OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-1/2014 01/ZH
Datum: 21. 11. 2014
ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 21. novembra 2014 ob 19. uri
v sejni sobi v Kulturnem domu pri Sv. Tomažu 44, 2258 Sveti Tomaž.
Župan je ugotovil, da je seja sklepčna, saj so bili prisotni vsi člani in članice Občinskega
sveta.
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman in računovodkinja ga.
Stanislava Kosi. Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Od novinarjev sta bila prisotna ga. Katjuša Štih ter g. Miha Šoštarič.
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje. Ker pripomb in dopolnitev ni bilo, je
predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
Sklep št. 6
1.
Potrdi se zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni
del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad 1
Župan je na podlagi 38. člena Poslovnika občinskega sveta občine Sveti Tomaž (Uradni
vestnik občine Ormož, št. 7/07) predlagal razširitev dnevnega reda na 2. redni seji
občinskega sveta z naslednjimi točkama:
- Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj –
Ormož
- Financiranje Smučarskega kluba Sveti Tomaž
- Pisno obvestilo župana o poklicnem opravljanju funkcije župana
Pojasnjeno je bilo, da smo gradivo od občine Ptuj za imenovanje v.d. direktorja
Pokrajinskega muzeja Ptuj- Ormož prejeli naknadno, z 31. decembrom pa poteče funkcija
direktorju zavoda, zato je potrebno gradivo obravnavati.
S strani Smučarskega kluba Sveti Tomaž smo prejeli vlogo za finančna sredstva,ki jo je
potrebno obravnavati.
Po Statutu občine Sveti Tomaž je župan dolžan Občinski svet obvestiti, če bo funkcijo
opravljal poklicno.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
Sklep št. 7
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Dnevni red 2. redne seje se dopolni z naslednjimi točkami:
- Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej
Ptuj – Ormož
- Financiranje Smučarskega kluba Sveti Tomaž
- Pisno obvestilo župana o poklicnem opravljanju funkcije župana
Dodatne točke dnevnega reda se obravnavajo pod točko 6, 7 in 8, pobude in točka razno pa
se pomaknejo.

Ta sklep velja takoj.
Župan je za 2. redno sejo predlagal naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 1. redne seje občinskega sveta s
poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2014
3. Proračun občine Sveti Tomaž za leto 2015 - predlog
4. a.) Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju občine Sveti Tomaž za leto 2015
b.) Sklep o postopnosti obremenitve NUSZ v letu 2015
5. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta
a.) Imenovanje članov Odbora za finance, premoženje in proračun
b.) Imenovanje članov Odbora za gospodarstvo in drobno gospodarstvo
c.) Imenovanje članov Odbora za kmetijstvo in turizem
d.) Imenovanje članov Odbora za družbene dejavnosti
e.) Imenovanje članov Odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in
promet
f.) Imenovanje članov Odbora za požarno varnost in civilno zaščito
g.) Imenovanje članov Statutarne komisije
6. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj
- Ormož
7. Financiranje Smučarskega kluba Sveti Tomaž
8. Pisno obvestilo župana o poklicnem opravljanju funkcije župana
9. Pobude, vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
10. Razno
Župan je predlagal razpravo. Ker pripomb in dopolnitev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 1. redne seje občinskega sveta s
poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2014
3. Proračun občine Sveti Tomaž za leto 2015- predlog
4. a.) Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju občine Sveti Tomaž za leto 2015
b.) Sklep o postopnosti obremenitve NUSZ v letu 2015
5. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta
a.) Imenovanje članov Odbora za finance, premoženje in proračun
b.) Imenovanje članov Odbora za gospodarstvo in drobno gospodarstvo
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c.) Imenovanje članov Odbora za kmetijstvo in turizem
d.) Imenovanje članov Odbora za družbene dejavnosti
e.) Imenovanje članov Odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in
promet
f.) Imenovanje članov Odbora za požarno varnost in civilno zaščito
g.) Imenovanje članov Statutarne komisije
6. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej PtujOrmož
7. Financiranje Smučarskega kluba Sveti Tomaž
8. Pisno obvestilo župana o poklicnem opravljanju funkcije župana
9. Pobude, vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
10. Razno
Ad 2
Župan je uvodoma povedal, da je se je med letom nabralo toliko sprememb, da je potrebno
pred obravnavo proračuna za naslednje leto sprejeti še rebalans proračuna za letošnje leto.
Prosil je računovodkinjo ga. Stanko Kosi, da poda obrazložitev predloga rebalansa
proračuna za leto 2014.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da je potrebno pristopiti k rebalansu proračuna za leto 2014,
ker je bilo potrebno uravnovesiti prihodke in izdatke, vključiti pa tudi ostanek sredstev iz
preteklega leta. Gre za uskladitev z dejanskim stanjem. Z rebalansom se planira prihodke v
višini 3.237.999 EUR,odhodke v višini 3.521.349 EUR, razlika v višini – 283.350 EUR.
