OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-2/2014 01/ZH
Datum: 6. 7. 2016
ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 6. julija 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.
Od poročevalcev je bil prisoten g. Srečko Štajnbaher, g. Boštjan Najžar, g. Štefan Baler in g.
Edvard Cvetko.
Od novinarjev je bila prisotna ga. Monika Levanič.
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. 143
1.
Potrdi se zapisnik 11. 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 11. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju
občine Sveti Tomaž- druga obravnava
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev Medgeneracijskega
centra Sveti Tomaž- druga obravnava
4. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2016 - hiter postopek
5. Informacija o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za leto 2015
6. Sklenitev pogodbe o prenosu zemljišča s parc. št. 11/6 k.o. Tomaž
7. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
8. Razno
Župan je predlagal, da se zamenja obravnava 4. in 5. točke dnevnega reda.
Ker pripomb ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
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SKLEP št. 144
1.
Vrstni red obravnave 4. in 5. točke dnevnega reda se zamenjata.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je za Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2016 predlagal obravnavo
po hitrem postopku.
Župan je prosil direktorico občinske uprave za krajšo obrazložitev.
Med drugim je bilo povedano, da smo v mesecu juniju doživeli dve močni neurji, in sicer 4. 6.
2016 in 20. 6. 2016. Ceste in objekti na cestni infrastrukturi so bili tako močno prizadeti, da
moramo zagotoviti dodatna sredstva iz rezerve za odpravo posledic na infrastrukturi.
Ker pripomb ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Razpravljavcev ni bilo.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 145
1.
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2016 se obravnava po hitrem postopku.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je odprl razpravo o celotnem dnevnem redu.
Ker pripomb ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju
občine Sveti Tomaž - druga obravnava
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev Medgeneracijskega
centra Sveti Tomaž - druga obravnava
4. Informacija o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za leto 2015
5. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2016 - hiter postopek
6. Sklenitev pogodbe o prenosu zemljišča s parc. št. 11/6 k.o. Tomaž
7. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
8. Razno
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Ad/2
Župan je prosil predstavnika Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor g.
Srečka Štajnbaherja, da poda obrazložitev predloga Odloka o razglasitvi nepremičnih
kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Sveti Tomaž.
Med drugim je bilo povedano, da je bil v veljavi odlok iz leta 1984 in 1992. Po sprejetju
osnutka, je bila organizirana javna razprava. Občani so podali tri pripombe, od tega sta bile
dve upoštevani, ena pa ne. Pripomba Jesih Marte iz Sejancev št. 6 ni bila upoštevana. Do
sedaj je bila vinska klet v Mali vasi zaščitena. Po mnenju cenilca gradbene stroke, ki ga je
določil zavod, si je objekt ogledal in podal poročilo, da je objekt v takšnem stanju, ki ga je
potrebno ohraniti.
Povedal je tudi, da pristojnemu ministrstvu v državnem proračunu niso bila zagotovljena
sredstva za sofinanciranje vzdrževanja objektov, prav tako ni mogoče računati na sredstva
po ukrepu 323 iz nove finančne perspektive.
V nadaljevanju je župan povedal, da je primer zaščite vinske kleti Jesih Marte nesmisel.
Lastnica živi na kmetiji sama in ji omenjeni objekt predstavlja samo breme.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je vprašal, kam spada stara šola. Podreti nam je ne dovolijo, nekaj pa bo
potrebno z njo narediti, je povedal.
G. Srečko Štambaher je povedal, da objekt kot takšen ni zaščiten, je pa zaščiten center Sv.
Tomaža kot območje. Dela se na tem, da bi se zakonodaja spremenila.
G. Mirko Lovrec je vprašal kaj pomeni, da je zaščitena gomila v Trnovcih.
Pojasnjeno je bilo, da gre za gomile, ki so običajno po gozdovih. Ljudi so v rimskih časih
pokopavali v skupne grobove. Manjkajo podatki o bivališčih v bližini teh gomil, ker teren ni
raziskan, ostajajo gomile zaščitene.
