OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Številka: 032 - 2/2010
Datum: 25.11. 2013
ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v ponedeljek, 25. novembra
2013 ob 19. uri v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44.
Župan je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih začel ob 19. uri.
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je
bilo prisotnih sedem članov občinskega sveta.
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman, računovodkinja ga.
Stanka Kosi ter članica Nadzornega odbora ga. Irena Pučko.
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Od novinarjev ni bilo nikogar.
Župan je podal v razpravo pregled sklepov ter zapisnik 21. redne seje.
Pripomb in dopolnitev ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 21. redne seje.
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta.
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov
občinskega sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 207
1.
Potrdi se zapisnik 21. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega
sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad 1
Za 22. redno sejo je župan predlagal naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2014
3. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej
Ptuj - Ormož
4. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
5. Razno
Župan je odprl razpravo o predlaganem dnevnem redu.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
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Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2014
3. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej
Ptuj- Ormož
4. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
5. Razno
Ad 2
Župan je uvodoma povedal, da bo predstavitev predloga proračuna podala računovodkinja,
sam pa bo podal pojasnila v zvezi z investicijskimi nalogami.
Med drugim je bilo povedano, da za leto 2014 planiramo prihodke v višini 3.301.596,26 € ter
odhodke v višini 3.572.617,50 €. V proračunskem letu 2014 ni predvidenih zadolževanj.
Stanje sredstev na računih konec leta 2012 (preteklega leta) je bilo 340.957,24 EUR. Iz
naslova davčnih prihodkov planiramo 1.526.439 € iz naslova dohodnine, 63.893 € iz naslova
davka od premoženja ter 38.820 € iz naslova na domače davke na blago in storitve. Iz
naslova nedavčnih prihodkov planiramo 63.000 € iz naslova na udeležbi od dobička in
dohodkov od premoženja, 980 € iz naslova taks in pristojbin, 600 € iz naslova glob in drugih
denarnih kazni, 2.000 € iz naslova blaga in storitev ter 17.500 € drugih nedavčnih prihodkov
iz naslova prispevkov občanov k investicijam ter komunalnih prispevkov. Planiramo 55.971 €
kapitalskih prihodkov in sicer od prodaje premoženja občine, ki ga je podedovala od občanov
zaradi oskrbe v domovih za ostarele. Transferne prihodke od drugih javnofinančnih institucij
planiramo 133.037 € po 21. členu ZFO, 4.000 € iz požarnega sklada, 1.532.393 € transfernih
prihodkov iz državnega proračuna in sredstev EU (za vrtec, za kanalizacijo in za vodovod).
Planiramo 48.320 € tekočih sredstev iz državnega proračuna za javna dela, delovanje
skupnih občinskih uprav ter družinskega pomočnika.
Odhodki proračuna za leto 2014 so planirani v višini 638.054 € za tekoče odhodke in sicer za
plače in druge izdatke zaposlenih v višini 156.756 €, v višini 25.323 € za prispevke
delodajalca za socialno varnost, v višini 412.993 € za blago in storitve, v višini 13.036 € za
plačilo obresti ter 29.946 € za proračunsko rezervo. Transferni odhodke planiramo v višini
768.593 € in sicer 49.593 € za subvencije oz. nepovratna sredstva podjetjem, zasebnikom,
kmetom ter za subvencioniranje cen komunalnih storitev, v višini 368.502 € za transfere
posameznikom in gospodinjstvom in sicer za predšolsko vzgojo, socialno varnost,
regresiranje prevozov v šolo in iz nje, oskrbo v domovih za ostarele in zavodih, za izplačila
družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih transferov. Za izplačila
transferjev za nepridobitne organizacije in ustanove planiramo 71.125 €. Sem spadajo
dobrodelne organizacije, društva in druge organizacije in ustanove, ki delujejo v javnem
interesu ter transferi političnim strankam. Planiramo druge tekoče domače transferje v višini
279.769 € in se nanašajo na transfere socialnega zavarovanja, delovanje dveh skupnih
občinskih uprav, transferi koncesionarjem javnih služb, tekoči transferi javnim zavodom, ki
niso posredni proračunski uporabniki, plačilo stroškov koncesionarjev za vzdrževanje
lokalnih cest, zimsko službo ter pomoč družini na domu. Tekoči transferi javnim zavodom s
področja vzgoje, izobraževanja, kulture ter pokritje stroškov drugih zavod ki delujejo za
občino ter sofinanciranje Javne razvojne agencije Ormož. Investicijske transfere pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki planiramo 43.000 € in sicer za nakup
gasilske opreme, transferom PGD ter namenski sredstev iz naslova požarne takse.
Investicijske transfere proračunskim uporabnikom planiramo v višini 24.741 € in se nanašajo
na občinske projekte skupnega pomena ter sofinanciranje opreme javnim zavodom.