Vračila od danih posojil in kapitalskih deležev znaša 6.095 EUR. Vračilo dolga občine se
planira v višini 76.031 EUR. Ob koncu leta 2013 je znašal ostanek sredstev na računu
353.286 EUR.
Proračun v letu 2014 je bil najvišji v zadnjih letih, ker smo imeli dve večji investiciji, izgradnjo
novega vrtca in kanalizacije pri Sv. Tomažu. Ker nam zakonodaja EU nalaga, da se morajo
občani priključiti v relativno kratkem času, smo morali pristopiti k izvedbi sekundarne
kanalizacije. Zaradi preselitve Knjižnice F. K. Meška Ormož, je bilo potrebno zagotoviti delež
sofinanciranja. Zaradi neurja, ki je v mesecu septembru prizadelo tudi našo območje, smo
morali pristopiti k sanaciji plazu v Rakovcih pod Voršičevimi in zdrs zemlje v Rucmancih pri
Matjašičevih.
Župan je povedal, da je bilo proračunsko leto 2014 zelo zahtevno. Morali smo paziti, da smo
bili likvidni čez celo leto, ker smo izvajali dve večji investiciji in je bilo potrebno račune
poravnavati sproti. Kljub temu smo v Pršetincih in Rucmanskem vrhu pristopili k preplastitvi
ceste, za asfaltiranje ceste preko Golega brega pa bomo k izvedbi pristopili, ko bodo ustrezni
vremenski pogoji, ker je izvajalec že izbran. Ker je občina Ormož pristopila k preureditvi
starega vrtca v novo lokacijo knjižnice v Ormožu, smo morali pri tej investiciji tudi sodelovati
z deležem. Od Lekarne Ormož smo prejeli sredstva v višini 11.000 EUR od predpreteklega
leta. Izdatke smo imeli tudi z izdelavo načrta integritete.
Razprava:
G. Mirko Lovrec je menil, da gre precej denarja za knjižnico Ormož in druge javne zavode.
Sredstva, ki so namenjena za gospodarstvo in malo gospodarstvo niso izkoriščena.
Zmanjšana so bila iz 16.000 na 10.000 EUR in še tega podjetniki ne izkoristijo. Enkrat smo
že prenesli del sredstev na področje kmetijstva. Zanimalo ga je, ali se tega ne bi dalo
ponoviti. Podpira razvoj kanalizacije tudi v bodoče. Zanimalo ga je, kaj zaposleni delajo kot
vzdrževalci na cestah in kje delajo. Zanimalo ga je, zakaj se ni pristopilo k obnovi
Cajnkarjeve domačije v Savcih.
Župan je pojasnil, da smo morali pristopiti k izvedbi sekundarnega voda kanalizacije in smo
morali od nekaterih investicij odstopiti, med drugim tudi od obnove Cajnkarjeve domačije. Kar
se tiče koriščenja proračunskih sredstev podjetnikov in obrtnikov je povedal, da se nekateri
prijavijo, ne izpeljejo pa postopka do konca. Glede javnih del je bilo pojasnjeno, da imamo
zaposlene samo ženske in jim težjih del ni mogoče nalagati, saj temu javna dela niso
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namenjena. Vztrajali pa bomo skupaj z občino Središče ob Dravi, ker knjižnica v Ormožu
deluje tudi v vlogi Krajevne knjižnice, da pokriva sorazmerni del stroškov občina Ormož, tako
za materialne stroške in za zaposlene. Glede Cajnkarjeve domačije je povedal, da smo se
investiciji v letošnjem letu morali odreči zaradi drugih investicij. Sredstva lahko vzamemo le
pri investicijah. Za obnovo domačije predlagamo pristop kot ga imajo gasilci, ker v
nasprotnem primeru s planiranimi sredstvi ne bomo kos tej obnovi.
Ga. Kristina Grašič je menila, da so javni zavodi zelo veliki strošek. Vprašala je ali je lahko
knjižnica pri Sv. Tomažu samostojna.
Pojasnjeno je bilo, da lahko deluje kot Krajevna knjižnica v sklopu Knjižnice F. K. Meška
Ormož.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
Sklep št. 8
1.
Sprejme se Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2014, ki je sestavni del tega
sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad 3
Župan je prosil računovodkinjo, da poda obrazložitev predloga proračuna za leto 2015.
Med drugim je bilo povedano, da je predlog proračuna občine Sveti Tomaž pripravljen na
osnovi Zakona o javnih financah (ZJF) ter vseh drugih sprejetih in veljavnih predpisih. Za
leto 2015 planiramo prihodke v višini 1.869.880,39 EUR, odhodke v višini 1.941.635,44 EUR,
razlika v višini - 71.755,05. Zadolževanje v letu 2015 ne predvidevamo. Planiramo vračilo
dolga v višini 74.136,00 EUR. V nadaljevanju je bila podana obrazložitev splošnega dela
proračuna, posebnega dela ter načrta razvojnih programov.