Veljavna zakonodaja ne zagotavlja sredstev za zaščitene objekte. Breme vzdrževanja in
ohranjanja je na ramenih lastnikov. Zavod se pojavlja samo kot varuh dediščine, je pa
predvsem od lastnikov odvisno, kaj se bo z njo dogajalo.
G. Borut Janžekovič je menil, da je žalostno, da breme nosijo samo lastniki.
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali je domačija dr. Stanka Cajnkarja dediščina ali spomenik
kulturnega pomena.
Pojasnjeno je bilo, da ni opredeljeno s tem odlokom.
Župan je še enkrat opozoril, da se bo vinska klet Marte Jesih verjetno sama porušila, ker
občanka ni finančno in fizično zmožna skrbeti za obnovo.
G. Srečko Štajnbaher je povedal, da Zavod za varstvo kulturne dediščine ni socialna
ustanova, ampak varuh dediščine. Res je, da je problem pri financiranju in ohranjanju
objektov, vendar bi z malo dobre volje lahko klet Jesih Marte popravili, ker ni v tako slabem
stanju. Na objektu je samo ena večja luknja na kletnih prostorih.
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali je lastnik podvržen kazni, če ne bo poskrbel za objekt.
Pojasnjeno je bilo, da lastnika ni mogoče kaznovati, če nima denarja, da bi objekt vzdrževal
in bo propadel. Predvsem gre za to, da nam dediščina mora nekaj pomeniti. Za odstranitev
zaščitenega in propadlega objekta bo moral dati soglasje pristojni minister.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 146
1.
Sprejme se Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na
območju občine Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
3

Ta sklep velja takoj.
Ad/3
Župan je prosil g. Boštjana Najžarja in g. Štefana Balera, da podata obrazložitev predloga
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev Medgeneracijskega centra
Sveti Tomaž.
G. Boštjan Najžar je med drugim povedal, da je občinski svet na 10. redni seji obravnaval in
sprejel dopolnjen osnutek odloka. Pripravljen je bil predlog OPPN za Medgeneracijski center,
s katerim se je vse nosilce urejanja prostora zaprosilo za mnenja. Po pridobitvi pozitivnih
mnenj je potrebno občinski odlok sprejeti na seji občinskega sveta in ga objaviti v Uradnem
glasilu občine. Sprejeti odlok bo podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. V odloku se
določijo območje, prostorske ureditve, pogoji in usmeritve za objekt s pripadajočimi
površinami, pogoji glede priključitev na javno infrastrukturo, ukrepi za varstvo okolja, varstvo
pred požarom, dopustna odstopanja in obveznosti investitorja.
V nadaljevanju je g. Štefan Baler povedal, da bo objekt lociran na platoju pod novim vrtcem.
Objekt bo dvoetažen z mansardo, podolgovatega tlorisa. Za objekt ne bo potrebno pripraviti
celovite presoje vplivov na okolje, kar poceni in skrajša postopek ureditve dokumentacije.
Parcela, na kateri bo objekt zgrajen je po OPN opredeljeno kot območje, kjer je mogoče take
objekte zgraditi.
Bivalni prostori bi bili obrnjeni proti jugu, osrednji in skupni bivalni prostori s kuhinjo in
jedilnico pa bi bili locirani proti severu, ter ostali spremljajoči prostori objekta.
Pritličje je predvideno za bivanje dementnih oseb, prva etaža za morebitno dnevno bivanje in
stalno bivanje. Mansarda bi bila namenjena za medgeneracijsko srečevanje, za druženje,
arhiv in rekreacijo. Sobe bi bile dvoposteljne, kar pa ne pomeni, da se ne bi dale sobe
preurediti tudi v enoposteljne, če bi bilo potrebno.
Glavni vhod v objekt bo na severni strani in bo ločen za domske prostore v pritličju, za drugi
dve etaži pa preko stopniščnega jedra z dvigalom. Objekt bo imel pravokotno obliko, dim.
38,55 x 18,35 m in tri etaže. Objekt bo grajen iz naravnih materialov. Streha bo dvokapnica z
naklonom 25 stopinj in pokrita z opečno kritino. Del strehe bo tudi raven.
