekip na organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od
lokalne do državne ravni. S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancira izpeljava šolskih in
občinskih tekmovanj ter stroške za ekipe in posameznike, ki se uvrstijo v nadaljnje
tekmovanje.
- Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine potekajo v obsegu
najmanj 60 ur v letu (30 vadbenih tednov po 2 uri tedensko športne oziroma gibalne
vadbe). Vrednotijo se organizirane oblike športne dejavnosti netekmovalnega značaja za
otroke in mladino. V programu se vrednoti športni objekt in strokovni kader.
Kakovostni in vrhunski šport
- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport predstavlja
širok spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja
vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato
morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve nacionalne panožne
zveze. S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancira športni objekt in strokovni kader.
- V programe kakovostnega športa uvrščamo vse športnike in športne ekipe v članskih
starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev pogojev za pridobitev
statusa vrhunskega športnika, tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih
panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ ter
mednarodnih tekmovanjih in so registrirani skladno s Pogoji, pravili in kriteriji za
registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji. S sredstvi lokalne
skupnosti se lahko sofinancira športni objekt, strokovni kader.
- Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v
skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki
Sloveniji v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo javnega razpisa navedeni kot člani
športnega društva s sedežem v občini Sveti Tomaž in so s svojimi športnimi dosežki
dosegli naziv športnika svetovnega razreda, mednarodnega razreda ali perspektivnega
razreda.
Športna rekreacija
- Celoletni programi športne rekreacije potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma največ 60
ur letno ter predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe
netekmovalnega značaja. S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancira športni objekt
in strokovni kader.
- Med specifične športne panoge uvrščamo smučanje. S sredstvi lokalne skupnosti se
sofinancira športni objekt.
Šport starejših
- Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65.
letom starosti. Celoletni programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 30
tednov v letu oziroma 60 ur letno in predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancira športni objekt in strokovni kader.
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Organiziranost v športu
- Področje obsega delovanje športnih društev in njihovih zvez na lokalni ravni. S sredstvi
lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo materialni stroški.
Športne prireditve in promocija športa
- Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične
športne prireditve in druge športne prireditve lokalne pomena. S sredstvi lokalne skupnosti
se lahko sofinancirajo materialni stroški prireditve. Posameznemu izvajalcu se prizna
maksimalno 2 športni prireditvi.
III.
Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v Občini Sveti Tomaž za leto 2020 ter
Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Sveti Tomaž
bo objavljen Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto
2020.
Ad/7
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Letnega poročila o
izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih
za preteklo leto 2019.
Direktorica je povedala, da smo kot občina vključeni v Lokalno energetsko agenturo
Spodnjega Podravja. Ukrepi za dosego ciljev v akcijskem načrtu se nanašajo na vodenje
energetskega knjigovodstva za tri javne stavbe in javno razsvetljavo, za kar smo namenili
1.500 EUR, za ureditev osvetlitve cerkve smo namenili 2.218 EUR in 1.000 EUR za
posodobitev javne razsvetljave z zamenjavo varčnih svetil.
Župan je dodal, da smo imeli prijavo, da imamo neustrezna svetila za osvetlitev cerkve. Našo
javno razsvetljavo smo in bomo tudi v prihodnje posodabljali z varčnimi svetili.
G. Mirko Lovrec je povedal, da je zasledil v medijih, da v občini Videm pri Ptuju nameščajo
svetila na sončno energijo, ki pa stanejo okrog 1200 EUR.
G. Marko Vajda je samo dodal, da ni nobene garancije za dolgo življenjsko dobo ker tudi
taka svetila po štirih letih rade odpovedo.
Župan je predlagal razpravo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 102
1.
Sprejme se letno poročilo o Izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih učinkih za leto 2019.
2.
Ta sklep velja takoj.
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Ad/8
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o ukinitvi javnega
dobra za parc. št. 1535/5 k.o. Savci.
Med drugim je direktorica povedala, da zemljišče v parc. št. 1535/5 k.o. Savci več ne služi
svojemu namenu, ker je bila trasa cesta že v preteklosti spremenjena in odmerjena.
Občinskemu svetu predlagamo izvzem parcele iz javnega dobra, ker ni mogoč promet s
predmetno parcelo. Za nakup je zainteresiran g. Milan Brumen, Savci 33.
Župan je predlagal razpravo.
G. Borut Janžekovič je predlagal, da bi se pred prodajo dogovorili z zainteresiranim kupcem,
da proda občini potrebno zemljišče za avtobusno postajališče, pod enakimi pogoji, podpira
pa izvzem parcele iz javnega dobra.
Župan je pojasnil, da bomo potrebovali zemljišče samo za čakalnico, ker je na R713
predviden zaris postajališč na cesti.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 103
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na zemljišču s parc. št. 1535/5 k.o. Savci.
2.
Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postane last občine Sveti Tomaž.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ad/9
Župan je prosil predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Boruta
Janžekoviča, da poda obrazložitev predlogov za imenovanje člana v svet javnega zavoda
Zdravstveni dom Ormož.
