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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 
Številka: 032-1/2018 01/ZH 
Datum:   11. 8. 2020 
 
                                                                Z A P I S N I K 
 
13. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 11. 8. 2020, ob 18. uri 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 sedem svetnikov.  
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman (v nadaljevanju 
direktorica) in računovodkinja ga. Stanislava Kosi. 
Od novinarjev je bila prisotna ga. Karmen Grnjak. 
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 
 
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje. 
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 125 
 

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

 
2. 

Ta sklep velja takoj. 
Ad/1 

 
Župan je za 13. redno sejo predlagal naslednji 

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

1. Določitev dnevnega reda 
2. Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž v letu 2020 
3. Lokalni program za kulturo 2020-2023 
4. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
5. Razno 

 
Še preden je dal župan dnevni red v razpravo, je predlagal dodatno točko dnevnega reda o 
podpisu kupoprodajne pogodbe za dosego javne koristi za parc. št. 1078/1 k. o. Savci.  
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda krajšo obrazložitev. 
Direktorica je pojasnila, da po parceli 1078/1 k. o. Savci poteka lokalna cesta. Solastnika sta 
Tuš Renata in Franc, iz Strmca in jo želita prodati občini Sveti Tomaž, ker po njej poteka 
lokalna cesta. Predlagamo, da jo občina odkupi, saj gre za del ceste. 
  
Župan je predlagal razpravo. 
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje. 
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Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 126 
 

1. 
 
Sklenitev kupoprodajne pogodbe za parc. št. 1078/1 k. o. Savci, se uvrsti na dnevni red 13. 
redne seje in se obravnava pod točko 4, ostali dve točki dnevnega reda se ustrezno 
zamakneta. 
 

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 sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

 
dnevni red: 

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

1. Določitev dnevnega reda 
2. Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž v letu 2020 
3. Lokalni program za kulturo 2020-2023 
4. Sklenitev kupoprodajne pogodbe za dosego javne koristi za parc. št. 1078/1 k. o. 

Savci 
5. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
6. Razno 

 
Ad/2 

 
Župan je uvodoma povedal, da se opravičuje, ker je moral sklicati sejo v času poletnih 
počitnic. Prosil je računovodkinjo ga. Stanislavo Kosi, da poda obrazložitev rebalansa 
proračuna za leto 2020. 
 
Med drugim je računovodkinja povedala, da gre za akt občine o spremembah proračuna med 
letom, na podlagi veljavne zakonodaje, s katerim župan predlaga nove obveznosti občine, 
uskladijo se prerazporeditve med postavkami ter uravnovesijo ostali prihodki in odhodki. 
V splošnem delu proračuna načrtujemo prihodke v višini 2.217.795 EUR, odhodke v višini 
2.398.021 EUR, primanjkljaj v višini  180.226 EUR ter ostanek sredstev na dan 31. 12. 2019 
v višini 263.560 EUR. 
Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in 
izdatki proračuna ponovno uravnovesijo. Občinski svet Občine Sveti Tomaž je na 9. redni 
seji, dne 18. 12. 2019 sprejel Odlok o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2020. Po 
sprejetem proračunu so nastala določena dejstva, ki narekujejo uskladitev proračuna tako na 
prihodkovni kot odhodkovni strani skupaj z upoštevanjem dejanskega prenosa sredstev iz 
preteklih let. Povišala se je povprečnina iz planiranih 589,11 na 623,96 EUR. V skladu s 5. 
členom Odloka o proračunu Občine Sveti Tomaž je župan od 1. 1. 2020 do rebalansa 
proračuna prerazporedil sredstva s sklepom med posameznimi proračunskimi postavkami in 
proračunskimi področji. Vsa prerazporejena sredstva so prikazana v bilanci odhodkov po 
področjih porabe in proračunskih postavkah v stolpcu veljavni proračun. Prerazporeditve 
sredstev proračuna od sprejetega proračuna do rebalansa proračuna so podrobneje 
prikazana v Poročilu o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2020, ki je bilo poslano 
občinskim svetnikom po e-pošti 20. 7. 2020. 