Zelene površine se bodo uredile tako, da bodo funkcionalno in oblikovno dopolnjevale
program odprtih površin. Okolica se bo primerno uredila in zasadila. Objekt bo priključen na
obstoječi vodovod, kanalizacijo, optično omrežje ter elektro omrežje, pod pogoji, ki so jih je
dali soglasjedajalci. Objekt bo ogrevan s toplotno črpalko (zrak-voda).
OPPN bo na vpogled tudi na občini in na spletni strani.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali bo imel objekt enotno kuhinjo.
Pojasnjeno je bilo, da bosta prva in druga etaža imeli samostojno kuhinjo. Možnosti bo več.
Lahko si bodo oskrbovanci pripravljali hrano sami, ali pa se hrana pripelje. V neposredni
bližini je tudi šolska kuhinja. Ne glede na to, kje se bo hrana pripravljala, kuhinja mora biti, že
zaradi priprave zajtrka in večerje ter malic.
Župan je povedal, da bi delovanje samostojne kuhinje bila predraga rešitev. Želimo si zgraditi
objekt, ki bo finančno vzdržen, je še povedal.
G. Borut Janžekovič je vprašal, ali bo imel strop v mansardi zaradi požarne varnosti ploščo iz
betona. Pojasnjeno je bilo, da bo strop montažni, s 25 cm izolacijo, kar bo z vidika požarne
varnosti ustrezno.
Ga. Kristina Grašič je vprašala kako daleč je urejena dokumentacija za Medgeneracijski
center.
Pojasnjeno je bilo, da so vsa soglasja pridobljena. Do septembra pričakujemo izdajo
gradbenega dovoljenja.
Župan je povedal, da bi pristopili h gradnji v spomladanskih mesecih naslednjega leta.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
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SKLEP št. 147
1.
Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Medgeneracijskega centra Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa.

za

ureditev

2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/4
Župan je prosil komandirja Policijske postaje Ormož g. Edvarda Cvetka, da poda
obrazložitev Informacije o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za leto 2015.
Med drugim je bilo povedano, da so policisti v letu 2015 zabeležili na območju občine Sveti
Tomaž 26 kaznivih dejanj in so v porastu za 4 % v primerjavi z letom 2014. Med
obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 24 kaznivih dejanj splošne kriminalitete in dve dejanji
gospodarske kriminalitete. Od navedenih so bili trije povratniki in med njimi ni bilo
mladostnikov. Preiskanost kaznivih dejanj je bila 70,59 % v primerjavi z letom 2014, ko je bila
42,56 %. Za celotno PU Maribor ta znaša 52,80 %.
Na področju javnega reda in miru ( JRM) so največ energije vložili v zagotavljanje varnosti na
javnih prireditvah. Bilo je obravnavanih 19 kršitev predpisov, ki urejajo JRM ter splošno
varnost ljudi in premoženja. V letu 2014 je bilo kršitev 15, kar je za 26,66 % porast. V
postopkih je bilo obravnavanih 17 oseb. Pri dogodkih so obravnavali 2 nenadni smrti, 1 požar
in eno delovno nesrečo.
Pri prometni varnosti so bile razmere v preteklem letu slabše. Obravnavanih je bilo 19
prometnih nesreč, v primerjavi z letom 2014, ko je bilo 9 prometnih nesreč. Pri prometnih
nesrečah je bilo udeleženih 26 oseb, medtem, ko je bilo v letu 2014 obravnavanih 16 oseb.
Od tega se je 8 prometnih nesreč končalo s telesno poškodbo in 11 prometnih nesreč I.
kategorije. Od poškodovanih oseb sta bile 2 osebi huje poškodovani, 6 oseb je bilo lažje
telesno poškodovanih, prometnih nesreč s smrtnim izidom pa na srečo ni bilo.
V naseljih se je zgodilo 14 prometnih nesreč in ena od teh je bila s hujšo poškodbo. Izven
naselja so obravnavali 5 prometnih nesreč z eno hujšo poškodbo, 5 oseb je bilo lažje telesno
poškodovanih, 5 oseb ni utrpelo telesnih poškodb.
Glavni vzrok prometnih nesreč je neprimerna hitrost, kar v 9 primerih, nepravilna smer vožnje
v 5 primerih, v 2 primerih neupoštevanje pravil o prednosti in v 3 primerih ostali vzroki.
