OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž

Številka: 032-1/2018 01/ZH
Datum: 23. 9. 2021

ZAPISNIK

21. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 23. 9. 2021 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, prisotnih je bilo sedem svetnikov in svetnica (v nadaljevanju svetniki).
Svetnik g. Marko Vajda se je opravičil za odsotnost.
Seje se je udeležila tudi ga. Zinka Hartman (v nadaljevanju direktorica občinske uprave).
Od poročevalcev je bil prisoten pomočnik komandirja Policijske postaje Ormož g. Aleš Plohl.
O novinarjev je bila prisotna ga. Karmen Grnjak.
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje.
Pripomb ali dopolnitev ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji

SKLEP št. 204
1.
Potrdi se zapisnik 20. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega
sklepa.

2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/1

Župan je za 21. redno sejo predlagal naslednji
dnevni red:
1

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 20.redne seje občinskega sveta s
poročilom o izvršitvi sklepov.
Določitev dnevnega reda
Informacija o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za leto 2020
Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2021
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1478/3 k. o. Senik pri Tomažu, 1360
k. o. Ključarovci pri Ormožu, 1447 k. o. Bratonečice, 1604/1 k. o. Koračice, 1198 k. o.
Rucmanci, 578 k. o. Tomaž.
5. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
6. Razno
1.
2.
3.
4.

Župan je predlagal razpravo.
Pripomb na dnevni red ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Določitev dnevnega reda
Informacija o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za leto 2020
Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2021
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1478/3 k. o. Senik pri Tomažu, 1360
k. o. Ključarovci pri Ormožu, 1447 k. o. Bratonečice, 1604/1 k. o. Koračice, 1198 k. o.
Rucmanci, 578 k. o. Tomaž.
Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
Razno
Ad/2

Župan je prosil pomočnika Policijske postaje Ormož, da poda obrazložitev Informacije o
trendih varnostnih pojavov na območju občine Sveti Tomaž za leto 2020.
G. Aleš Plohl se je zahvalil za povabilo in povedal, da je Policijska postaja Ormož pisno
informacijo posredovala v mesecu marcu tega leta.
V letu 2020 so policisti na območju občine Sveti Tomaž zabeležili 12 kaznivih dejanj, kar je
za 45,45 % manj kot v letu 2019. Kazniva dejanja predstavljajo 0,02 % kaznivih dejanj v
državi ter 0,16 % kaznivih dejanj obravnavanih na območju PU Maribor. Zoper premoženje je
bilo 7 kaznivih dejanj (v nadaljevanju KD), zoper človekove pravice in svoboščine 3 KD in 2
KD zoper zakonsko zvezo, družino in mladino. Vsa kazniva dejanja so splošne kriminalitete,
obravnavali niso nobenega kaznivega dejanja gospodarske kriminalitete. Državnemu
tožilstvu so ovadili 5 oseb. Mladoletnikov niso obravnavali. Preiskanost KD je bila 58,30 %.
Na področju javnega reda in miru (JRM) so največ energije vložili v zagotavljanje varnosti na
javnih zbiranjih. Dosledno so izvajali tudi aktivnosti na področju preprečevanja nasilja v
družini. Preventivno so obiskali vse družine, ki so bile v postopku v letu 2019. Vsek kršitev v
letu 2020 je bilo 19, od tega 8 kršitev zoper javni red in mir, 7 kršitev o nalezljivih boleznih in
po 1 kršitev o zaščiti živali, osebni izkaznici, o orožju in o veterinarskih merilih skladnosti.
Vseh obravnavanih oseb je bilo 19.
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Na področju prometne varnosti so bile razmere v letu 2020 ugodne. Obravnavana je bila
samo ena prometna nesreča v kateri je bila udeležena ena oseba brez poškodb. Prisotnost
alkohola pri povzročitelju ni bila ugotovljena.
Na območju občine Sveti Tomaž je bilo pri nadzoru cestnega prometa ugotovljenih manj
kršitev. Policisti so izdali 5 obtožilnih predlogov, 3 opozorila in 1 elektronski plačilni nalog E –
policist.
Vodja policijskega okoliša Aleš Meško je glavni nosilec policijskega dela in je zadolžen za
celotno območje občine Sveti Tomaž.
Povedal je tudi, da so zabeležili 141 preventivnih zapisov za območje PP Ormož. Največ
aktivnosti je bilo na področju prometa ter javnega reda in miru. Policisti so izvajali aktivnosti v
sklopu razpisanih preventivnih akcij na področju varnosti cestnega prometa PU Maribor,
izdelovali so zloženke, plakate ter obvestila, jih objavljali v vitrinah, lokalnih medijih, OŠ in
vrtcih. Zaradi zajezitve epidemije COVID -19 nekateri projekti niso bili izvedeni, npr. Policist
Leon in Otroška varnostna olimpijada.
Posebnih predlogov občine v letu 2020 niso dobili, opravili pa so več nadzorov ožjega
območja naselja Sveti Tomaž.
Župan je v nadaljevanju povedal, da ga veseli, da je stanje pozitivno.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je menil, da Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu dobro dela. Po
podatkih iz poročila je razbrati, da smo verjetno ena od najbolj varnih občin v Republiki
Sloveniji.
G. Aleš Plohl je še dodal, da si želijo dobro sodelovati z lokalno skupnostjo in z občani tudi v
prihodnje.
Župan se je pomočniku komandirja PP Ormož g. Alešu Plohl zahvalil za sodelovanje na seji.
Podpira to, da policija dela na opozarjanju in ne samo na kaznovanju, želimo pa si tudi
dobrega sodelovanja še vnaprej.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 205
1.
Občinski svet občine Sveti Tomaž se seznani s informacijo o trendih varnostnih pojavov v
občini Sveti Tomaž za leto 2020.