V nadaljevanju je župan povedal, da bo v naslednjem letu prihodkov še manj. Vlada na vse
načine poskuša zapolniti luknjo v državnem proračunu, najenostavneje je, da občini
določenih prihodkov ne prizna. Znane so informacije o znižanju glavarine, govori pa se tudi
o zmanjšanju ali celo ukinitvi sredstev po 23. členu ZFO, ki pa so bila namenjena za
investicije po občinah. Po grobi oceni bi to pomenilo za naš proračun cca 140.000 EUR manj
sredstev, ker bi morali zmanjšati investicije za ta znesek. Glede na višino proračuna, se v
občini letno nameni za investicije cca 500.000 EUR. Če bomo prejeli manj sredstev, se bodo
morala vlaganja znižati, če bodo ostale vse druge obveznosti, ki nam jih nalaga država.
Za investicijska vlaganja v opremo PGD bomo v naslednjih štirih letih namenili sredstva PGD
Savci za nabavo vozila. Sredstva, ki jih letno prejmejo PGD in gasilska zveza so na enaki
višini. PGD Pršetinci bodo prejeli še investicijska sredstva za fasado in PGD Koračice za
ureditev shrambe. Za subvencije v kmetijstvu planiramo 16.000 EUR in za malo
gospodarstvo 10.000 EUR. V nadaljevanju je direktorica občinske uprave povedala, da se bo
razpis v letu 2015 zavlekel, ker veljajo nova EU pravila,ki jih bomo morali vnesti v nov
pravilnik in ponovno pridobiti soglasje od države za dodelitev sredstev.
Na komunalnem področju se predvideva modernizacija javne poti v Pršetincih – Kosi, v
Sejancih - Munda, obveznost za cesto Rucmanski vrh ter modernizacijo ceste Sveti Tomaž Goli breg. Za letno in zimsko vzdrževanje cest planiramo 190.330 EUR, od tega za lokalne
ceste 95.000 EUR in za javne poti 95.330 EUR. Za oskrbo s pitno vodo planiramo plačilo
projektne dokumentacije v višini 20.000 EUR. Pokrivati bomo morali izgube gospodarskih
javnih služb.
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Pri nakupu zemljišč se planira odkup pri pokopališču za potrebe parkirišča, obveznosti
imamo še do župnije za nakup zemljišča pod staro šolo ter nakup zemljišča pod novim
vrtcem.
Za šport in rekreacijo planiramo v enaki višini kot preteklo leto. Varstvo in vzgoja predšolskih
otrok je planirano v višini 274.000 EUR. Dolžni smo pokrivati materialne stroške domače
osnovne šole, stroške za tekoče vzdrževanje. Poleg tega namenjamo sredstva za dodatne
programe. Nekaj sredstev se bo namenilo OŠ Stanka Vraza v Ormožu, Gimnaziji Ormož,
Glasbeni šoli Ormož ter Ljudski univerzi. Regresiranje stroškov prevoza šoloobveznih otrok
planiramo v višini 51.875 EUR.
Župan je povedal, da je Načrt razvojnih programov (NRP) spisek naših želja, občinski svet
pa se bo moral odločati, h katerim investicijam se bo pristopilo.
Razprava:
G. Mirko Lovrec je vprašal v zvezi s postavko projekta varstva starejših občanov. V
neposredni bližini se nam ponuja objekt, ki bi ga lahko za ta namen koristili. V proračunu ni
nič zapisano o prekategorizaciji cest za drugo leto. Lokalna cesta v Rakovcih od kapele do
Cizerlovih je slaba, potrebno bo najti rešitev, da se ne bi komu kaj zgodilo. Sprašuje, kaj
pomeni splošna proračunska rezervacija. Pomeni, da se iz te postavke enostavno lahko
jemlje za druge namene. Sofinanciranje Gimnazije Ormož podpira, vendar bi tudi druge šole
kaj potrebovale, če bodo na vrata potrkale še druge šole. V proračunu ne vidi sredstev za
podžupana, kaj je s tem. Pred kratkim smo obravnavali spremembo OPN, zakaj tako hitro v
ponovne spremembe, če pa je to tako drago, kje so takrat bili ljudje, se sprašuje.
Nejasnosti okrog ostanka sredstev mu je pojasnila računovodkinja.
Menil je tudi, da bi se dobro bilo pred sejo dobiti na delovnem sestanku, da bi se svetniki
lažje vključili v razpravo s vprašanji.
V pojasnilih je župan povedal, da so idejni projekt za izgradnjo doma za starejše sprejeli
svetniki v prejšnji sestavi. Kaj se bo delalo, če se sploh bo, bodo svetniki tako ali tako še
seznanjeni in o tem odločali. Prekategorizacija je planirana z 200 EUR, kar ni nič za pripravo
projekta, vendar smo vsaj dali v program. Pomembnejše bo sprejetje novega OPN
(občinskega prostorskega načrta). Nabralo se je precej predlogov za spremembe. K temu jih
spodbuja želja države o uvedbi davka na premoženje. Direktorica je povedala, da se ljudje
premalo zanimajo, po drugi strani pa tudi pričakujejo, da bi zemljišče lahko dražje prodali.