Prisotnost alkohola je bila ugotovljena v 5 primerih pri povzročiteljih prometnih nesreč.
Povprečna stopnja alkoholiziranosti je bila 1,73 (1,79) g alkohola na kg krvi. V prometni
nesreči je bil udeležen 1 mladoletnik, ki je dobil lažjo telesno poškodbo. Ena prometna
nesreča je bila s pobegom, vendar so policisti primer raziskali.
V nadaljevanju je podal podatke za ukrepe na območju PP Ormož. Za območje občine Sveti
Tomaž je bilo ugotovljenih nekoliko več kršitev cestno prometnih predpisov kot v letu 2014.
Bilo je manj opozoril, nekoliko več je bilo izdanih plačilnih nalogov ter podanih predlogov
prekrškovnemu organu, manj je bilo tudi obdolžilnih predlogov.
Posebno skrb so policisti namenjali k zmanjšanju problematike najbolj ranljivih udeležencev v
cestnem prometu kot so pešci, kolesarji ter vozniki motornih koles. Policija opozarja občane,
da naj bodo pozorni na razne obiske nepoznanih oseb, kar še posebej velja za starejše
občane.
Komandir ocenjuje, da je sodelovanje Policijske postaje Ormož z lokalno skupnostjo dobro,
prav tako z OŠ Sveti Tomaž pri njenih projektih. Izvedli so poostren nadzor s področja
prepovedanih drog v okolici osnovne šole, igrišča ter drugih krajev, kjer se pojavlja tudi
vandalizem. Opravljen je bil tudi delovni razgovor o sodelovanju z redarsko službo občin
Spodnjega Podravja.
Glavni nosilec pri aktivnosti aktivnostih med občino, občani in policijo je vodja policijskega
okoliša g. Aleš Meško.
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Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je vprašal, kateri so glavni vzroki za prometne nesreče, ali so to slabo
vzdrževane ceste.
Komandir je pojasnil, da so med drugim vzrok prometnih nesreč tudi slabo vzdrževane ceste,
vendar podatki kažejo, da sta prisotnost alkohola in neprimerna hitrost glavni vzrok za
prometne nesreče.
Ga. Kristina Grašič je menila, da so državne ceste slabo vzdrževane, občinske pa preozke in
so zaradi tega tudi nevarne.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 148
1.
Občinski svet se seznani s Informacijo o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za
leto 2015.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/5
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev osnutka Odloka o porabi
sredstev proračunske rezerve v letu 2016.
Med drugim je bilo povedano, da je 4. 6. 2016 in 20. 6. 2016 občino Sveti Tomaž zajelo
neurje, ki je naredilo škodo na naših cestah. Zato se predlaga občinskemu svetu, da se
poseže po proračunski rezervi za odpravo posledic, ker razpoložljiva sredstva rednega
vzdrževanja ne bodo zadostovala. Predlaga se 10.000 EUR porabe sredstev iz proračunske
rezerve. Največ škode je neurje povzročilo na infrastrukturi v naselju Zagorje, Gradišče, Mala
vas, Sejanci, Gor. Ključarovci, Savci, Senik, Koračicah in Pršetinci.
Župan upa, da nam bo vreme v nadaljevanju leta prizaneslo ter predlagal razpravo.
Ga. Kristina Grašič je vprašala, ali smo sredstva tekočega vzdrževanja v celoti porabili.
Pojasnjeno je bilo, da še niso v celoti porabljena, ker se dela po pogodbi še izvajajo.
G. Mirko Lovrec je vprašal, kdo bo izvajal dela.
Pojasnjeno je bilo, da je na LC dela izvajalo KP Ormož d.o.o., na javnih poteh pa Javne
službe Ptuj d.o.o. in Grad Trgo d.o.o., Savci 69.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje o osnutku.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 149
1.
Osnutek Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2016, ki je sestavni del tega
sklepa, je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.
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Župan je vprašal, ali želi kdo razpravljati o predlogu odloka, ker smo sprejeli odločitev o
obravnavi po skrajšanem postopku.
