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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 
Številka: 032-2/2014 01/ZH 
Datum:   23. 1. 2017 
 

Z A P I S N I K 
 
17. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 23. januarja 2017 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, ker je bilo prisotnih sedem članic in članov občinskega sveta. Ga. Kristina Grašič je 
bila opravičeno odsotna. 
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman. 
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. 193 
 

1. 
 
Potrdi se zapisnik 16. 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 16. redne seje občinskega sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Letni program športa 
3. Letni program kulture 
4. Potrditev DIIP-a za postajališča za avtodome 
5. Sklenitev prodajne pogodbe za zemljišča s parc. št. 667/1, 672/3, 672/1 vse k.o. 

Rakovci  
6. Sklenitev prodajne pogodbe za zemljišča s parc. št. 445/2  k.o. Bratonečice 
7. Sklenitev menjalne pogodbe za zemljišča s parc. št. 664/4 k.o. Koračice in 18/1  k.o. 

Tomaž 
8. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 

 
Župan je odprl razpravo. 
Ker pripomb na dnevni red ni bilo, je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
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dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Letni program športa 
3. Letni program kulture 
4. Potrditev DIIP-a za postajališča za avtodome 
5. Sklenitev prodajne pogodbe za zemljišča s parc. št. 667/1, 672/3, 672/1 vse k.o. 

Rakovci  
6. Sklenitev prodajne pogodbe za zemljišča s parc. št. 445/2  k.o. Bratonečice 
7. Sklenitev menjalne pogodbe za zemljišča s parc. št. 664/4 k.o. Koračice in 18/1  k.o. 

Tomaž 
8. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 

 
 

Ad/2 

 

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

Med drugim je bilo povedano, da z letnim programom športa opredelimo smernice in naloge, 
za omogočanje uresničevanje športne dejavnosti ter razvoj športa. V dokument so zajeti 
posamezni programi športa, za katere je mogoče zagotavljati proračunska sredstva v 
proračunskem letu 2017. Na podlagi sprejetega programa, bo izveden javni razpis, na 
katerega se bodo lahko prijavili osnovna šola, društva ter klubi. V proračunskem letu 2017 
zagotavljamo sredstva v višini 15.000,00 EUR za sofinanciranje programov športa v občini 
Sveti Tomaž. Program je podoben prejšnjim letom. 

Župan je predlagal razpravo. 

G. Mirko Lovrec je vprašal, ali je v predviden znesek 15.000,00 EUR zajet Klub malega 
nogometa Tomaž (KMN Tomaž). 

Pojasnjeno je bilo, da je v ta znesek zajet tudi delež KMN Tomaž. 

Župan je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

 

S K L E P št. 194  

o 

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

v Občini Sveti Tomaž  za leto 2017 

 

I. UVOD 

Letni program športa (v nadaljevanju: LPŠ) predstavlja dokument, v katerem so opredeljene 
smernice in naloge, ki omogočajo uresničevanje dejavnosti na športnem področju, 
pripomorejo k uveljavitvi in razvoju športa. V dokumentu so zajeti posamezni programi 
športa, ki so v javnem interesu in se bodo lahko sofinancirali iz občinskega proračuna, njihov 
obseg in obseg finančnih sredstev, ki so zagotovljena v občinskem proračunu za področje 
športa. LPŠ zagotavlja, da Občina Sveti Tomaž v Odloku o proračunu Občine Sveti Tomaž 
za leto 2017 izvajalcem športnih programov nameni določen obseg finančnih sredstev za 
izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu in se sofinancirajo iz javnih sredstev.  
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Z javnim razpisom za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Sveti 
Tomaž bo zagotovljena možnost prijave vsem zainteresiranim izvajalcem športnih dejavnosti 
in enakopravnost izvajalcev.  

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

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

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

– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje športne objekte.  