 



 

3 

 

V bilanci prihodkov in odhodkov se na prihodkovni strani spremembe med sprejetim 
proračunom in rebalansom proračuna izražajo na povišanju prihodkov v skupni višini 37.693 
EUR. Prihodki v sprejetem proračunu za leto 2020 se iz 2.180.102 EUR z rebalansom 
proračuna povišajo na 2.217.795 EUR, oz. za 1,7 %. Zaradi spremembe povprečnine se 
dohodnina poviša za 96.214 EUR. Z rebalansom je potrebno znižati sredstva, ki so bila 
planirana kot prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za LAS projekte, ki so 
bila realizirana decembra 2019 in so bila planirana v proračunu tekočega leta. Na 
odhodkovni strani se z rebalansom proračuna povišajo odhodki za 79.325 EUR. Na 
posameznih proračunskih postavkah, kjer se je glede na realizacijo ali potrebe izkazalo, da je 
to nujno potrebno, se zagotavljajo dodatna sredstva. Kjer se predvideva nižja realizacija, kot 
je bila planirana, se obseg sredstev ustrezno zniža. 
Odhodki proračuna pa se iz 2.318.697 EUR povišajo na 2.398.022 EUR, oz. za 3,4 %. V 
računu financiranja se tudi uskladi stanje sredstev iz preteklih let po zaključnem računu za 
leto 2019. Rebalans proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2020 sestavljajo splošni del, 
posebni del in načrt razvojnih programov. V splošnem delu rebalansa proračuna so 
obrazložene spremembe med veljavnim proračunom Občine Sveti Tomaž za leto 2020 ter 
predlogom rebalansa proračuna za leto 2020. Posebni del proračuna vsebuje finančni načrt 
neposrednega uporabnika, ki zajema občinski svet, nadzorni odbor, župana, občinsko 
upravo in režijski obrat. Obrazložitve finančnih načrtov zajemajo spremembe med sprejetim 
oz. veljavnim proračunom Občine Sveti Tomaž za leto 2020 ter predlogom rebalansa 
proračuna za leto 2020. 
V nadaljevanju je računovodkinja povedala, da je bilo potrebno zagotoviti več sredstev za 
zdravniške preglede gasilcev, za modernizacijo lokalne ceste Koračice-Pršetinci, 
modernizacijo javne poti Mezgovci v smeri Vrbnjaka, ker smo se odločili za dokončno plačilo 
v tem letu, (prvotno je bilo predvideno plačilo v dveh letih), za pokrivanje stroškov Destinacije 
Jeruzalem, za vzdrževanje in upravljanje s stanovanji občine, za geodetske storitve, nakup 
zemljišča za potrebe parkiranja pri Medgeneracijskem centru in za sanacijo plazu v 
Mezgovcih. Nekaj več sredstev je potrebno zagotoviti za tekoče vzdrževanje cest, za 
pokopališče in civilno zaščito, zaradi nakupa opreme za COVID-19. 
Z rebalansom proračuna se postavke uskladijo glede na potrebe, nekatere postavke se 
morajo povišati, druge pa znižati. Postavke, kjer ne bo realizacije, se črtajo z rebalansom. 
 
Župan je v nadaljevanju povedal, da ne bo ponavljal že navedenih podatkov. V rebalans je 
predlagal vse, s čimer so se svetniki že seznanili in se predhodno tudi strinjali. 
Prerazporeditve med postavkami je potrebno opraviti, ker ob sprejemanju proračuna ni 
možno vsega predvideti. 
 
Župan je prosil predsednika Odbora za finance g. Mira Rakušo, da poda stališče odbora. 
Predsednik je povedal, da se je odbor sestal in sprejel sklep, da je rebalans proračuna 
primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta. 
 
Župan je predlagal razpravo. 
 