Predsednik je povedal, da so od strani OO NSI Sveti Tomaž prejeli predlog, da se v Svet
javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož predlaga ga. Bernarda Oblak. Drugih predlogov
niso prejeli.
Člani komisije so sprejeli 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 bil sprejet naslednji
S K L E P št. 104
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1.
V svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož se imenuje Bernarda Oblak.
2.
Mandatna doba člana sveta traja 4 leta.
3.
Ta sklep velja takoj.
Ad/10
Župan je prosil predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Boruta
Janžekoviča, da poda obrazložitev predlogov za imenovanje dveh članov v svet zavoda
Osnovna šola Sveti Tomaž.
Predsednik je povedal, da se je komisija sestala pred današnjo sejo. Komisija je prejela dva
predloga in sicer s strani OO SLS Sveti Tomaž, ki predlaga ga. Ivano Reihss in Petro
Prelogar. Drugih predlogov niso prejeli. V Svet javnega zavoda moramo predlagati dva
člana.
Člani komisije so sprejeli sklep, da sta predloga 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 bil sprejet naslednji
SKLEP št. 105
1.
V svet javnega zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž se imenujeta:
1. Ivana Reihss
2. Petra Prelogar.
2.
Mandatna doba članov traja 4 leta.
3.
Ta sklep velja takoj.

Ad/11
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklenitve prodajne
pogodbe za del zemljišča s parc. št. 1810/1 k.o. Koračice.
Direktorica je povedala, da smo kot občina solastniki pri parc. št. 1810/1 k.o. Koračice.
Parcela je kmetijsko zemljišče in je v večinski lasti g. Brumen Milana, Savci 33, 2258 Sveti
Tomaž. Solastniški delež smo dali nabiti na Upravno enoto za prodajo. Za nakup deleža se
je prijavil g. Milan Brumen, Savci 33, 2258 Sveti Tomaž. Gre za vrednost 412 EUR.
Župan je predlagal razpravo.
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Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 106
1.
Z g. Milanom Brumnom, se sklene prodajna pogodba za nepremičnino s parc. št. 1810/1 v
deležu 219/1909, pripisana k.o. Koračice, za vrednost 412,00 EUR.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/12
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Sporazuma o prenehanju
stavbne pravice s prodajnim centrom Mela, Milan Lalić s.p., Sveti Tomaž 1g, 2258 Sveti
Tomaž.
Direktorica je povedala, da je Občina Ormož, dne 12. 10. 2006 sklenila Pogodbo o
ustanovitvi stavbne pravice na delu parcele 365/1 k. o. Koračice (jugozahodni del parcele ob
stičišču parcele 352/2 in 1615/14, obe v k. o. Koračice in parc. št. 572 k.o. Tomaž) za
izgradnjo montažnega kioska za potrebe cvetličarne v velikosti 4 x 5 metrov. Pridobitelj
stavbne pravice objekta ni zgradil. Po novi parcelaciji in vrisu regionalne ceste R713 4910,
parcela 365/1 k. o. Koračice več ne obstaja. Nastale so nove parcele v k. o. Koračice , št.
365/4, 365/5, 365/6. 365/7 in je na novih parcelah knjižena stavbna pravica – ID omejitve
12443536. Parceli 365/4 in 365 k. o. Koračice predstavljata del državne ceste. Pristojno
Ministrstvo za infrastrukturo zahteva od občine izbris bremen ter prenos na državo.
Pogodbeni stranki sta ugotovili da na predmetni parceli ni bila zgrajena nobena zgradba.
Kiosk za potrebe cvetličarstva je družina Lalić zgradila na lastni parceli, zraven navedenih
parcel.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali se g. Milan Lalić s tem strinja.
Župan je pojasnil, da se strinja.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 107
1.
S prodajnim centrom Mela, Lalić Milan s.p., Sveti Tomaž 1g, se sklene sporazum o
prenehanju stavbne pravice, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/13
Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje.
G. Albin Belšak je vprašal, kdaj bodo v Koračicah prišli na vrsto za košnjo trave na bankinah.
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Župan je pojasnil, da je izvajalec najprej opravil košnjo na lokalnih cestah, sedaj pa izvaja
košnjo na javnih poteh.
G. Marko Vajda predlaga, da bi k izvajanju del pristopili vsaj 14 dni prej, ker je bila trava na
posameznih odsekih zelo visoka, je pa pohvalil izvajalca del, da opravlja dela kvalitetno.
Župan je povedal, da imamo planirani dve košnji čez leto in ne bi imelo smisla dosti prej
pristopiti k prvi košnji.
G. Borut Janžekovič je menil, da sta dve košnji povsem dovolj.
G. Marjan Antolič je vprašal, ali bomo dali namestiti ogledalo v križišču dovozne ceste pri
vrtcu. V razpravo so se vključili še preostali svetniki. Prevladalo je mnenje, da je potrebno
ogledalo namestiti, vendar takšno, da se ob slabem vremenu ne bo rosilo.