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Investicijske odhodke planiramo v višini 2.097.833 €, kar predstavlja 58,72% vseh odhodkov.
Od tega gre za dve večji investiciji in sicer izgradnjo vrtca v višini 1.136.989 €, izgradnjo
kanalizacije v višini 614.356 € ter sofinanciranje projekta izgradnje vodovoda v višini 81.594
€, ki ga vodi občina Ormož, gre pa za oskrbo s vodo v porečju Drave ( 2. Sklop) Ormoškega
območja.
Planiramo tudi 30.000 € za nakup zemljišč in sicer pri pokopališču, pod osnovno šolo ter
zemljišče na katerem je odbojkarsko igrišče. Za obnovo sakralnih objektov bi namenili
15.000 € in sicer za obnovo poslikave v župnijski cerkvi pri Sv. Tomažu. Predvidevamo tudi
vlaganja v obnovo vodovodnih linij, Zdravstvenega doma Ormož, ureditve notranjosti
knjižnice pri OŠ Sv. Tomaž po preselitvi vrtca, obnovi in posodobitvi smučišča Globoki
klanec, investicijska vzdrževanja na OŠ Sv. Tomaž ter druga nujna vzdrževalna dela.
Župan je odprl razpravo ter pozval svetnike, da se vsi opredelijo k podanemu predlogu
proračuna za leto 2014.
Ga. Ksenija Kosi je menila, da se bomo morali prilagajati današnjemu stanju, toliko kot
imamo v vreči, toliko bomo lahko porabili.
Ga. Mateja Hržič je menila, da je prav, da planiramo manj sredstev gospodarstvu, ker že v
letošnjem letu ni bilo pravega interesa za koriščenje, več pa smo namenili kmetijstvu, ker so
večje potrebe in tudi večji interes za pridobitev sredstev. Že na eni od prejšnjih sej smo
Smučarskemu klubu naložili, da naredijo načrt sanacije smučišča, vendar še tega nismo
dobili. Ker je opazila, da se šoli namenja manj sredstev za programe, jo je zanimalo, za
katere programe gre, kateri so bili skrčeni ali pa jih več ni? Kot se opaža gre vedno več
sredstev za socialno varstvo. Predlagala je, da se postavi na avtobusna uta v Gor.
Ključarovcih.
Župan pojasni, da Smučarski klub intenzivno izvaja aktivnosti za zagon in obratovanje.
Ponovno bomo odgovorne pozvali, da nam predložijo zahtevani program.
Poskušali bomo namestiti uto na AP Gor. Ključarovci, ker še ne vemo, koliko bi stala ureditev
avtobusnega postajališča v Savcih, ker na tej lokaciji gre za ureditev postaje ob regionalni
cesti in javno razsvetljavo ter posledično za dražjo izvedbo. Glede dodatnih programov je
direktorica povedala, da v letu 2014 ni predvidenih dodatnih ur za matematiko in slovenščino.
G. Mirko Lovrec je menil, da bi bilo prav, da se občina vključuje in je seznanjena z vlaganji v
smučišče.
Direktorica Zinka Hartman je povedala, da ona in župan, ter računovodkinja ne morejo biti
poleg v njihovih odborih, saj ni to združljivo z našim delom. Po drugi strani pa imamo v
smučarskem klubu organe in osebe, ki so za to odgovorni. Prav tako pa imamo tudi naš
nadzorni odbor, ki nadzoruje porabo financ našega proračuna.
G. Mirko Lovrec je vprašal, zakaj moramo za knjižnico plačevati tudi v Ormož, če imamo
predvidena vlaganja pri Sv. Tomažu.
Župan je pojasnil, da gre za zavezo ob delitveni bilanci.
G. Mirko Lovrec je vprašal ali bo lahko občina za 30.000 € kupila vsa zemljišča, ki so bila
omenjena pod OŠ, pri pokopališču in za igrišče odbojke.
Župan je pojasnil, da bi zemljišče ob pokopališču kupili in v celoti plačali, za ostale nakupe
pa bi se dogovorili za dvoletno obdobje plačila.
G. Mirko Lovrec je vprašal, kaj pomeni v NRP ureditev občinske zgradbe v višini 10.000 €.
Župan je pojasnil, da gre za ureditev projektne dokumentacije za nov dom dnevnega varstva
starejših, ki ga imamo v planu. Če bi želeli imeti dom dnevnega varstva kot samostojno
ustanovo nam to ne bi uspelo, ker od pristojnega ministrstva ne bi dobili koncesije. Edina
možnost je, da bi šlo pri Sv. Tomažu za dislociran oddelek Centra starejših občanov iz
Ormoža.
G. Robert Korada je menil, da s postavko OŠO samo zavajamo ljudi, ker se nič ne zgodi,
denar pa se porabi za druge programe.