Zadnja sprememba je bila potrebna zaradi nove uredbe,ki jo je sprejela država, ni pa bila
možna sprememba namenske rabe zemljišč. Sam postopek bo trajal cca dve leti.
Župan je povedal, da se zavedamo, da je cesta v Rakovcih slaba. Morali bomo iskati rešitev
za obnovo v prihodnje. Glede sofinanciranja Gimnazije Ormož je menil, da smo morali
podpirati obstoj ustanove, poleg tega je v lanskem letu pristojno ministrstvo grozilo z
zaprtjem, ker je premalo dijakov. Sedaj so zapolnili en oddelek predšolske vzgoje s 16 dijaki.
G. Mirko Lovrec je menil, da bi moral biti sprejem pri županu za vse srednješolce, ki
izobraževanje končujejo ne glede na to, katero šolo so obiskali. Običajno prav ti, ki ne
obiskujejo gimnazije ostanejo v domačem kraju, gimnazijci pa običajno odidejo drugam. Malo
pozornosti bi si zaslužili, ker gre za 15 do 20 dijakov, ki letno konča izobraževanje na srednji
stopnji.
Župan se je strinjal s predlogom.
Ga. Kristina Grašič je vprašala, zakaj je za volitve v naslednjem letu namenjenih 1000 EUR.
Za Zdravstveni dom je menila, da nas precej stane. Glede modernizacije ceste v Sejancih
meni, da bi jo morali narediti v celotni dolžini, če bi bilo le mogoče. Za OŠO omrežje meni,
da bi ga gospodinjstva nujno potrebovala, posebej Mala vas in Gradišče, ker je cev že
položena. Glede modernizacije cest je menila, da pri njihovih svetnikih ni nič kaj dosti
planirano. V obdobju med leti 2006 in 2010 so vsi svetniki modernizirali približno enako
dolžino cest.
Pojasnjeno je bilo, da gre samo za sredstva, ki jih prejmejo politične stranke za del stroškov,
ki so jih imele z volilno kampanjo. Župan je povedal, da samo položena cev v zemljo še ne
pomeni dosti, ker bo potrebno kopati še od objekta do objekta. Pojasnjeno je bilo, da je načrt
za leto 2015 bil narejen prej, pred nastopom novega občinskega sveta.
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Glede podžupana je povedal, da ga ne bo predlagal, saj so občani menili, da pri rednem
opravljanju funkcije župana, podžupana ne potrebujemo.
G. Marjana Antoliča je zanimalo, kje je predviden pločnik.
Pojasnjeno je bilo, da v območju dokončanja trikotnika ob regionalni cesti mimo Ivana.
G. Albin Belšak je povedal, da PGD nujno potrebuje shrambo za potrebna orodja.
Predvidena sredstva bi namenili za ta projekt, ker dokumentacijo že urejajo.
G. Borut Janžekovič je menil, da razmerje med sredstvi za LC in JP ni prava. Za lokalne
ceste se porabi toliko sredstev kot za JP, ki jih je mnogo več. Ali imajo eni previsoke cene,
drugi pa se prepoceni, je menil.
Pojasnjeno je bilo, da LC zahtevajo več in zanje veljajo drugačni kriteriji. Za LC je podeljena
koncesija, za JP pa izbiramo izvajalca preko javnega razpisa vsako leto. Vsi si mislimo, da
bomo imeli nižje stroške, če bo več cest asfaltiranih. Stroški niso nižji, ker za to poskrbi slabo
vreme z neurji, tako, da nekatere ceste urejamo čez leto večkrat. Ko bomo v mesecu
januarju pripravljali program tekočega vzdrževanja, bi želeli sodelovanje svetnikov s
konkretnimi predlogi.
G. Albin Belšak je na koncu menil, da bi svetniki v sodelovanju s krajani, lahko kaj tudi
prostovoljnega storili na infrastrukturi.
Predlog proračuna bo javno razgrjen 15 dni in v tem času bo organiziran zbor občanov ter
sklicana vsa delovna telesa občinskega sveta, ki bodo predlog proračuna obravnavali.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA«je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
Sklep št. 9
o javni razpravi o predlogu Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2015
1. člen
Izvede se javna razprava o Predlogu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2015.
2. člen
Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2015 bo na vpogled vsak delovni dan (od
ponedeljka do petka) v prostorih občinske uprave Občine Sveti Tomaž, in sicer od
24. novembra 2014 do 08. decembra 2014.
3. člen
V času javne razprave od 24. novembra 2014 do 8. decembra 2014 obravnavajo predlog
proračuna delovna telesa sveta ter zainteresirana javnost.