G. Marko Vajda sprašuje za namestitev prometnih znakov za avtobusna postajališča.
Pojasnjeno je bilo, da jih bomo naročili kot je bilo planirano.
G. Borut Janžekovič je navzoče seznanil, da predvideva občina Juršinci zgraditi javno
razsvetljavo v Senčaku. Predlaga, da bi se tudi naša občina odločila in bi namestili od 3 do 4
svetilke ob javni poti pod stolpom. S tem bi bila varnejša pot še posebej za učence na poti v
šolo in domov, saj jih avtobus pobira na glavni cesti.
Prenesel je tudi zadovoljstvo krajanov Senčaka, ker sedaj prejemajo nenaslovljene pošiljke z
naše strani. Povedal je tudi, da se promet po Rucmanski dolini odvija počasneje po
namestitvi prometnega znaka za naselje z obrobo.
Župan je povedal, da se bo o tem pogovoril z županom občine Juršinci.
G. Franca Magdiča zanima, kdaj bo prišlo do asfaltiranja ceste v Pršetincih.
Župan je pojasnil, da bo podpisana pogodba v naslednjih dneh, k izvedbi pa se bo pristopilo
čim prej.
Na vprašanje ga. Marije Žinko, ki se nanaša na delovanje ambulante, je župan povedal, da
bo o tem spregovoril pod točko razno.
Ad/14
Razno:
Župan je navzoče seznanil, da pričakujemo redno delovanje splošne ambulante pri Sv.
Tomažu od septembra dalje, ker se zdravnica, ki bo pri nas delala, vrača s porodniškega
dopusta. Prišla je na ogled in razgovor. Želi si priti k nam. Tudi odprtje lekarne se planira za
mesec september. Še pred tem je potrebno na vseh treh občinskih svetih sprejeti dopolnitev
odloka glede lekarniške dejavnosti. Lekarna bo umeščena v prejšnje prostore zobne
ambulante in prostor, kjer je delovala medicinska sestra, prostor kjer je deloval zdravnik bo
ostal za druge potrebe. Nekaj prostorov pa bo v skupnem koriščenju in uporabi kot je
čakalnica in sanitarije. Lekarna Ormož je že naročila projekt notranje preureditve,
zagotovljena pa ima tudi finančna sredstva za ta vlaganja.
Glede epidemija COVID-a19 smo naredili, kar smo največ lahko. Poskrbeli smo za šivanje
obraznih zaščitnih mask, za kar smo našim šiviljam izredno hvaležni. Svetniki so poskrbeli,
da so jih občani prejeli na dom. Nekateri občani so jih dodatno dvignili na občini. V
kasnejšem obdobju smo prejeli od Civilne zaščite potrebno zaščitno opremo kot občina za
potrebe šole, vrtca in druge ustanove, ki so jih potrebovale. Do sedaj smo imeli srečo, da ni
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bilo ugotovljenih okužb v naši občini. Skratka, vedli smo se v skladu z navodili NIJZ in
navodili Vlade RS. V tem času je naš Štab za CZ opravil dve seji. Redno smo sodelovali in
bili v kontaktu, še posebej, ko je ponovno prevzela predsedovanje ga. Bernarda Oblak, ker je
imel g. Andrej Rihtar obveznosti na novem delovnem mestu na Dispečerskem centru v
Mariboru in smo ga morali razrešiti.
Občinski praznik bomo praznovali drugače, primerno temu času. Vsa društva smo obvestili,
da javne prireditve odpadejo in se morajo upoštevati navodila in priporočila NIJZ. V tem času
je že nekaj sproščanja ukrepov. Kljub temu nameravamo organizirati srečanje s kulturnim
programom s podelitvijo zahval, dne 4. 7. 2020 ob 20. uri na prireditvenem prostoru pri
kulturnem domu pri Sv. Tomažu. Glede na to, da so sprostitve na športnem področju, bodo
društva organizirala športno soboto, ki bo 27. 6. 2020.
Seja je bila zaključena ob 19. 50 uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 11. REDNE SEJE
1. Sklep št. 93, je realiziran.
2. Sklep št. 94, je realiziran.
3. Sklep št. 95, je v postopku realizacije.
4. Sklep št. 96, je realiziran.
5. Sklep št. 97, ni v postopku realizacije.
6. Sklep št. 98, je v postopku realizacije.
7. Sklep št. 99, je v postopku realizacije.
8. Sklep št. 100, je v postopku realizacije.
9. Sklep št. 101, je v postopku realizacije.
10. Sklep št. 102, je v postopku realizacije.
11. Sklep št. 103, je v postopku realizacije.
12. Sklep št. 104, je v postopku realizacije.
13. Sklep št. 105, je v postopku realizacije.
14. Sklep št. 106, je v postopku realizacije.

15. Sklep št. 107, je v postopku realizacije.
Sveti Tomaž, 22.06.2020
Občinska uprava
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