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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 
Številka: 032-2/2014 01/ZH 
Datum:   28. 12. 2016 
 

Z A P I S N I K 
 
16. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 28. decembra 2016 ob 18. uri 
v sejni sobi v Kulturnem domu pri Sv. Tomažu 44, 2258 Sveti Tomaž. 
G. župan, (v nadaljevanju župan), je po uvodnem pozdravu prisotnih ugotovil, da je seja 
sklepčna, saj so bile prisotne vse članice in člani občinskega sveta. 
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman, računovodkinja ga. 
Stanislava Kosi, predsednica nadzornega odbora ga. Petra Prelogar in novinarka ga. Urška 
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. 188 
 

1. 
 
Potrdi se zapisnik 15. 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 15. redne seje občinskega  
sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 

2. Dopolnjen predlog proračuna za leto 2017 

3. Obravnava poročila nadzornega odbora 

4. Soglasje k dopolnitvam statuta Lekarna Ormož 

5. Potrditev DIIP-a za Medgeneracijski center Sveti Tomaž 

6. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 

7. Razno 

 
Župan je odprl razpravo. 
Ker pripomb na dnevni red ni bilo, je predlagal glasovanje. 
 
Glasoval je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
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dnevni red: 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega  sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 

2. Dopolnjen predlog proračuna za leto 2017 

3. Obravnava poročila nadzornega odbora 

4. Soglasje k dopolnitvam statuta Lekarna Ormož 

5. Potrditev DIIP-a za Medgeneracijski center Sveti Tomaž 

6. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 

 
Ad/2 

 

Župan je v krajšem uvodu povedal, da smo z dopolnjenim predlogom proračuna predlagali 
nekaj sprememb, na katere so opozorili svetniki v prvem branju ter občani na zboru občanov. 
Prosil je računovodkinjo občinske uprave, da poda obrazložitev dopolnjenega predloga 
proračuna za leto 2017. 

Med drugim je bilo povedano, da gre za obravnavo akta občine s katerim se predvidijo 
prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za proračunsko leto 2017. V letu 
2017 pričakujemo prihodke v višini 1.910.410,31 EUR, ter odhodke v višini 3.026.289,59 
EUR. Prihodki se po dopolnjenem delu proračuna ne spreminjajo, odhodki pa se povečajo za 
19.489,00 EUR iz predvidenega ostanka sredstev ob koncu leta. Upoštevani so predlogi in 
pobude z zbora občanov ter predlogi odborov. V posebnem delu proračuna se postavka 
pokroviteljstva občine poviša iz 7.000,00 EUR na 7.400,00 EUR. Za župnijski Karitas je bilo 
planiranih 600,00 EUR sredstev, ker pa Karitas ni organiziran kot humanitarna organizacija 
ali društvo, lahko prejmejo sredstva le iz naslova pokroviteljstva občine. Več sprememb je na 
področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacij. Predlaga se sofinanciranje 
modernizacije JP 802-101 Rucmanci – Petek za leto 2017 v višini 60.900,00 EUR. Prej je bil 
predlog dveletnega financiranja, ker vključujemo sredstva po 23. členu ZFO-1. Enako 
predlagamo sofinanciranje ceste v smeri Grašič Franca v Koračicah, št. JP 802-991 v višini 
71.050,00 EUR. Obe investiciji sta bile predvideni za dveletni program. Omenjeni investiciji je 
mogoče sofinancirati po 23. členu ZFO-1, ker je urejeno lastništvo. Predvidena modernizacija 
JP 802 - 241 Sveti Tomaž – Zagorje (vrh) pa bi financirali 50.750,00 EUR v letu 2017, v letu 
2018 pa razliko. Za urejanje parkirišča pri pokopališču je namenjenih 5.000,00 EUR. Od tega 
2.000,00 EUR za urejanje dokumentacije in 3.000,00 EUR za pripravo terena. Postavko 
kategorizacijo cest bi znižali iz 2.000,00 EUR na 1.000,00 EUR. Za kanalizacijo se postavka 
poviša na 5.320,00 EUR, zaradi priprave dokumentacije za povezavo objektov od šole do 
Lalićevih.. Pri oskrbi z vodo se postavka poviša za 4.714,00 EUR in to za urejanje 
dokumentacije ter poravnavo obveznosti iz naslova oskrbe s pitno vodo v porečju Drave 
2014-2020 (ormoško območje). Za 2.480,00 se poviša postavka vzdrževanja stanovanj. 
Postavka župnijski Karitas Sveti Tomaž se briše. Planiramo nekoliko več sredstev za 
servisiranje kreditov oz. plačilo obresti iz 4.100,00 EUR na 7.100,00 EUR. Proračunsko 
rezervo znižujemo iz 12.000,00 ERUR na 6.000,00 EUR, ker v letu 2016 ni bilo realizacije. 