Ker pripomb ni bilo, je župan predlagal glasovanje o predlogu odloka.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 150
1.
Sprejme se Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2016, ki je sestavni del tega
sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/6
Župan je med drugim povedal, da smo pred časom zgradili pločnik mimo bara Ozmec
Franca pri Sv. Tomažu 17. Pločnik delno poteka po zemljišču Franca Ozmec, biv. Cvetkovci
9e, 2273 Podgorci. Lastnik zemljišča je obljubil, da bo zemljišče brezplačno prenesel na
občino po končanih delih. Ocenjena vrednost je 52 EUR.
Župan je predlagal razpravo.
Ga. Kristina Grašič je vprašala, ali gre samo za del pločnika.
Pojasnjeno je bilo, da gre samo za zemljišče, ki je v lasti g. Ozmec Franca.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 151
1.
Z Ozmec Francem, roj. __________, Cvetkovci 9e, 2273 Podgorci, se sklene pogodba o
brezplačnem prenosu zemljišča za nepremičnino 11/6 v izmeri 61 m2 pripisana k.o. Tomaž.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/ 7
Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje.
G. Magdič Franc predlaga, da bi povabila nekoga, ki bo občanom posredoval več podatkov o
gradnji individualnih čistilnih naprav.
Pojasnjeno je bilo, da je bil razpis za letošnje leto izveden. Prejeli smo že dve vlogi. En
občan ima sistem vgrajen, vendar še ni v obratovanju. Zainteresirani so še 4 investitorji.
Prednost imajo investitorji za novogradnje.
Podatke o tem, kateri sistem so ustrezni lahko občani dobijo na občini, o tehničnih zadevah
pa se naj obrnejo na g. Hriberšek Ludvika na KP Ormož d.o.o..
V jesenskih mesecih bomo organizirali posvet.
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G. Mirko Lovrec je povedal, da je vaško središče okrog GD Trnovci lepo urejeno. V GD se
preko leta odvije preko 40 raznih dogodkov. Pred nekaj leti so že na občino posredovali
pobudo za namestitev talnih hitrostnih ovir, vendar vloga ni bila pozitivno rešena. Predlaga,
da se nekaj na tem naredi, da preprečimo najhujše, ker cesta poteka preko dvorišča.
Zanima ga še, ali se bodo zakrpale luknje na prireditvenem prostoru pri Kulturnem domu po
odstraniti šotora.
Župan je povedal, da naj PGD še enkrat posreduje pisno vlogo na občino.
Glede drugega vprašanja je pojasnil, da bomo luknje na asfaltu zakrpali. Poiskali pa bomo
trajnejšo rešitev.
G. Mirko Lovrec je menil, da bi po njemu znanih podatkih bila dolgoročno najcenejša rešitev
postavitev lastnega šotora, da bi lahko vsa društva organizirala prireditve v njem.
Župan je menil, da bi bila izvedba primerno velikega nadstreška trajna rešitev.
Svetniki k taki rešitvi ne bi nasprotovali, je bilo razbrati iz razprave.
G. Marjan Antolič je vprašal kako bo z delovanjem bankomata, ker je sedaj novi lastnik KBS.
Drugo vprašanje se nanaša na kvaliteto asfalta na prireditvenem prostoru.
Župan je pojasnil, da bo bankomat ostal, nameravajo pa ga tudi obnoviti.
Kar se tiče kvalitete asfalta je povedal, da gre za nosilno plast od 0 do 22 mm. Verjetno
bomo morali v prihodnje razmišljati o fini preplastitvi.
Župan je podal poročilo o vlaganjih v Cajnkarjevo domačijo v Savcih št. 65. Vložek je znašal
dobrih 68 tisoč EUR. Poročilo je podal po posameznih postavkah. V ta znesek ni zajeta
ureditev okolice-ceste. Zahvalil se je svetnikom za razumevanje, da so podprli dodatna dela.
G. Albin Belšak je vprašal, na koga se naj obrne zaradi vzdrževanja vodotoka Lešnica.
Drugo vprašanje pa se nanaša na postavitev prometnih znakov.
Menil je, da je vodotok slabo vzdrževan in povzroča lastnikom zemljišč ogromno škode.