4. člen
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pisno pošljejo županu v času javne razprave
in sicer od 24. novembra 2014 do 8. decembra 2014.
5. člen
Ta sklep in predlog proračuna se objavi na oglasni deski občine in na spletni strani občine
http://www.sv-tomaz.si/ pod rubriko obvestila.

6. člen
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Ta sklep velja takoj.
Ad 4
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o vrednosti točke za
plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da predlagamo vrednost točke za leto 2015 v višini 0.00268
EUR in bi ostala na enaki višini kot pretekla leta.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan je predlagal glasovanje o višini vrednosti točke.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
Sklep št. 10
1.
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine
Sveti Tomaž za leto 2015 znaša 0,00268 EUR.
2.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 (Uradno glasilo občine Sveti
Tomaž, štev. 4/2014).
3.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.
Prav tako predlagamo delno obremenitev za nekatere nezazidane parcele v Koračicah in
Sv. Tomažu, kjer se obračuna obremenitev s 50 ali 15 % od celotne površine, saj gre za
zaokrožena območja, kjer pa ni možnosti za izvzem iz stavbnega zemljišča.
Župan je predlagal glasovanje o sklepu postopne obremenitve.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
Sklep št. 11
1.
Zavezanci za plačilo nadomestila, ki se jim odmeri nadomestilo od celotne površine
nezazidanega stavbnega zemljišča se v letu 2015 obremenijo v višini 50 % pripadajočega
nadomestila.
2.
Ne glede na 1. točko tega sklepa se v letu 2015 obremenijo v višini 15 % pripadajočega
nadomestila naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
k.o. Koračice – 128, 117, 422, 421/1, 420, 415, 411, 413, 414, 409, 405, 406, 447/1, 402,
401.
k.o. Tomaž – 79/2, 85/1, 83/2, 81, 80/1, 76/1, 76/3, 94/1, 93/1, 93/3, 94/4, 95/2, 2, 3, 4, 5,
10/3, 10/4, 10/5, 8/6, 9.
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3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.

Ad 5
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepov za imenovanje
delovnih teles občinskega sveta.
Med drugim je bilo povedano, da so politične stranke Komisiji za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja posredovale predloge za člane delovnih teles občinskega sveta.
Župan je dal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g.
Albinu Belšaku.
Predsednik je povedal, da se je komisija sestala ter sestavila predloge za imenovanje
komisij.
Predlogi so naslednji:
V Odbor za finance, premoženje in proračun se imenujejo:
1. Albin Belšak, Koračice 22, Sveti Tomaž
2. Kristina Grašič, Mala vas pri Ormožu 29/a, Sveti Tomaž
3. Mirko Lovrec, Trnovci 13, Sveti Tomaž
V Odbor za gospodarstvo in drobno gospodarstvo se imenujejo:
1. Borut Janžekovič, Rucmanci 1, Sveti Tomaž
2. Mirko Lovrec, Trnovci 13, Sveti Tomaž
3. Franc Magdič, Pršetinci 35, Sveti Tomaž
4. Miro Rakuša, Savci 15, Sveti Tomaž
5. Damjan Štibler, Gornji Ključarovci 7a, Sveti Tomaž
V Odbor za kmetijstvo in turizem se imenujejo:
1. Marjan Antolič, Sveti Tomaž 49, Sveti Tomaž
2. Anton Brumen, Pršetinci 17, Sveti Tomaž
3. Pavla Hebar, Savci 82, Sveti Tomaž
4. Jakob Ivanuša, Hranjigovci 24, Sveti Tomaž
5. Mirko Lovrec, Trnovci 13, Sveti Tomaž
V Odbor za družbene dejavnosti se imenujejo:
1. Marjan Antolič, Sveti Tomaž 49, 2258 Sveti Tomaž
2. Franc Magdič, Pršetinci 35, 2258 Sveti Tomaž
3. Dušanka Ozmec, Senik 22, Sveti Tomaž
4. Jožica Rajh, Hranjigovci 23, Sveti Tomaž
5. Marija Žinko, Gornji Ključarovci 16, 2258 Sveti Tomaž
V Odbor za okolje in prostor,komunalno infrastrukturo in promet se imenujejo:
1. Borut Janžekovič, Rucmanci 1, 2258 Sveti Tomaž
2. Kristina Grašič, Mala vas pri Ormožu 29a, 2258 Sveti Tomaž
3. Dejan Petrena, Zagorje 15, Sveti Tomaž
4. Janko Vrbančič, Sveti Tomaž 15b, Sveti Tomaž
5. Marija Žinko, Gornji Ključarovci 16, 2258 Sveti Tomaž
V Odbor za požarno varnost in civilno zaščito se imenujejo:
1. Marjan Antolič, Sveti Tomaž 49, Sveti Tomaž
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2. Albin Belšak, Koračice 22, Sveti Tomaž
3. Borut Janžekovič, Rucmanci 1, Sveti Tomaž
4. Janez Obran, Pršetinci 40, Sveti Tomaž
5. Marko Vajda, Mala vas pri Ormožu 9, Sveti Tomaž
V Statutarno komisijo se imenujejo:
1. Ivan Balažič, Senik 17a, Sveti Tomaž
2. Tanja Cvetko, Mala vas pri Ormožu 8a, Sveti Tomaž
3. Marjana Kosi, Zagorje 12, Sveti Tomaž
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje o posameznih odborih in komisiji.