Župan je dal besedo predsednicam in predsednikom odborov. 

Predsedujoči vseh šestih odborov so povedali, da so odbori obravnavali proračun na skupni 
seji, dne 8. decembra 2016. Soglasno so bili sprejeti sklepi po posameznih odborih, da je 
dopolnjen predlog proračuna primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta. 

 

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

 

S K L E P št. 189 

1. 

 

Sprejme se dopolnjen predlog  Odloka o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2017, ki 
vsebuje splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov, načrt ravnanja z 
nepremičnim premoženjem, kadrovski načrt. 

 

2. 

Ta sklep velja takoj. 

Ad/3 

 

Župan je prosil predsednico Nadzornega odbora občine Sv. Tomaž, da poda obrazložitev 
poročila Nadzornega odbora. 

Med drugim je predsednica povedala, da je Nadzorni odbor opravil nadzor investicij, nadzor 
nad prodajo in najemom premoženja, nadzor javnih naročil in nadzor zadolževanja. 

Pri nadzoru investicij so opravili pregled rekonstrukcije LC 302-241 Rakovci - Cizerl, 
modernizacijo javne poti JP 802-271 Sejanci - Munda, modernizacijo javne poti JP 802-405 
Senik-Munda, modernizacijo javne poti JP 802-391 Gornji Ključarovci - Žvab ter obnovo 
Cajnkarjeve domačije v Savcih št. 65. 

Nadzorni odbor je opravil nadzor nad prodajo nepremičnega premoženja ter najemom 
nepremičnin, ki so v lasti občine. 

Tretje področje pa je bil nadzor javnih naročil ter nadzor zadolževanja občine Sveti Tomaž. 

Nadzorni odbor ugotavlja, da znaša dolgoročno zadolževanje na dan 30. 12. 2016  v višini 
175.000,20 EUR glavnice. 

Nadzorni odbor je ugotovil, da pri pregledu dokumentacije niso ugotovili nepravilnosti. 

Župan je predlagal razpravo. 

G. Mirko Lovrec je vprašal, ali se sej udeležujejo vsi člani odbora. 

Predsednica je povedala, da se sej udeležujejo vsi trije člani. 

Župan je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je skupaj osem svetnikov in svetnic, soglasno je bil sprejet naslednji 

 

S K L E P št. 190 

 

1. 

Občinski svet se seznani s poročilom nadzornega odbora o opravljenem nadzoru, ki je 
sestavni del tega sklepa. 

2. 

Ta sklep velja takoj. 
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Ad/4 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev soglasja k dopolnitvam 
Statuta Lekarna Ormož. 

Med drugim je bilo povedano, da je Svet zavoda Lekarne Ormož na seji, dne 6. decembra 
2016 sprejel dopolnitve Statuta. Pojasnila je dopolnitve 6. člena glede pečata ter dopolnitve 
11. člena Statuta javnega zavoda, ki se nanaša na lokacije delovanja ter o priročnih zalogah 
zdravil v dislociranih enotah v Zdravstvenem domu v Ormožu, v ambulanti v Ivanjkovcih in pri 
Sv. Tomažu. 

Ker pripomb ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 

Glasovalo je skupaj osem svetnikov in svetnic, soglasno je bil sprejet naslednji 

 

S K L E P št. 191 

1. 

 

Občinski svet daje soglasje k dopolnitvam statuta Lekarne Ormož, ki je sestavni del tega 
sklepa. 

2. 

Ta sklep velja takoj. 

 

Ad/5 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIIP-a za gradnjo 
medgeneracijski center Sveti Tomaž. 