G Mirko Lovrec je vprašal, ali potrebujemo zemljišče oz. parcelo od družine Mandelj. Zanima 
ga, zakaj in kdo se je odločil za nakup kontejnerja pri telovadnici, če smo imeli gradbeno 
dovoljenje za gradnjo objekta za skladiščenje rekvizitov in opreme za šport. Zanima ga še, ali 
bo kontejner zadostoval za vse rekvizite in opremo šole. 
Razmišlja, ali se v bodoče ne bi odločili za prevoz šoloobveznih otrok z manjšimi vozili ali 
kombiji po naši občini. Nekatere sosednje občine se tega že posložujejo. Zanima ga tudi, ali 
so bili stroški prevoza otrok nižji, ker ni bilo pouka na osnovni šoli, ker so avtobusi vozili po 
občini prazni. Vprašal je še, zakaj se je tako povečala postavka pravnega zastopanje. 
Župan je povedal, da parcelo, katere lastniki so Mandeljnovi in leži ob Medgeneracijskem 
centru, nujno potrebujemo, ker je premalo parkirnih prostorov. Za potreba doma bi jih bilo 
dovolj, parkirajo tudi tisti, ki prihajajo v zobno in splošno ambulanto. V kolikor se bo občinski 
svet odločil na nakup, bomo v prihodnje pristopili k ureditvi parkirnega prostora. 
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Glede prevoza šoloobveznih otrok je povedal, da bi kazalo razmišljati v smeri, da bi prevažali 
otroke z manjšimi vozili, vendar bi naleteli na problem, ker če bi uvedli eno ali dve liniji, bi bila 
zahteva od strani staršev še za preostala območja, kar bi stroške prevoza dvignilo na 
nenormalno višino. 
Župan je tudi povedal, da je urejen zamik prevoza avtobusa v Ljutomer, da lahko nadaljujejo 
trije dijaki vožnjo za Radence, kjer obiskujejo srednjo šolo za gostinstvo in turizem. 
Glede plačila prevoza otrok za čas, ko ni bilo pouka na osnovni šoli, je direktorica občinske 
uprave pojasnila, da nismo plačali prevoza. Po navodilih pristojnega ministrstva pa smo 
podaljšali pogodbo za prevoz otrok za šolsko leto 2020/2021. 
Direktorica je pojasnila, da je dela kot so sanacije plazu, težko planirati, ker se ne ve in  je 
tudi nemogoče vnaprej vse predvideti. 
Glede višjih stroškov pravnega zastopanja je povedala, da se še vedno vleče zadeva za 
izgradnjo optičnega omrežja v zvezi z sivimi lisami. Stroški so višji, ker so odvisni od višine 
takratnih vlaganj v gradnjo omrežja. Vsaka občina je plačala delež glede na višino vlaganj v 
optično omrežje, ne v procentih delitvene bilance, kar je za nas 12,7 %. 
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali lahko koristijo šolske avtobusne linije ostali občani.  
Pojasnjeno je bilo, da jih občani lahko koristijo. 
G. Albin Belšak je vprašal, ali se bo urejal prostor pod Medgeneracijskem objektu v park kot 
je bilo načrtovano. 
Župan je pojasnil, da smo se prijavili preko LAS projekta za ureditev medovitega vrta. Pri tem 
še nismo bili uspešni, ker postopek ni končan zaradi treh pritožb na LAS projekte. 
Preostali prostor zemljišča bo namenjen za potrebe osnovne šole za zunanjo rekreacijo in 
sprostitev, ker ima šola zelo malo prostora okrog šole. 
Župan je povedal, da nismo uspeli na razpisu za ureditev fitnesa na prostem, ki smo ga 
nameravali umestiti na športnem igrišču na osnovi projekta športne akademije. 
G. Miro Rakuša je vprašal, za kateri plaz so namenjena sredstva v višini 37.000 EUR. 
Pojasnjeno je bilo, da gre za sanacijo plazu v Mezgovcih pri Hojnik Cirilu. 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 127 
 

1. 
 

Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2020, ki 
vsebuje splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov, načrt ravnanja 
z nepremičnin premoženjem.   
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/3 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Lokalnega programa za 
kulturo 2020-2023. 
Direktorica je povedala, da moramo sprejeti novi Lokalni program za kulturno dejavnost v 
občini Sveti Tomaž do leta 2023. Lokalni program za kulturo je temeljni dokument razvojnega 
načrtovanja kulturnih politik v občini Sveti Tomaž. Potrebno je določiti cilje in usmeritve pri 
načrtovanju vsebin javnega interesa na področju kulture. Na področju kulture deluje Kulturno 
društvo F. K. Meško, Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož s krajevno knjižnico pri Sv. 
Tomažu, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, Glasbena šola Ormož, Osnovna šola Stanka Vraza, 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-izpostava Ormož, Osnovna šola Sveti Tomaž in vrtec 
ter Kulturno društvo  upokojencev Sv. Tomaž. 
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Občina na podlagi javnega razpisa razdeli planirana sredstva za sofinanciranje kulturnih 
društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti vsako leto. Kulturni programi se sofinancirajo v 
skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini 
Sveti Tomaž. 
 
Župa je predlagal razpravo. 
 
G. Mirko Lovrec je vprašal, kako se odvijajo  aktivnosti v zvezi s Pokrajinskim muzejem Ptuj-
Ormož, ker je občina  Središče ob Dravi prenehala plačevati svoj delež in želi izstopiti. 
Župan je povedal, da se spor rešuje po sodni poti. Občina Središče ob Dravi je najela 
odvetniško pisarno Čeferin. V kolikor bo sodišče prisluhnilo in odločilo v prid občine Središče 
ob Dravi, bo ta primer za seboj potegnil tudi druge zahteve, ki pa bodo v nasprotju z 
delitveno bilanco. Menil je, da bi se morali sestati, izmenjati poglede in pričakovanja. 
Reševanje tega vprašanja preko sodišča ni prava pot, je menil. 

 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 128 
 

1. 
 

Sprejme se lokalni program za kulturo 2020-2023,ki je sestavni del tega sklepa.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/4 
 

Župan je prosil direktorico občinske prave, da poda obrazložitev nakupa parc. št. 1078/1 k.o. 
Savci. 
Direktorica je med drugim povedala, da sta nam Tuš Franc in Renata ponudila v odkup  parc. 
št. 1078/1 k. o. Savci v velikosti 216 m2. 
Na po tej parceli poteka lokalna cesta LC 302-031 Savci - Velika Nedelja. 
Solastnika sta naročila in plačala odmero zemljišča, po katerem poteka lokalna cesta. 
Parcela je po OPN stavbno zemljišče in se strinjata s ceno za  1.080  EUR. 
Župan je predlagal razpravo. 
 
Ker pripomb ni bilo je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji  
 

S K L E P št. 129 
 

1.  
 
S Tuš Renato in Francem, oba stanujoča Strmec pri Ormožu 16, 2274 Velika Nedelja, se 
sklene kupoprodajna pogodba za dosego javne koristi za nepremičnino s parc št. 1078/1 v 
izmeri 216 m2 k.o. Savci, za vrednost 1.080,00 EUR. 
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
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Ad/5 
 