Pojasnjeno je bilo, da je pristojno VGP Drava iz Ptuja. Na njihov naslov bomo posredovali
pobudo. Župan je povedal, da smo to že večkrat storili, vendar ni bilo nekega pozitivnega
rezultata.
Pojasnjeno je bilo, da so prometni znaki naročeni.
Ga. Pavla Hebar je prisotne seznanila, da se je na njihovem območju našla mrtva lisica.
Pristojno službo so obvestili ter jo odpeljali. Predlaga, da bi na tem področju morali lovci več
narediti.
Zahvaljuje se sovaščanom, gasilcem ter ostalim, ki so pomagali pri otvoritvi prenovljene
domačije dr. Stanka Cajnkarja.
Župan je povedal, da bomo lovce obvestili o pojavu, ter jih prosili za pisno informacijo o
njihovi aktivnosti v lovskem okolišu.
G. Borut Janžekovič ocenjuje, da so dela v zvezi z vzdrževanjem cest na njegovem območju
dobro opravljena. Predlaga namestitev dveh kovinskih spuščalnikov v gozdu na javni poti
proti Mariji Kukovec.
Menil je, da ne bi bilo narobe, če bi nam domača Lovska družina enkrat letno predstavila
svojo delovanje kot nam je na današnji seji to predstavil komandir Policijske postaje Ormož.
Predlaga, da bi bile prireditve v večernih urah nekoliko pozneje. Marsikdo bi se udeležil
kakšne od prireditev, pa ne more, ker imajo kmetje še opravila v hlevih ter oddajo mleka.
Župan je povedal, da bomo lovce obvestili, ter jih prosili za informacijo o delovanju. Prav bi
bilo, da se nam enkrat na leto predstavijo s svojim delovanjem, je še dodal.
Glede prireditev, ki jih organizira občina, ni mogoče kaj dosti spremeniti.
G. Magdič Franc je vprašal, kdaj bo modernizirana cesta od Škrobarja do R713. Drugo
vprašanje se nanaša na modernizacijo ceste Pršetinci - Žajdela.
Župan je povedal, da bo po informacijah, ki jih ima, cesta modernizirana v naslednjem letu,
vendar na to mi nimamo vpliva, ker je cesta v upravljanju občine Ljutomer.
K izvedbi del modernizacije ceste v smeri Pršetinci - Žajdela, bomo pristopili v naslednjem
tednu.
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Župan je navzoče seznanil, da so občani ob dveh javnih poteh zainteresirani za asfaltiranje
javne poti. Gre za krajši odsek na Seniku proti Dimitrovskemu in v Rucmancih v smeri PetekVenta.
Svetniki modernizaciji ne nasprotujejo, če bodo občani zbrali sofinancerski delež v primerni
višini do obravnave rebalansa proračuna, ki bo obravnavan v mesecu avgustu.
Župan je navzoče seznanil, da smo prejeli samo eno ponudbo za izgradnjo optičnega
omrežja za naselje Gradišče, del Male vasi in del Zagorja. Zasebni partner je GVO d.d.., je
ponudila izvedbo del za 115.005,51 EUR brez DDV. Delež zasebnega partnerja znaša
34.501,65 EUR, dežel občine pa 80.503,00 EUR brez DDV. DDV je v tem primeru povračljiv.
Do izvedbe del bo prišlo v drugi polovici avgusta tega leta.
Župan je pohvalil svetnice in svetnike, ker so se udeležili vseh pomembnih dogodkov in
prireditev ob občinskem prazniku.
Seja je bila zaključena ob 21. uri.

Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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OBČINA SVETI TOMAŽ

POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 11. REDNE SEJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sklep
Sklep
Sklep
Sklep
Sklep
Sklep
Sklep
Sklep
Sklep

št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.

143, je realiziran.
144, je realiziran.
145, je realiziran.
146, je v postopku realizacije.
147, je v postopku realizacije
148, je realiziran.
149, je realiziran.
150, je v postopku realizacije.
151, je v postopku realizacije.

Sveti Tomaž, dne 28.07.2016
OBČINSKA UPRAVA
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