Med drugim je bilo povedano, da so svetniki prejeli gradivo po elektronski pošti. Dokument je 
pripravila Javna razvojna agencija Ormož. 

Ocenjena vrednost predvidene investicije bi znašala 1.469.629,98 EUR z DDV. Ocenjene 
vrednosti investicije po tekočih cenah z DDV-jem bi po letih znašale 44.110,06 EUR v letu 
2016 za projektno dokumentacijo in ostale študije, 1.404.137,14 EUR v letu 2017 za gradnjo 
z opremo ter zunanjo ureditvijo okolice, 20.361,15 EUR za nadzor ter 1.021,63 EUR za 
varstvo pri delu. V letu 2016 je bil vložek 44.110,06 EUR, za leto 2017 se predvideva 
1.013.000,02 EUR, za leto 2018 v višini 205.233,77 EUR in za leto 2019 v višini 207.286,13 
EUR vložka. 

Osnovni tlorisni gabarit objekta je pravokotne oblike 38,55 m x 18,35 m v treh etažah 
(pritličje, prvo nadstropje in mansarda). Skupna površina medgeneracijskega centra z 
bivalnimi prostori, balkoni in terasami znaša 1.250,41 m2. 

Objekt bo zgrajen iz naravnih materialov in optimalno toplotno izoliran po principu nizko 
energetske zgradbe. 

Gradbeno dovoljenje smo že pridobili od Upravne enote Ormož. 

Župan je predlagal razpravo. 

G Mirko Lovrec je vprašal, kdaj bo šel razpis ven. Zanima ga tudi, ali je cena tisto, kar bo 
odtehtalo izbiro izvajalca. 

Pojasnjeno je bilo, da bi opravili razpis v mesecu januarju. Že po sami zakonodaji je cena 
tisto, kar moramo pri izbiri izvajalca upoštevati, seveda ob vseh drugih pogojih, ki jih mora 
ponudnik izpolnjevati. 

Župan je predlagal glasovanje. 
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Glasovalo je skupaj osem svetnikov in svetnic, soglasno je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP št. 192 

O POTRDITVI DIIP-a1 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB-4 in 110/11-ZDIU12), 
Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007 in 
54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 in 54/2010) in 23. člena Statuta občine 
Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož št. 7/07) je Občinski svet  občine Sveti Tomaž na 
svoji 16. redni  seji, dne 28.12.2016 sprejel naslednji sklep: 

 

1. Potrdi se  DOKUMENT  IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  za 
projekt/program2: Medgeneracijski  center Sveti Tomaž, ki ga je izdelala3 Javna 
razvojna agencija Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, dne 23.12.2016. 

 

2. V NRP občine se: (obkroži)  

           - odobri se izvedba investicije 

 

Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča: 

 

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.469.629,98 EUR (z vključenim davkom 
na dodano vrednost) in se bo izvajala  skladno s časovnim načrtom od februarja do 
30. januarja 2019. 

 

4. Vire za financiranje zagotavljajo6: 

- v celoti Občina Sveti Tomaž, od tega kredit v znesku 1.000.000,00 EUR. 

 

Ime in priimek odgovorne osebe: ŽUPAN MIRKO CVETKO 

 

Ad/6 

Pobude, predlogi in odgovori nanje: 

Ga. Kristina Grašič je vprašala, kdaj se bodo lahko občani priključili na novo OŠO omrežje. 

Pojasnjeno je bilo, da bomo v roku nekaj dni prejeli podatke o operaterjih od strani GVO 
d.o.o., ter jih posredovali gospodinjstvom na območju naselij Gradišče, Zagorje, Mala vas ter 
delu naselja Hranjigovci in Sejanci. Zaključna dela še vedno potekajo. 

Ga. Marija Žinko je vprašala, kdo je odgovoren za čiščenje regulacijskega potoka po 
ključarovski dolini, ker ob vsakem večjem nalivu prinese voda s seboj veje, kose lesa in 
druge odpadke, voda pa se zaradi tega razliva na kmetijske površine. 

Pojasnjeno je bilo, da je čiščenje vodotokov v pristojnosti Vodnega gospodarstva. Za 
vodotoke v naši občini je pristojna enota VG Drava Ptuj. V letošnjem letu je vzdrževanje 
potoka Lešnica izvajalo podjetje Javne službe Ptuj,  območje potoka Sejanca pa obrtnik iz 
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Dornave. Vsakoletni program dela opravi komisija, na kar mi v občini nimamo nobenega 
vpliva. 