1. Odbor za finance, premoženje in proračun
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
Sklep št. 12
1.
V Odbor za finance, premoženje in proračun se imenujejo:
1. Albin Belšak, Koračice 22, Sveti Tomaž
2. Kristina Grašič, Mala vas pri Ormožu 29/a, Sveti Tomaž
3. Mirko Lovrec, Trnovci 13, Sveti Tomaž
2.
Mandatna doba članov traja štiri leta.
3.
Ta sklep velja takoj.
2. Odbor za gospodarstvo in drobno gospodarstvo
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
Sklep št. 13
1.
V Odbor za gospodarstvo in drobno gospodarstvo se imenujejo:
1. Borut Janžekovič, Rucmanci 1, Sveti Tomaž
2. Mirko Lovrec, Trnovci 13, Sveti Tomaž
3. Franc Magdič, Pršetinci 35, Sveti Tomaž
4. Miro Rakuša, Savci 15, Sveti Tomaž
5. Damjan Štibler, Gornji Ključarovci 7a, Sveti Tomaž

2.
Mandatna doba članov traja štiri leta.
3.
Ta sklep velja takoj.
3. Odbor za kmetijstvo in turizem
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
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Sklep št. 14
V Odbor za kmetijstvo in turizem se imenujejo:
1. Marjan Antolič, Sveti Tomaž 49, Sveti Tomaž
2. Anton Brumen, Pršetinci 17, Sveti Tomaž
3. Pavla Hebar, Savci 82, Sveti Tomaž
4. Jakob Ivanuša, Hranjigovci 24, Sveti Tomaž
5. Mirko Lovrec, Trnovci 13, Sveti Tomaž
2.
Mandatna doba članov traja štiri leta.
3.
Ta sklep velja takoj.
4. Odbor za družbene dejavnosti
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
Sklep št. 15
1.
V Odbor za družbene dejavnosti se imenujejo:
1. Marjan Antolič, Sveti Tomaž 49, 2258 Sveti Tomaž
2. Franc Magdič, Pršetinci 35, 2258 Sveti Tomaž
3. Dušanka Ozmec, Senik 22, Sveti Tomaž
4. Jožica Rajh, Hranjigovci 23, Sveti Tomaž
5. Marija Žinko, Gornji Ključarovci 16, 2258 Sveti Tomaž
2.
Mandatna doba članov traja štiri leta.
3.
Ta sklep velja takoj.
5. Odbor za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
Sklep št. 16
1.
V Odbor za okolje in prostor,komunalno infrastrukturo in promet se imenujejo:
1. Borut Janžekovič, Rucmanci 1, 2258 Sveti Tomaž
2. Kristina Grašič, Mala vas pri Ormožu 29a, 2258 Sveti Tomaž
3. Dejan Petrena, Zagorje 15, Sveti Tomaž
4. Janko Vrbančič, Sveti Tomaž 15b, Sveti Tomaž
5. Marija Žinko, Gornji Ključarovci 16, 2258 Sveti Tomaž
2.
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Mandatna doba članov traja štiri leta.
3.
Ta sklep velja takoj.
6. Odbor za požarno varnost in civilno zaščito
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
Sklep št. 17
1.
V Odbor za požarno varnost in civilno zaščito se imenujejo:
1. Marjan Antolič, Sveti Tomaž 49, Sveti Tomaž
2. Albin Belšak, Koračice 22, Sveti Tomaž
3. Borut Janžekovič, Rucmanci 1, Sveti Tomaž
4. Janez Obran, Pršetinci 40, Sveti Tomaž
5. Marko Vajda, Mala vas pri Ormožu 9, Sveti Tomaž

2.
Mandatna doba članov traja štiri leta.
3.
Ta sklep velja takoj.
7. Statutarna komisija
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA«so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
Sklep št. 18
1.
V Statutarno komisijo se imenujejo:
2. Ivan Balažič, Senik 17a, Sveti Tomaž
3. Tanja Cvetko, Mala vas pri Ormožu 8a, Sveti Tomaž
4. Marjana Kosi, Zagorje 12, Sveti Tomaž

2.
Mandatna doba članov traja štiri leta.
3.
Ta sklep velja takoj.