Pobude, predlogi svetnikov in odgovori nanje. 
Ga. Marija Žinko je prisotne seznanila, da je modernizacija cesta Gor. Ključarovci - Senik 
Žaga v zaključni fazi. 
Predlaga izkop jarka ob LC od h. št. 14 do križišča in ob javni poti proti družini Lesjak po levi 
strani. 
Prisotne je seznanila, da je bil odstranjen prometni znak in leži na bankini v križišču LC 302-
021 z JP 802341. 
Predlaga, da bi opravili posek vej ob lokalni cesti mimo domačije Krek Viktorja, zaradi 
nepreglednosti, ker Vajda Milena trdi, da so smreke na javnem dobrem. 
G. Mirko Lovrec je prisotne seznanil, da na zadnjem pogrebu ni delovalo ozvočenje na 
pokopališču, pa tudi pri vežici so bile motnje. Zanima ga tudi vzdrževanja objekta stare šole. 
Župan je povedal, da je bil na pogrebu in je tudi sam to doživel, kar se ne bi smelo zgoditi. 
Pojasnil je, da so delavci pogrebnega zavoda Aura d.o.o. pozabili zamenjati baterijo. Na to 
napako so bili že opozorjeni. Naročeno jim je bilo, da morajo baterijo zamenjati ob vsakem 
pogrebu, da ne bi prihajalo do takih neljubih situacij. Ko je Bratuša, uporablja svoje 
ozvočenje, težava pa bi se lahko pojavila, kadar pogrebne storitve izvaja Mir. Verjetno bo 
morali vključiti našega delavca za upravljanje z ozvočenjem, ko bo izvajal pogrebne storitve 
Mir s Ptuja. 
Predvidena sredstva za vzdrževanje objektov občine smo namenili za ureditev frizerskega 
salona in za etnološko zbirko. Za  obnovo strehe na stari šoli bi potrebovali od 70 do 80 tisoč 
EUR, ker gre za zahtevno in tudi obenem nevarno delo, ki ga lahko opravi le dobro 
opremljen izvajalec. Obisk na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je bil z njihove 
strani odpovedan. Poskušali bomo najti izvajalca za neko vsebino, ker bi bil objekt za nas 
preveliko breme. Potrebujemo konkretno vsebino, čemu bo objekt služil. Poskušali bomo 
odpraviti najnujnejša dela, da objekt ne  bo propadal zaradi zamakanja strehe. 
G. Franc Magdič je opozoril, da so izvajalci asfaltiranje ceste pustili en kup odpadnega 
asfalta na bankini. 
Župan je povedal, da bomo izvajalca del na to opozorili.  
G. Marjan Antolič je vprašal, ali bomo v tem letu zgradili  pločnik od avtobusnega postajališča 
do kulturnega doma, ker na parceli vidi nekaj kupov gramoza. 
Župan je pojasnil, da bomo verjetno s to nalogo morali počakati do naslednjega leta. Gramoz  
je deponiran in ga delavci režijskega obrata potrebujejo za vzdrževanje. 
G. Albin Belšak je vprašal, ali smo opozorili sosednjo občino Ljutomer, da imajo mejno cesto 
v makadamskem delu v zelo slabem stanju. Zanima ga, ali smo poskrbeli za pretočnost 
cestnega prepusta v Koračkem vrhu. Predlaga, da bi ob košnji trave pokosili parkirni prostor 
pri plinovodu v Koračicah. 
Župan je povedal, da smo sosednjo občino opozorili na slabo stanje ceste. Prepust v 
Koračkem vrhu pri Kupčiču pa smo dali očistiti, naročili pa bomo tudi košnjo na parkirnem 
prostoru  pri plinovodu v Koračicah. 
Svetniki, kjer se še nahajajo makadamske ceste, so se zahvalili za kvalitetno planiranje cest 
po neurjih. 
G. Miro Rakuša in Borut Janžekovič opozarjata na ozko grlo na mostu preko potoka Sejanca 
pri Meškovih v Savcih. Predlagata, da se ob modernizaciji ceste pristopi tudi k sanaciji 
mostu, ker je pod nepravilnim kotom in tudi preozek.  
Župan je  opozoril na enega večjih problemov pri Raušl Frančišku v Bratonečicah. Meni, da 
bi morali v naslednjem letu očistiti jarek ter zamenjati kanale s škatlastim profilom 2x2 m in bi 
s tem preprečili zalivanje kleti pri družini Raušl. Tudi pri kapeli v Sejancih so težave, ker so 
prepusti neustrezni.  
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Ad/6 
 
Razno: 
Razprave ni bilo. 
 
Seja je bila zaključena ob 20. uri. 
 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                                          Župan: Mirko Cvetko  

 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  13. REDNE SEJE 

 
1. Sklep št. 125, je realiziran.   
2. Sklep št. 126, je realiziran. 
3. Sklep št. 127,  je v postopku realizacije. 
4. Sklep št. 128, je v postopku realizacije. 

5. Sklep št. 129, je v postopku realizacije 

 

Sveti Tomaž, 21.10.2020 
 

Občinska uprava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