Zahtevali smo sestanek pri Sv. Tomažu s pristojnimi predstavniki, da se pogovorimo o 
problemu poplavljanja območja med Plohl Marto in Brumnovimi v Savcih. Dogaja se, da je ob 
vsakem večje dežju stanovanjska hiša Majcen Olge pod vodo. 

G. Borut Janžekovič je pripomnil, da se naj opravi ogled Rucmanske doline. 

G. Mirka Lovreca je zanimalo, ali je Smučarski klub izkoristili predvidena sredstva za leto 
2016 in ali je mejaš Vogrinec dal soglasje. 

Pojasnjeno je bilo, da so predložili zahtevano dokumentacijo in so sredstva prejeli 15. 12. 
2016. Potrebno soglasje so si pridobili od družine Krajnc, Hranjigovci 20. 

G. Marjan Antolič je vprašal, ali imamo namen koga zaposliti ker imamo predvidena sredstva 
za promocijo turizma. 

Pojasnjeno je bil, da bi financirali eno osebo za polovični delovni čas. Zaposleni bi moral 
poznati vsaj dva tuja jezika kot sta nemščina in angleščina. Pisarno bi uredili na domačiji dr. 
Stanka Cajnkarja v Savcih 65. Od zaposlenega pričakujemo, da bo podkrepil turistično 
delovanje v naši občini. 

G. Albin Belšak je vprašal, kdo je pristojen za vzdrževanje ceste mimo Klemenčič Kriste v 
Rakovcih, ker je del ceste močno poškodovan. 

Pojasnjeno je bilo, da je ta odsek ceste v pristojnosti občine Ljutomer. Opozorilo bomo 
posredovali na občino Ljutomer, da naj nemudoma namestijo ustrezno prometno 
signalizacijo za nevarni odsek ceste.  

Ga. Kristina Grašič je vprašala, kdo je izvajalec zimske službe na javnih poteh. 

Pojasnjeno je bilo, da je izvajalec Grad -Trgo d.o.o, Savci 69. 

G. Albin Belšak je vprašal, kdaj se bo pristopilo k ureditvi parkirišča pri pokopališču.  

Pojasnjeno je bilo, da bomo naročili projektno dokumentacijo, za kar planiramo 2.000,00 
EUR, 3.000,00 EUR pa za prvo fazo zemeljskih del. 

Podana je bila tudi informacija, da smo vložili pobudo za spremembo OPN (občinskega 
prostorskega načrta) za del parcele na desni strani pokopališča ob javni poti, ki poteka proti 
čistilni napravi. 

Ga. Pavla Hebar je prenesla informacijo od ljudi, da smo opravili zakoličbo makadamske 
ceste za Koračice, mimo Laličevega objekta pri pokopališču. Osebno meni, da bi se verjetno 
o taki nameri in odločitvi pogovarjali na seji občinskega sveta 

Pojasnjeno je bilo, da gre za določitev meje med našo parcelo in parcelo družine Lalić, 
nikakor pa ne za novo cesto. 

G. Borut Janžekovič je pohvalil koncert, ki je bil v športni dvorani OŠ Sv. Tomaž pred 
prazniki, vendar je prenesel pomisleke za starejše občane, ker je več kot polovica koncerta 
potekala v angleškem jeziku, ki pa ga večina starejših ne pozna. Menil je, da naj prireditelj v 
bodoče približa prireditev ljudem, ki tukaj živijo. 

Menil je, da je v Biltenu lepo zapisano in slikovno prikazano, kako se naj lastniki zemljišč ob 
javnih cestah obnašajo, vendar prenaša mnenje občanov, da so bili ob lokalni cesti v 
Rucmanski dolini narejeni posegi, ki pa so za ljudi moteči. Ljudje pričakujejo, da si bo 
pristojna inšpekcijska služba situacijo na terenu ogledala in ustrezno ukrepala, ker, če bomo 
nekaj dovolili enemu, moramo vsem.  