Ad 6
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o imenovanju
vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož. Med drugim je bilo
povedano, da smo kot soustanoviteljica Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož dolžni soodločati
o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja. Ker še vedno niso dale vse pristojne občine
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soglasje k spremembi Odloku zavoda, je nujno pristopiti k začasni rešitvi za obdobje enega
leta in imenovati vršilca dolžnosti direktorja. Kot kandidat je dosedanji vršilec dolžnosti g.
Andrej Brence. Dosedanjemu vršilcu dolžnosti poteče mandat z 31. 12. 2014.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je oseb svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
Sklep št. 19
o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj Ormož
1.
Andrej BRENCE se z dnem 1. 1. 2015, imenuje za vršilca dolžnosti direktorja javnega
zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož za čas do imenovanja novega direktorja, vendar
največ za eno leto.
2.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ad 7
Župan je seznanil občinski svet, da smo prejeli od strani Smučarskega kluba dve pismi, v
katerih predsednik Smučarskega kluba opisuje nastalo situacijo glede delovanja kluba ter o
prizadevanjih za delovanje smučišča Globoki klanec. Ker klub nima lastnega denarja in, ker
za leto 2014 niso prejeli nobenih sredstev za delovanje, prosijo vsaj za 3000 EUR, da
pokrijejo stroške in omogočijo zagon vlečnice. Dolgujejo za stroške električne energije,
računovodskih storitev ter stroškov izobraževanja. V lanskem letu je klub prejel sredstva za
zagon, vendar so zimske razmere zagodle in ni bilo nobenega dohodka.
Drugo pismo oz. informacija se nanaša na željo kluba, da bi pristopili k umetnemu
zasneževanja smučišča. Imajo pa tudi problem z dovozno cesto z zgornje strani vlečnice, ker
jim soseda preprečuje koriščenje ceste.
Občina ni naročila meritve, bila je povabljena samo kot stranka v postopku.
Kot pooblaščenec pri meritvi je g. Ivan Rakuša pojasnil, da je občanka naročila meritev na
lastne stroške. Meritev je pokazala, da je zemljišče po kateri poteka dovoz na smučišče
njena last. Na tem zemljišču do sedaj ni bilo opravljenih nobenih meritev, tudi prejšnji lastnik
g. Anton Filipič in njegova sestra ga. Marta Meško nista vedela za mejo in sta bila tudi
presenečena, ker so klanec držali za mejo.
Razprava:
Ga. Kristina Grašič je povedala, da so prejšnji lastniki dovolili zasutje klanca, za kar imajo
pisno soglasje. Koriščenje dovoza z zgornje strani je pomembno za vlečnico, ker mora biti
dostopna tudi reševalno vozilo, če bi bilo potrebno.
Župan je povedal, da bomo poskušali najti rešitev za sredstva do 3000 EUR, ker v tekočem
letu niso prejeli nobene dotacije. Kar se tiče investicije pa imamo še premalo podatkov, da bi
se lahko o tem odločali. Ko smo v decembru lanskega leta sprejemali proračun za leto 2014,
smo predvidevali investicijski vložek v višini 20.000 EUR. Ker do meseca julija tega leta ni
prišlo do nobenih aktivnosti, smo sredstva prerazporedili za druge investicije. Člani kluba so
v preteklem letu vložili veliko truda, da je bila vlečnica pripravljena za obratovanje, iz
proračuna pa so prejeli tudi zagonska sredstva. Klub ne more računati, da bo za delovanje in
za investicijska vlaganja prejemal samo sredstva iz občinskega proračunska.
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Ga. Kristina Grašič je povedala, da bi se raje izločila pri tej razpravi. Povedala je, da so člani
v lanskem letu vložili veliko truda za zagon vlečnice. Zima je naredila svoje. Ker je proga po
kmetijskem zemljišču, lastnica ni dovolila, da se uporablja teptalec, ker bi povzročal škodo
na zemljišču.
G. Mirko Lovrec je povedal, da ima občina res veliko društev. Pav bi bilo, da tudi Smučarski
klub prejme teh 3000 EUR za redno delovanje. Finančno stanje bi se izboljšalo, če bi bila
vsaj ena dobra sezona, v klubu pa ne morejo biti krivi, če snega ni.
Župan je predlagal glasovanje:
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je bilo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet naslednji
Sklep št. 20
1.
Smučarskemu klubu Sveti Tomaž se nameni 3.000 EUR za redno delovanje kluba.
2.
Ta sklep velja takoj.
Glede investicij v umetno zasneževanje:
Župan je povedal, da je že v lanskem letu bilo dogovorjeno, da bo klub pristopil k ureditvi
potrebne dokumentacije za umetno zasneževanje. Tega še do danes ni. Brez dokumentacije
v vlaganje ni mogoče iti, če bodo vključena proračunska sredstva občine. Pri projektu pa se
morajo urediti tudi sosedski odnosi glede koriščenja zemljišč.
G. Mirko Lovrec je menil, da bi se moralo bolj enostavno prikazati kaj pomeni umetno
zasneževanje, ker bi se potem svetniki o tem lažje odločali.