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

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

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

II. PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA, (glede na vsebine Nacionalnega programa 
športa) KI SE SOFINANCIRAJO IZ JAVNIH SREDSTEV 

V skladu z Nacionalnim programom športa v RS obsega Letni program športa v Občini 
Sveti Tomaž naslednje programe (vsebine): 

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV 

1.1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK  

1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok  

Športni programi: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, drugi 60-urni 
programi (na vadbeno skupino).  

 

1.2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK  

1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok  

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

1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  

Športni programi: programi, katerih udeleženci so športniki, registrirani pri panožni športni 
zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 2–3-krat tedensko (odvisno od ur treninga), 9 
mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza 
na najmanj regijskem nivoju.  

1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami  

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

1.3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (in študentov)  

1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine  

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

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

Športni programi: programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, 
ki so usmerjeni v doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki 
vrstnikov v mednarodnem merilu. V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih 
udeleženci so športniki, registrirani pri panožni športni zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini 
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najmanj 3 do 4 krat tedensko (odvisno od ur treninga), 10 mesecev v letu in se redno 
udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.  

1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami  

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

 

2. ŠPORTNA REKREACIJA 

Cilji rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni status, humanizirati 
človekovo življenje, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja, preprečevati 
upadanje vitalnosti ter z motivi pritegniti čim več ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre 
za aktivno koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega 
časa. To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani sami.  

V letu 2017 se programi v okviru športne rekreacije sofinancirajo skladno z merili za izbor in 
sofinanciranje programov športa v Občini Sveti Tomaž. 

3. ŠPORT INVALIDOV 

Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, 
zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno 
ukvarjajo s športom.  

V letu 2017 se programi v okviru športa invalidov sofinancirajo skladno z merili za izbor in 
sofinanciranje programov športa v Občini Sveti Tomaž. 

4. KAKOVOSTNI ŠPORT 

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, ki 
nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v 
programe vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje. S svojimi 
tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova 
državnih prvakov. Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko članov, kot jih je potrebno za 
sestavo ekipe po posameznih športnih panogah.  

5. VRHUNSKI ŠPORT 

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika 
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda v panogah, ki so na rednem 
programu Olimpijskih iger. V te programe so vključeni perspektivni športniki in športnice ter 
ostali športniki in športnice, ki tekmujejo v članskih kategorijah. Upoštevajo se kategorizirani 
športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja – združenja športnih zvez Slovenije.  

 

6. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH 
KADROV V ŠPORTU 

Občina sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki 
delajo v športnih društvih skladno z merili za izbor in sofinanciranje programov športa v 
Občini Sveti Tomaž. 

7. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 

Za nemoteno osnovno delovanje društev – kritje osnovnih materialnih stroškov, se 
vsakemu društvu v občini, ki je izbran za izvajanje določenega športnega programa v občini 
dodelijo točke, skladno z merili za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Sveti 
Tomaž. 

III. OBSEG FINANČNIH SREDSTEV 
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V proračunu Občine Sveti Tomaž za leto 2017 so za sofinanciranje programov športa 
zagotovljena finančna sredstva v višini 15.000,00 EUR. 

 
IV. DRUGA DOLOČILA 

1. Sredstva za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti v letu 2016 se v celoti 
razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih prijav, ki se 
opravi na podlagi veljavnega Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanje 
letnega programa športa v občini Sveti Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 
12/2010, 8/14).  

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

 

Ad/3 

 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Letnega programa kulture 
v občini Sveti Tomaž za leto 2017. 