2.
Ta sklep velja takoj.

Ad/3
Župan je prosil računovodkinjo ga. Stanislavo Kosi, da poda obrazložitev rebalansa
proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2021.
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Računovodkinja je med drugim povedala, da smo pripravili rebalans proračuna za leto 2021.
Prihodki v sprejetem proračunu za leto 2021 se iz 2.586.105 EUR z rebalansom proračuna
povišajo na 2.663.957 EUR oziroma za 78.342 EUR. Odhodki se z rebalansom iz 2.727,357
EUR povišajo na 2.797,475 EUR oziroma za 70.118 EUR. Gre za akt občine o spremembah
proračuna občine med letom, tako na prihodkovni in odhodkovni strani. Po sprejetju
proračuna za leto 2021 je prišlo do takih sprememb, da je potrebna uskladitev še posebej
zaradi Zakona o razbremenitvi občin. Država je prevzela plačevanje družinskega pomočnika,
zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, mrliško pregledne službe. Določena je bila
taksa za spreminjanje meja in taksa za lokacijske informacije, ki velja tudi za notarje.
Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se določijo v višini 6 % primerne porabe, kar je za
našo občino ugodneje. Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2021 sestavljajo
splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Uskladili smo davčne prihodke, ki pa se pri nekaterih postavkah povišajo ali pa tudi znižajo.
Višji prihodki so iz naslova dediščin in daril. Letos prvič beležimo prihodke od turistične
takse, medtem, ko je promocijska taksa prihodek države. Drugi nedavčni prihodki kot so
takse in pristojbine se uskladijo in so višje. Z rebalansom je dodan novi konto za lokacijske
preveritve. Transferni prihodki države v zvezi s 23. členom ZFO se uskladijo.
Na prihodkovni in odhodkovni strani se uskladijo prihodki in odhodki države za izgradnjo
vodovoda. Pogodba za izvedbo vodovoda se je od predvidenega predračuna, ki je znašal
9.000.000 EUR, podpisana za dobrih 6.000.000 EUR in se temu primerno znižajo prihodki
države in naše obveznosti do izvajalca del.
Pri odhodkih smo povišali postavko oglaševanje, saj je bilo potrebno informirati občane v
zvezi s COVID-19 in so nastali višji materiali stroški. Uskladile so se postavke pri plačah
zaradi posebnih pogojev. Na eni strani gre za prihodke s strani države in na drugi strani za
odhodke v zvezi s COVID-19. Zagotoviti je potrebno več sredstev za vzdrževanje cest in za
vzdrževanje objekta Sv. Tomaž 35A in B, kjer so prostori bivše ambulante. Nadstrešek ni bil
vključen v popis del in je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Zagotoviti je bilo
potrebno sredstva v zvezi s tožbenim postopkom za OŠO omrežje in sicer za odvetniške
storitve. Uskladijo se postavke pri odhodkih za Skupno občinsko upravo in drugih javnih
zavodih, ki jih sofinanciramo. Za obrambo pred točo je bilo potrebno zagotoviti dodatna
sredstva. Dodali smo postavko izgradnja pločnika, ker se namerava pristopiti k izgradnji še v
tem letu in je prav, da imamo nekaj naših obveznosti načrtovanih, ker je pogodba s CP Ptuj
d.d. podpisana. Zagotoviti je potrebno sredstva za dokončanje asfaltiranja ceste Sv. Tomaž Zagorje in v Mezgovcih pri plazu. Zagotoviti je bilo potrebno sredstva za TIP Savci za mesec