Župan je pojasnil, da za širitev OŠO omrežja preprosto nimamo toliko sredstev. Za brezžično
povezavo pa se je od 356 poslanih obvestil prijavilo samo 14, kar pomeni, da ta sistem večini
občanom ne bi ustrezal.
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G. Marko Plohl je menil, da je prav, da se za kmetijstvo namenja več sredstev, ker naša
občina ima v tej panogi neki potencial. Pri ljudeh je možnost pridobitve sredstev pozitivno
ocenjena. Za cesto Goli breg je menil, da se boji, da planirana sredstva ne bodo
zadostovala, ker je cesta precej dolga. Občani že sedaj nimajo primernega pritiska v
vodovodnem omrežju v Koračkem vrhu, vprašanje je, kaj se bo dogajalo, če bi navezali tudi
smučišče za snežne topove.
Župan je pojasnil, da se ceste Sv. Tomaž-Goli breg ne bo izvajala v celotni dolžini.
Predvidena je modernizacija po naselju v Zagorju ter od šole do roba gozda. Možnost
izvajanja investicije v dveh letih, je tudi opcija.
Glede koriščenja javnega vodovodnega omrežja v Koračkem vrhu je menil, da še ni
dokončnega dogovora glede vode. Če bi imeli vodno zajetje bi to bila najcenejša rešitev.
G. Janka Vrbančiča je zanimalo kaj bo z odmero javnih poti, ker bodo ljudje plačevali davek,
od zemljišč po katerih potekajo ceste. Pa tudi od Smučarskega kluba bi morali zahtevati
natančnejše podatke o vlaganjih in o vlagateljih.
Pojasnjeno je bilo, da lastniki davka za zemljišče po katerih potekajo kategorizirane ceste ne
bodo plačevali, saj se bo potrebna površina za ceste odbila in občani za ta del zemljišča po
katerem poteka cesta ne bodo plačevali davka.
Če bi želeli odmero in odkup zemljišč po katerih potekajo kategorizirane ceste pripeljati do
konca, bi potrebovali najmanj 400.000 €, za kar pa preprosto v tem času ni denarja ali pa bi
se morali odreči investicijam za nekaj let.
Župan je pojasnil, da bomo od Smučarskega kluba zahtevali dostavo dokumentacije o
predvidenih vlaganjih v obnovo smučišča ter o vlagateljih v obnovo ter posodobitev.
Ga. Sabina Golob je menila, da imamo precej nizko planirana sredstva za zimsko službo,
verjetno bomo morali ponovno iskati rešitve in dodajati postavki. Pričakuje, da se bo v letu
2014 namestilo ogledalo v Bratonečicah. Glede namestitve snežnih kolov je menila, da so jih
namestili sami, cca 10 pa jih še potrebujejo.
Župan je povedal, da je težko narediti finančni plan za zimsko službo, ki bi bil čim bolj realen,
ker preprosto ne vemo kaj nas čaka. Kupili smo 300 kom snežnih kolov in jih bomo dali
namestiti.
Ga. Sabina Golob je menila, da pozdravlja investicijo izgradnjo vrtca in tudi kanalizacije, ker
bomo s tem dokazali, da smo v teh štirih letih bili kos večjim projektom.
G. Mirko Lovrec je vprašal ali imamo katero postavko s katere bomo lahko jemali, da bomo
pokrivali, ko bo za kaj zmanjkalo.
Pojasnjeno je bilo, da take postavke v predlogu proračuna ni.
Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
S K L E P št. 208
o javni razpravi o predlogu Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2014
1. člen
Izvede se javna razprava o Predlogu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2014.
2. člen
Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2014 bo na vpogled vsak delovni dan (od
ponedeljka do petka) v prostorih občinske uprave Občine Sveti Tomaž, in sicer od
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26. novembra 2013 do 10. decembra 2013.
3. člen
V času javne razprave od 26. novembra 2013 do 10. decembra 2013 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 26. novembra 2013 do 10. decembra 2013.
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
Ta sklep velja takoj.
Ad 3
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev predloga sklepa o
imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj Ormož.
Pojasnjeno je bilo, da je direktor JZ Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož g. Aleš Arih nepreklicno
odstopil. Mesna občina Ptuj je razpisala prosto delovno mesto direktorja zavoda. V odprtem
15 dnevnem razpisnem roku so se prijavili štirje kandidati. Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Mestne občine Ptuj je prejela štiri vloge, od tega je opravila razgovor s
tremi kandidati. Da bi se komisija pravilno odločila, je zaprosila za mnenje Svet zavoda ter
Strokovnega sveta in odločila, da ne izbere nobenega prijavljenega kandidata ter razpisni
postopek zaključila. Glede na to, da ni bil nihče od kandidatov izbran, se predlaga, da se
imenuje za največ za eno leto vršilec dolžnosti g. Andrej Brence.