Med drugim je bilo povedano, da smo dolžni v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljati 
pogoje in sprejemati ukrepe za zagotavljanje javnega interesa na področju kulture. Zaradi 
navedenega je potrebno sprejeti Letni program kulture v občini Sveti Tomaž. Z letnim 
programom se opredelijo vloga kulture v občini, cilji, ki jih želimo doseči ter nosilci kulturne 
delavnosti v občini. V občini sveti Tomaž so nosilci kulturne dejavnosti Osnovna šola Sveti 
Tomaž, Kulturno društvo F. K. Meško, Društvo upokojencev Sv. Tomaž ter Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ormož. Iz sredstev proračuna pa sofinanciramo tudi 
javni zavod Knjižnica F. K. Meška Ormož ter Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož. Izvajanje 
kulturne dejavnosti zagotavljamo v Kulturnem domu pri Sv. Tomažu in v prostorih osnovne 
šole. V proračunskem letu 2017 zagotavljamo 4.500,00 EUR proračunskih sredstev za 
sofinanciranje programov. 

Župan je predlagal razpravo. 

G. Mirko Lovrec je menil, da bi lahko kot možno lokacijo vključiti tudi obnovljeno domačijo dr. 
Stanka Cajnkarja v Savcih. 

Prisotni so se strinjali, da se doda v program še ena lokacija in sicer domačija dr. Stanka 
Cajnkarja, Savci 65. 

Župan je predlagal glasovanje. 

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

 

S K L E P št. 195 

o 

Letnem  programu kulture Občine Sveti Tomaž 
za leto 2017 

 

1. 

  
Občinski svet Občine Sveti Tomaž na podlagi zgoraj navedenih zakonskih podlag in v 
skladu z obveznostjo občine, da zagotavlja pogoje in sprejema ukrepe za uresničevanje 
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javnega interesa na področju kulture na svojem območju sprejema Letni program kulture 
Občine Sveti Tomaž za leto 2017 in na ta način v Občini Sveti Tomaž zagotavlja pogoje  za:  

-   kulturno ustvarjalnost,  
-   dostopnost kulturnih dobrin,  
-   kulturno raznolikost,  
-   ohranjanje slovenske kulturne identitete in  
-   ohranjanje skupnega slovenskega kulturnega prostora. 

  
Vloga kulture v občini 
Občina je gospodarsko in družbeno središče in je v skladu z zakonom dolžna na področju 
kulture zagotavljati občankam in občanom možnosti za dejavno življenje na področju 
kulture, kar zadeva: 

1.   udejanjanje ustvarjalnosti na področju ljubiteljske kulture in 
2. uveljavljanje interesa po dostopnosti kulturnih dobrin najvišje kakovosti v skladu z 

zmožnostmi občine. 

Kultura ima pomembno vlogo v javnem življenju znotraj občine, saj po eni strani povezuje 
občane in občanke tudi kot kulturno skupnost in jim po drugi strani omogoča občutek 
zadovoljenosti njihovih potreb in interesov, ki presegajo zgolj materialno raven. 
Ključnega pomena sta zlasti zagotavljanje možnosti za ljubiteljsko kulturno dejavnost in 
možnosti za predstavljanje te dejavnosti in zagotavljanje možnosti za dostop do kulturnih 
dobrin najvišje kakovosti (gledališka gostovanja, koncerti, razstave ipd.) seveda v tolikšnem 
obsegu, kot to dopuščajo proračunske zmožnosti občine.  
  

2. 

 
Cilji Občinskega programa kulture 
Poglavitni cilj programa in dejavnosti, ki se odvijajo na podlagi programa, je zagotavljanje 
pogojev za to, da občina postane tudi kulturno središče, v katerem lahko občanke in občani 
uresničujejo svoj interes po lastni dejavnosti na področju kulture in svoj interes po 
dostopnosti kulturnih dobrin v lastnem bivalnem okolju. 
Cilj občine je predvsem spodbujati razvoj kulture na nivoju društev, ki so nosilci kulturnih 
dejavnosti v občini. Pomemben nosilec kulturne ustvarjalnosti v kraju pa je tudi osnovna 
šola. 

3. 