januar leta 2021, ker so zapadle obveznosti za mesec december 2020 v tem letu in sredstva
za označevanje s turističnimi tablami. Uskladili smo postavko za zdravstveno zavarovanje
brezposelnih oseb za december leta 2020, od januarja tega leta pa je obveznost prevzela
država. Potrebno bi bilo zagotoviti sredstva za delovanje smučišča Globoki klanec v višini
2000 EUR, ker imajo obveznosti v zvezi s tehničnim pregledom žičnice. Zagotoviti je
potrebno sredstva za vrtec za pokrivanje stroškov logopeda in spremljevalca po odločbi CSD
Ormož. Potrebno je zagotoviti sredstva za stroške dveh otrok v OŠ Ljudevita Pivka na Ptuju.
Uskladili smo postavko za dokončanje del na plazu v Mezgovcih, uskladili je potrebno
postavko za proračunsko rezervacijo. Pri režijskem obratu se uskladi postavka za goriva in
maziva ter tekoča vzdrževanja in zimsko službo. Dodali smo postavko za vzdrževanje
igrišča.
V nadaljevanju je župan povedal, da bomo morali pristopiti k obnovi tartana na športnem
igrišču, ker so površine že tako obrabljene, da postajajo nevarne. Po predračunu bi nas to
stalo dobrih 22 tisoč EUR, k sanaciji bi predvidoma pristopili v naslednjem proračunskem
letu.
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V tem letu želimo dokončati sanacijo plazu v Mezgovcih z obnovo ceste in nedokončani
100 m dolg odsek ceste Sv. Tomaž-Zagorje.
Nujno smo morali pristopiti k reševanju fekalne kanalizacije pri bloku Sv. Tomaž 20 ter k
sanaciji dovozne poti. Sedaj je blok direktno vezan na RČN pod šolo, greznico smo
odstranili, ker ni več potrebna. Podobno bi morali storiti v naslednjem letu s objektom Sv.
Tomaž 18 v sodelovanju s solastniki objekta.
Dodatna sredstva zaradi COVIDA-19 smo prejeli od države. Smo ena od občin, ki smo
najmanj plačevali v zvezi s COVID -19.
Župan je prosil predsednika Odbora za finance in proračun g. Mira Rakuša, da poda mnenje
odbora.
Predsednik g. Rakuša je povedal, da se je odbor sestal in sprejel sklep, da je Rebalans
proračuna občine Sveti Tomaž primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta.
Župan je predlagal razpravo:
G Albin Belšak je povedal, da ne vidi postavke za namestitev defibrilatorja v GD v
Koračicah. Že med letom je podal predlog in je bilo rečeno, da se bomo o tem pogovarjali ob
rebalansu proračuna. Pri nabavi bo sodelovalo PGD Koračice, verjetno pa je bila vloga že
poslana na občino.
Župan je povedal, da sta dejansko dve vlogi, ena prošnja za 1000 EUR za defibrilator druga
vloga za 600 EUR za opremo prvih posredovalcev. Menil je, da bomo poskušali najti rešitev
za opremo prvih posredovalcev.
G. Mirko Lovrec je povedal, da smo precej cest modernizirali, za vzdrževanje cest
potrebujemo vedno več denarja. Povedal je tudi, da nam sodelovanja v skupnih zavodih
poberejo vedno več denarja, saj se veliko dela, da ne bi bil napačno razumljen. Dobro pa je,
da nam država v zadnjem obdobju tudi daje nekaj več sredstev.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 206
1.
Sprejme se Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2021.
2.
Ta sklep velja takoj.