Pohvalil je, da so svetniki prejeli nekaj gradiva po elektronski pošti. Meni, da bi bilo verjetno 
ceneje, če bi se odločili za nabavo prenosnih računalnikov, če ne temu občinskemu svetu, 
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vsaj za bodočega, ker bodo stroški enaki ali pa nižji.  Menil je, da je pohvalno in se tudi 
zahvaljuje v imenu občanov za obdaritev, saj smo jim s tem polepšali božične praznike. 

Župan je v nadaljevanju povedal, da smo obiskali vse, ki so dopolnili 90 let, oskrbovance v 
domovih za ostarele v Ormožu in na Hrvaškem. Vseh obdarovancev je bilo 18.  

G. Magdič Franc je vprašal, ali imamo informacije o modernizaciji mejne ceste Pršetinci -
Stara cesta. 

Pojasnjeno je bil, da v občini Ljutomer obljubljajo modernizacijo za kako leto ali dve. 
Nobenega vpliva na to nimamo, ker pri tem projektu nismo partnerji, ker smo naš odsek že 
modernizirali in to nekoliko daljši odsek kot nam pripada. Upamo lahko, vendar več kot prositi 
ne moremo, je menil župan, kljub temu, da je koristnikov ceste več kot 90 % naših občanov. 

V nadaljevanju je g. Borut Janžekovič povedal, da ima tudi on podoben primer v Senčaku, 
ker je celotna cesta v sosednji občini Ljutomer, posluha za modernizacijo pa ni. 

V nadaljevanju je župan povedal, da se s podobnimi težavami srečujemo pri oskrbi 
prebivalstva s pitno vodo. Če bomo uspeli pridobiti finančna sredstva iz naslova EU sredstev 
v finančni perspektivi 2014 - 2020 v Projektu oskrbe s pitno vodo porečje reke Drave, 
ormoško območje, bi obnovili primarne vode od Vičanskega vrha do Kostanja in v 
nadaljevanju do vodnega stolpa Rakovci ter po Ključarovcih in Pršetincih. Investicija bi 
znašala okrog 11 milijonov EUR. S tem bi dolgoročno zagotovili oskrbo prebivalstva in 
obnovili sistem. Nekaj služnosti še ni urejenih, vendar iščemo rešitve.  

Ga. Kristina Grašič je vprašala, zakaj napišemo cele parcele na služnostnih pogodbah, ker to 
lastnike moti. 

Pojasnjeno je bilo, da za vsako tako investicijo stoji projekt, iz katerega je razvidno kje 
poteka trasa. Vedno je projekt dostopen na občini, da si občani lahko pogledajo območje 
posega na parcelo.  

Ga. Kristina Grašič je vprašala, ali imamo še katero gospodinjstvo brez priključka na elektro 
omrežje. 

Pojasnjeno je, da imamo v Pršetincih enega občana. Občan je pričel graditi na sestrini 
parceli, vendar se je vse skupaj zakompliciralo pri pridobitvi ustreznih dovoljenj, kar pa je 
pogoj za priključek. V stanovanjskem bloku Sv. Tomaž 18 imamo manjšo pritlično 
stanovanje, ki bi bilo primerno za invalida, ker je ta oseba na vozičku. Oglasil se je na občini. 
Ogledal si je stanovanje ter izrazil željo za najem. Preselil  bi se nekje v mesecu februarju 
prihodnjega leta, če bo stanovanje pridobil. 

 

Ad/7 

G. Mirko Lovrec se je zahvalil občinski upravi v imenu njegovih staršev in cele družine za lep 
slavnosti obred »biserne poroke« pri Sv. Tomažu. 

Župan se je zahvalil za uspešno sodelovanje v letu 2016 in zaželel obilo zdravja ter 
uspešnega sodelovanja tudi v prihajajočem letu 2017. 

 

Seja je bila zaključena ob 19. uri. 

 

 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                            Župan: Mirko Cvetko        
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POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  16. REDNE SEJE 

 
1. Sklep  št.  188, je realiziran. 
2. Sklep  št.  189, je v postopku realizacije.  
3. Sklep  št.  190, je realiziran.  
4. Sklep  št.  191, je realiziran.  
5. Sklep  št.  192, bo v postopku realizacije v letu 2017. 

 
 
 

Sveti Tomaž, dne 19.01.2017 
       OBČINSKA UPRAVA 
 
 
 

 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