 
Nosilci dejavnosti na področju uresničevanja javnega interesa na področju kulture 
  

-    Kulturno društvo »Fran Ksaver Meško« Sveti Tomaž 
-    Društvo upokojencev Sveti Tomaž 
-    Osnovna šola Sveti Tomaž 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ormož 

  Iz sredstev občinskega proračuna se sofinancirajo dejavnosti naslednjim izvajalcem na 
področju kulture: 

  1. Javni zavodi in sklad: 
  Knjižnica  
  Občina kot soustanoviteljica Knjižnice Frana Ksavra Meška Ormož sofinancira 

delovanje osrednje knjižnice in krajevne knjižnice pri Svetem Tomažu iz proračunskih 
sredstev.  

   
Občina kot soustanoviteljica namenja tudi sredstva za delovanje muzeja Pokrajinski 
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muzej Ptuj-Ormož.  
 

  Poleg tega občina sofinancira delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Ormož. 

  
 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je osrednja vladna organizacija slovenske 

društvene kulture, ki z mrežo izpostav in zvez kulturnih društev po celotni državi 
strokovno in finančno podpira razvoj društvene kulture. Skupaj z Zvezo kulturnih 
društev Slovenije zastopa interese kulturnih društev v kulturni politiki. Spodbujanje 
množičnega zanimanja za kulturo, razvoja raznovrstnih umetnostnih smeri, amaterskih 
in strokovnih praks, kulturne vzgoje in ustvarjalnosti med otroki in mladimi, so cilji, h 
katerim strmijo slovenske organizacije na področju društvene kulture že dobrih 50 let.  
 
 

  2. Kulturna društva in kulturne prireditve: 
  Pri omogočanju dostopnosti in ustvarjanju kulturnih dobrin, ki se uresničujejo 

skozi   programe in prireditve splošnega kulturnega značaja, imajo pomembno vlogo 
nosilci dejavnosti z območja občine, ki skozi prireditve in druge kulturne programe v 
skladu s svojimi zmožnostmi pomembno prispevajo h kulturni raznolikosti in kvaliteti 
življenja v občini.  
Postopek za zbiranje predlogov javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se 
financirajo iz javnih sredstev se izvede kot javni razpis.  
Sredstva, ki jih bomo razdelili na podlagi omenjenih postopkov dosegajo višino 
4.500,00 EUR. 
 

 

 
4. 

 
Javna kulturna infrastruktura 
Javno kulturno infrastrukturo za področje kulture na območju Občine Sveti Tomaž 
predstavlja Kulturni dom in telovadnica osnovne šole, rojstna hiša dr. Stanka Cajnkarja.   
Za izvajanje kulturnega življenja občanov občine Sveti Tomaž ima posebno mesto prav 
naveden dom, v katerem se med letom vršijo številne kulturne prireditve in proslave, ki 
predstavljajo dodatno popestritev in kakovost kulturnega življenja občanov.  

                                                                              5.  

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

 

Ad/4 

 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIIP-a za projekt ureditve 
postajališča za avtodome v občini Sveti Tomaž in občini Ormož. 

Med drugim je uvodoma bilo povedano, da je bil dokument posredovan po elektronski pošti. 
Predmet investicije je ureditev postajališč za avtodome v občini Sveti Tomaž in Ormož. 
Projekt bi izvajali v partnerskem odnosu z občino Ormož. S projektom sta predvideni dve 
postajališči pri Sv. Tomažu, dve postajališči v Savcih in štiri postajališča v Ormožu. Nosilec 
projekta bi bila občina Sveti Tomaž, s projektom se bomo prijavili na 1. Javni poziv za 
EKSRP LAS UE Ormož za izbor operacij iz naslova« Podpora za izvajanje operacij« v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Ocenjena vrednost celotne investicije je po 
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tekočih cenah za leto 2018 v višini 82.758,998 EUR z DDV. Od tega se pričakuje od države 
57.659,95 EUR, od občine Sveti Tomaž 12.794,04 EUR in od občine Ormož 12.305,00 EUR. 
Glede na sam postopek, predvidevamo izvedbo investicije v letu 2018. 