Župan je podal zadevo v razpravo.
V nadaljevanju je župan povedal, da predlaganega vršilca dolžnosti ne pozna.
Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
S K L E P št. 209
o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj Ormož
1.
Andrej BRENCE se z dnem 1. 1. 2014, 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.
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Ad 4
Pobude, vprašanja in odgovori nanje:
Ga. Mateja Hržič je menila, da bi morali člani Svetov javnih zavodov ali direktorji občasno
poročati na seji občinskega sveta, da bi bili seznanjeni kaj se dogaja po zavodih.
G. Mirko Lovrec je menil, da bi morali nekaj narediti na umirjanju prometa na JP mimo GD
Trnovci, ker je cesta dejansko speljana preko dvorišča GD, kjer se izvajajo tekmovanja in
vaje gasilcev. Včasih je aktivnih več skupin in se bojijo, da se ne bi kaj pripetilo. Želijo si, da
se izvedejo talne cestne ovire z ustrezno prometno signalizacijo.
Župan je povedal, da se za leto 2014 planira ureditev dvorišča in bi se verjetno dalo kaj
narediti v tej smeri. Direktorica občinske uprave je še dodala, da je potrebno podati pisno
vlogo za umirjanje prometa.
G. Mirko Lovrec je navzoče seznanil kot član Sveta Javnega zavoda Zdravstvenega doma
Ormož, da v tekočem letu po njemu znanih podatkih zavod dobro posluje.
G. Janko Vrbančič je povedal, da bodo občani podali vlogo za ureditev umirjanja prometa
mimo Dovečar Marjane. Občina naj poskrbi, da bo pločnik redno posipan v zimskem času.
Zahvalil se je za dobavljeno bitumensko emulzijo, za sanacijo razpok na cesti proti Žagavcu.
Ad 5
Pod točko Razno je župan navzoče seznanil z aktivnostmi okrog Gimnazije Ormož.
V zadnjih letih je bilo predlaganih že nekaj variant, kako zagotoviti delovanje javnega zavoda
kot samostojne institucije. Zadnji predlogi ministrstva so v smeri, da bi se Gimnazija Ormož
priključila Ljutomerski. V Ormožu bi bil en oddelek gimnazijskega programa in en oddelek
otroškega varstva, če bi gimnazija v Ljutomeru dobila en oddelek umetnostnega programa
od strani ministrstva. Dejstvo je, da bo do združevanja prišlo. V Ormožu so prizadevanja, da
bi občine pokrile to razliko.
Razpravljavci so menili, da bi za te tri občine to bilo previsoko breme, ki pa tudi ne bi bilo
dolgoročno, ker je število otrok v upadanju vsepovsod.
To, da je občina Ormož soustanoviteljica Gimnazije Ormož je verjetno edinstven primer v
državi. Naša občina in Središka je od leta 2007 dalje vsako leto namenila del sredstev za
Gimnazijo Ormož.
Skupno stališče vseh svetnikov je, da naša občina ne more pokrivati izpada, če bo gimnazija
samostojna. Najboljša rešitev je, da se Ormoška gimnazija priključi k Gimnaziji Ljutomer.
V zvezi s to temo so na Radio Ptuj povabljeni župani občine Ormož, Središča ob Dravi in Sv.
Tomaža.
Župan je povedal, da bomo v začetku decembra sklicali zbore občanov s predstavitvijo
Predloga proračuna za leto 2013 po običajnih mestih. Dogovorjeno je bilo, da bomo o
terminskem planu seznanili svetnike.
Župan je prosil, da se svetniki udeležijo zborov občanov ter vodijo zbor. Svetniki se naj
udeležijo tudi tistih zborov, katerih območje naselij pokrivajo.
Župan je navzoče seznanil, da smo prejeli samo 14. izjav občanov, ki bi se želeli priključiti na
brezžično širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij. Obvestili smo 356 lastnikov
objektov. Iz navedena sledi, da ni nekega interesa za priklop na ponujen brezžični sistem. Za
širitev optičnega omrežja pa preprosto nimamo možnosti, ker imamo dve večji investiciji,
izgradnjo vrtca in kanalizacije v naslednjem letu, če bomo pridobili sredstva EU.
Župan je vprašal svetnike ali se strinjajo, da se sredstva ki so bila predvidena za novoletno
praznovanje, namenijo šibkejših družinam in družinam v stiski. Svetniki se s tem strinjajo in
bo podali predloge za družine, za katere menijo, da so pomoči potrebni.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 22. REDNE SEJE
1. Sklep št. 207, je realiziran.
2. Sklep št. 208, je realiziran.
3. Sklep št. 209, je bil posredovan na Mestno občino Ptuj.

Sveti Tomaž, dne 17.12.2013.
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