G. Kristina Grašič je menila, če na občini ne bodo zagotovljena sredstva, v projekt ne bodo
šli.
Župan je povedal, da projekta ne rabi samo občina, ampak ga rabi Smučarski klub.
Mora se vedeti,kaj spada pod redno delovanje v klubu in kaj so investicije.
Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.
Ad 8
Župan je pisno in ustno seznanil občinski svet, da bo funkcijo župana opravljal poklicno v
mandatnem obdobju 2014-2018.
Ad 9
Pobude, predlogi ter odgovori nanje:
G. Mirko Lovrec je vprašal o namestitvi antene na vodnem stolpu v Rakovcih. Pojasnjeno je
bilo, da je za soglasje lastnika zemljišča in lastnika objekta zaprosil Tuš-mobil. Mi smo samo
lastnik stolpa.
G. Borut Janžekovič je predlagal, da bi svetniki opravili ogled cest na območju občine, ker bi
se lažje odločati pri programu vzdrževanja in investicijah.
Vprašal je, ali obstaja kakšen projekt izgradnje kanalizacij po vaseh. Zelo nerodno bi bilo, če
bi se nekdo odločil za lastno, potem pa bi se moral priključiti na javno kanalizacijo.
Povedal je, da je prejel anonimno pismo kot svetnik. Pismo ni podpisano in se sprašuje ali
ima smisel to brati. Odločil se je in ga prebral. Anonimni pisec navaja nepravilnosti pri novem
vrtcu, ter izvajanje del pri kulturnem domu, ki bi jih naj izvajal Pomgrad, ki je gradil novi vrtec.
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G. Mirko Lovrec je povedal, da je tudi on čez leto dobival pisma, menil pa je, da je to pismo
še kar lepo napisano.
Župan je povedal, da bo glede anonimke kratek. Sam je v tem letu prejel kar nekaj anonimk
in SMS sporočil. Kdo še bo pripravljen delati za ljudi, če si pozneje deležen podtikanj in
nesramnosti. Pojasnil je, da Pomgrad ni gradil kleti v Kulturnem domu, ker so jo obnavljali
naši delavci, vse kaj je delal Pomgrad pri kulturnem domu, smo tudi naročili in plačali in je to
razvidno pri postavki kulturnega doma. Pri vsaki gradnji se pojavijo napake, ampak napake
se odpravijo, če je do njih prišlo. Podatek o projektni vrednosti in pogodbeni vrednosti po
razpisu se vedno razlikujeta in ne moreta biti vrednosti identični.
Glede zunanjega igrišča so bile nepravilnosti odpravljene, če pa bo do njih še prišlo, pa
bomo poskrbeli, da bodo tudi odpravljene, je povedal.
Ga. Marija Žinko je menila, da bi morali nekaj narediti, ker ljudje gonijo pse na pokopališče.
V kratkem bomo poskrbeli za namestitev ustreznih opozoril.
Glede širitve kanalizacije je župan povedal, da bo možna širitev javnega omrežja še na
območju dela naselja Male vasi, Koračkega vrha, Zagorja in Gradišča, ker gre za območja, ki
jih bomo skušali vključiti v agromelioracijska območja. Smiselno bi bilo pristopiti k manjšim
čistilnim napravam za nekaj objektov, kot so Male vina, del naselja Pršetinci in drugod. Za
individualne kanalizacije pa bomo iskali možnosti kako pomagati.
Ad 10
Župan je predlagal, da ognjemeta ne bi imeli. Sredstva bi raje namenili občanom, ki so
pomoči potrebni. Svetniki so se s predlogom strinjali. Sporočili bodo podatke o občanih, ki so
najbolj potrebni pomoči.
G. Mirko Lovrec je navzoče povabil na slovesnost po opravljeni obnovi kapele v Trnovcih, ki
bo v nedeljo ob 13. uri v Trnovcih.
Seja je bila zaključena ob 21. uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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OBČINA SVETI TOMAŽ

POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 2. REDNE SEJE
1. Sklep
2. Sklep
3. Sklep
4. Sklep
5. Sklep
6. Sklep
7. Sklep
8. Sklep
9. Sklep
10. Sklep
11. Sklep
12. Sklep
13. Sklep
14. Sklep
15. Sklep

št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.

6, je realiziran
7, je realiziran
8, je v postopku realizacije.
9, je v postopku realizacije.
10, je v postopku realizacije.
11, je v postopku realizacije
12, je v postopku realizacije.
13, je v postopku realizacije.
14, je v postopku realizacije.
15, je v postopku realizacije.
16, je v postopku realizacije.
17, je v postopku realizacije.
18, je v postopku realizacije.
19, je v postopku realizacije in poslan na občino Ptuj.
20, je realiziran.

Sveti Tomaž, dne 16.12.2014
OBČINSKA UPRAVA
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