V nadaljevanju je župan povedal, da bi se omenjena investicija izvajala v okviru programa 
LAS UE Ormož. Občine smo dolžne zagotoviti 15 % plus DDV. V kolikor želimo razvijati 
turizem v naši občini, bi postavitev parkirišč z možnostjo oskrbe pripomoglo k razvoju turizma 
in njeni ponudbi. 

Župan je predlagal razpravo. 

G. Borut Janžekovič je vprašal, kako bodo plačevali stroške uporabe na  parkiriščih. 

Pojasnjeno je bilo, da se bo koriščenje plačevalo, lahko preko žetonov ali v kakšni drugi 
obliki. Na parkiriščih moramo zagotoviti elektriko, pitno vodo ter možnost odlaganja fekalij. 

Dve parkirišči bi zgradili v nadaljevanju parkirnega prostora pri domačiji dr. Stanka Cajnkarja 
v Savcih 65 in dve na obstoječem parkirnem prostoru pri Kulturnem domu pri Sv. Tomažu. 
Vse aktivnosti, ki so bile do sedaj, od parkiranja in prireditev se bodo lahko nemoteno 
odvijale tudi v prihodnje. Župan je povedal da je za celotno programsko obdobje predvidenih 
1,4 milijona EUR za programe LAS UE Ormož, vendar je vprašanje, kolikšen delež 
predvidenih sredstev bo mogoče počrpati. Potrebujemo veliko dokumentacije. Po njegovem 
mnenju je vse preveč zakomplicirano. Tudi ostali prisotni vidijo v tem projektu pozitivno smer 
k razvoju turizma. 

Župan predlagal glasovanje. 

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

 

S K L E P št. 196 

 

1. Potrdi se1 dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt/program2: 
Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož 
za obdobje 2017-2025, SKLOP 2: Ureditev postajališč za avtodome v občini Sveti 
Tomaž in Ormož, ki ga je izdelala3 Javna razvojna agencija občine Ormož, Vrazova 
ulica 9, 2270 Ormož, dne 20.01.2017. 
 

2. V NRP občine se (obkroži): 

 uvrsti nov projekt, 

 spremeni veljavni projekt.  

 

3. Odobri se izvedba projekta.  

Predmetna investicija je zasnovana partnersko in sicer je dogovor med občinama 

takšen, da bo vodilni partner pri izvedbi ureditve parkirišč za avtodome Občina Sveti 

Tomaž, Občina Ormož pa bo partner obravnavane investicije.  

 

Predmetna investicija je eden izmed treh sklopov skupnega projekta Načrt razvoja 

gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 

2017-2025, ki ga bodo občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi prijavile na 1. 

                                                      
1
 Vpišite vrsto dokumenta, ki je predmet sklepa tj. dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ali 

investicijskega programa (IP).  
2
 Navedite točen naziv investicijskega projekta (ime investicije). 

3
 Ime in naslov osebe oziroma podjetja, ki je pripravilo DIIP ali IP ter datum izdelave. 



9 

 

javni poziv za EKSRP LAS UE Ormož za izbor operacij iz naslova podukrepa 

»Podpora za izvajanje operacij« v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost. Občina Ormož pa bo partner 1. 

 

Skupna ocenjena vrednost investicije znaša po tekočih cenah brez DDV-ja v višini 

67.835,23 €, z DDV-jem pa v višini 82.758,99 €, izvajala pa se bo skladno s časovnim 

načrtom v prvi polovici leta 2018. 

4. Viri za financiranje in sofinanciranje zagotavljajo: 

 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in država v skupni višini 

57.659,95 €, 

 občinski proračun Občine Sveti Tomaž v višini 12.794,04 €, 

 občinski proračun Občine Ormož v višini 12.305,00 €. 
 

Ad/5 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o prodaji zemljišča 
g. Evgenu Zemljiču, Rakovci 34, 2258 Sveti Tomaž. 