Ad/4
Župan je prosi direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o ukinitvi javnega
dobra na parcelah v k. o. Senik pri Tomažu, Ključarovcih pri Ormožu, Bratonečicah,
Koračicah, Rucmancih in k. o. Tomaž.
Med drugim je direktorica občinske uprave povedala, da želi Elektro Maribor pridobiti
služnost od občine na nekaterih parcelah, ker želijo položiti NN elektro vode v zemljo.
Dokler občina ne prenese parcel iz javnega dobra v svojo last, ne more podpisati služnostnih
pogodb.
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Župan je v nadaljevanju povedal, da je Elektro pristopilo k polaganju kablov v zemljo tudi v
naši občini, kar prakticiramo že pri gradnji in modernizaciji cest in vodovoda.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 207
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na zemljiščih
-

s parc. št. 1478/3 k. o. Senik pri Tomažu;
s parc. št. 1360 k. o. Ključarovci pri Ormožu;
s parc. št. 1447 k. o. Bratonečice;
s parc. št. 1604/1 k. o. Koračice;
s parc. št. 1198 k. o. Rucmanci;
s parc.št. 578 k. o. Tomaž.
2.

Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postanejo last občine Sveti Tomaž.
3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ad/5
Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje:
G. Marjan Antolič je vprašal, kdaj bo prišlo do izgradnje pločnika v smeri proti Kostanju.
Župan je povedal, da je v prihodnjem letu že toliko znanih finančnih obveznosti, da do tega
še ne bo prišlo.
G. Borut Janžekovič predlagal, da bi si v načrt zadali asfaltiranje ceste v Rucmancih v smeri
domačije Himelrajh. Objekt oddajajo lastniki v turistični najem, tudi cesto v Senčaku pri
Lovrecu bi občani želeli, da se asfaltira.
G. Miro Rakuša je vprašal, kdaj bodo asfaltirali cesto v Savcih mimo Meškovih.
Župan je povedal, da je načrtovana za modernizacijo v letu 2023. Ne moremo narediti vsega,
imamo večje investicije v vodovod in rekonstrukcijo R713 s pločnikom pri Sv. Tomažu.
G. Marija Žinko in tudi ostali svetniki so razpravljali o žaganju vej ob cestah. Posebej je
opozorila na zaraščenost ob LC Ključarovci pri Kreku.
G. Albin Belšak je povedal, da so krajani že opravili akcijo odstranitve vej, ki ogrožajo
promet.
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G. Mirko Lovrec je menil, da gasilci z obrezovalnikom, ki ga imamo in z motornimi žagami
nekaj lahko postorijo, vendar ne bodo izpostavljali gasilcev za zahtevnejše odstranitve.
Predlagal je, da bi občane pisno obvestili, da naj porežejo veje ob svojih zemljiščih.
g. župen je povedal, da bomo poslali dopis. Dogovorjeno je bilo, da bomo počakali, da
odpade listje z dreves in počakali na občane, če bodo kaj postorili. PGD bodo na svojem
območju pomagala, za zahtevnejše posege pa se bomo obrnili na KP Ormož, ker
razpolagajo s potrebno opremo.
G. Franc Magdič je vprašal, kdaj lahko občani zaselka Pršetinci, kjer tudi sam živi, računajo
na požarno vodo.
Župan je povedal, da so občani navezani na vodovod občine Ormož z območja Lahoncev,
kjer imajo nameščene hidrante. Hidranti ne pomenijo, da je zagotovljena požarna voda
direktno za gašenje, ampak služijo za odjem vode za polnjenje gasilskih cistern. Dodal je še,
da imamo dobro opremljena PGD za posredovanje v primeru požara.

Ad/6
Razno:
Župan je povedal, da pri tej točki ni posebnosti, ker je prej v razpravah vse povedal.
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 21. REDNE SEJE
1.
2.
3.
4.

Sklep št. 204, je realiziran.
Sklep št. 205, je realiziran.
Sklep št. 206, je v postopku realizacije.
Sklep št. 207, je realiziran.

Sveti Tomaž, 25.10.2021
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