Pojasnjeno je bilo, da smo že v predhodnem postopku izvzeli iz javnega dobra omenjeni 
parceli. Ti dve parceli želi odkupiti družina Zemljič, ker imajo na delu ene parcele že zgrajen 
objekt, druga parcela pa je dejansko za njihovimi gospodarskimi objekti in služi lahko samo 
njihovi kmetiji. V zakonitem roku se je g. Evgen Zemljič, Rakovci 34, priglasil za nakup parc. 
št. 667/1 v izmeri 547 m2, 672/3 v izmeri 547 m2 in parc. 672/1 v izmeri 251 m2, pripisane k.o. 
Rakovci v višini 113,00 EUR. 

Ker pripomb ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 

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

 

S K L E P št. 197 
 

1.  
Z Evgenom Zemljičem, roj. _____, Rakovci 34, 2258 Sveti Tomaž, se sklene prodajna 
pogodba  za nepremičnino s parc. 667/1 v izmeri 354 m2,  parc. št. 672/3 v izmeri 547 m2, 
parc. št. 672/1 v izmeri 251 m2, vse pripisane k.o. Rakovci, za skupno vrednost 113,00 EUR.  
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/6 

 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev prodajne pogodbe za 
nakup parc. št. 445/2 k.o. Bratonečice. 

Med drugim je bilo pojasnjeno, da po omenjeni parceli poteka javna pot št. 802-231 in jo je 
družina Zemljič pripravljena prodati. Parcela 445/2 meri 386 m2 in jo je lastnik pripravljen 
prodati za 113,00 EUR. Občina Sveti Tomaž se je v zakonitem roku priglasita kot kupec. 

Župan je predlagal razpravo. 

G. Mirko Lovrec je vprašal, ali bo občina nosila vse stroške. 
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Pojasnjeno je bilo, da bo občina nosila stroške davka, ki znaša 2 % ter stroške 
zemljiškoknjižnega vpisa. 

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

 

S K L E P št. 198 
 

1.  
Z Evgenom Zemljičem, roj. _______, Rakovci 34, 2258 Sveti Tomaž, se sklene prodajna 
pogodba za nepremičnino s parc. 445/2 v izmeri 386 m2, pripisan k.o. Bratonečice, za 
skupno vrednost 113,00 EUR.  
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/7 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev menjalne pogodbe za 
zemljišče ge. Marte Majcen, Sveti Tomaž 58. 

Med drugim je bilo povedano, da je občina lastnica parc. 664/4 k.o. Koračice v izmeri 6453 
m2 in vrednosti 4.900,00 EUR. Ga. Marta Majcen je lastnica parc. št. 18/1 k.o. Tomaž v 
izmeri 4215 m2 v vrednosti 3.300,00 EUR. Dogovorjena je bila zamenjava omenjenih 
zemljišč. 

Župan je predlagal razpravo. 

G. Mirko Lovrec je vprašal, kje se nahaja parcela v Koračicah. 

Pojasnjeno je bilo, da gre za njivsko parcelo pri domačiji pokojne Kosi Kristine, na drugi 
strani Strnadovih. 

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

 

S K L E P št. 199 
 

 
Sklene se menjalna pogodba med občino Sveti Tomaž,  ki je  lastnica parc. št. 664/4 v izmeri 
6453 m2 pripisana k.o. (288) Koračice in Majcen Marta, roj. _____, Sveti Tomaž 58, 2258 
Sveti Tomaž, ki je lastnica zemljišča s parc. št. 18/1 v izmeri 4215 m2, pripisana k.o. (283) 
Tomaž.  
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/8 

Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje. 

G. Mirko Lovrec je menil ali je smiselno, da organiziramo smučanje na Roglo, ko pa smo 
imeli možnost smučanja pri nas. Zdi se mu, da je cena 25 EUR po osebi precej draga. 
Zanima ga tudi kdo prevzame odgovornost, ker ima predsednik ŠD g. Mirko Štuhec 
pomisleke glede tega. 

Župan je pojasnil, da je cene 33 EUR za odrasle osebe, za študente 27 EUR in za mlajše 
udeležence 22. 
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Predlagamo za odrasle enotno ceno 25 EUR, po drugi strani pa bi mladi do 12. leta imeli 
smučanje zastonj. Zavarovanje in odgovornost prevzame Agencija, preko katere bomo 
potovali. Za prevoz je dogovorjeno, da bo stal 200 EUR. Do sedaj sta bila vsako leto prisotna 
učitelj g. Herman Prejac in g. Drago Slavinec. Res pa je, da odrasli smučajo na svojo 
odgovornost.  

G. Mirko Lovrec je povedal, da bo informacijo prenesel na predsednika športnega društva. 

V nadaljevanju je župan povedal, da je ormoški župan predlagal, da bi organizirali smučanje 
ekip vseh treh občinskih uprav na smučišču Globoki klanec. Informacijo o tem ali bo to še 
mogoče, bodo sprejeli v Smučarskem klubu in nas o tem obvestili. 

G. Borut Janžekovič je povedal, da je bilo na smučišču v povprečju več kot 100 smučarjev na 
dan. 

Podana je bila informacija o izvajanju zimske službe na javnih poteh. Skupaj so ocenili, da je 
izvajanje potekalo dobro, nekaj težav pa je bilo na lokalnih cestah, dela izvaja upravljavec 
Komunalno podjetje Ormož d.o.o.. 

Glede mejne ceste Koračice -Trnovci je bilo pojasnjeno, da makadamski del upravlja in 
vzdržuje občina Ljutomer in tudi zimsko službo. 

G. Borut Janžekovič je vprašal, ali bo g. Ciril Horvat iz Senčaka prejel odločbo o izvedeni 
meritvi na cesti proti Kump Marti v Senčaku št.5. 

Pojasnjeno je bilo, da morajo odločbe prejeti vsi, ki so bili mejaši in vključeni v meritev. 
Očitno je geodetska pisarna v zamudi s postopkom, ki je v njeni pristojnosti.  

Dogovorjeno je bilo, da svetniki in svetnice na svojih terenih evidentirajo, katera nujna 
vzdrževalna dela moramo opraviti v tekočem letu. 

G. Borut Janžekovič opozarja na vdor ceste v Senčaku. G. Mirko Lovrec pa, da moramo 
predhodno obvestiti svetnike, da bodo spremljali navoz gramoza na makadamske ceste. 

G. Mirko Lovrec sprašuje, kako bo z nadaljnjo izgradnjo optičnega omrežja. 

Pojasnjeno je bilo, da se z GVO d.o.o. pogovarjamo o načinu, kako bi zgradili omrežje še v 
preostalih naseljih v doglednem času, ker tega sami nismo zmožni. 

G. Franc Magdič sprašuje, kaj bo z mejno cesto Pršetinci-Stara cesta. 

Pojasnjeno je bilo, da ima občina Ljutomer v planu modernizacijo za leto 2018. 

Ga. Pavla Hebar predlaga, da naj obvestimo Telekom, da odstranijo razbito govorilnico. 

G. Mirko Lovrec je vprašal, ali se kdo zanima za najem prostorov v stari pošti. 

Pojasnjeno je bilo, da ni resnih interesentov. 

 

Ad/9 

Razno. 

Župan je prisotne povabil na ogled smučišča Globoki klanec po končani seji.  

 

Seja je bila zaključena ob 19. 30 uri. 

 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                            Župan: Mirko Cvetko        
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Občina Sveti Tomaž 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  16. REDNE SEJE 

 
1. Sklep  št.  193, je realiziran. 
2. Sklep  št.  194, je v postopku realizacije.  
3. Sklep  št.  195, je realiziran.  
4. Sklep  št.  196, je realiziran.  
5. Sklep  št.  197, bo v postopku realizacije v letu 2017. 

 
 
 

Sveti Tomaž, dne 13.02.2017 
       OBČINSKA UPRAVA 
 


