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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 
Številka: 032-2/2014 01/ZH 
Datum:   18.09. 2017 
 

Z A P I S N I K 
 
23. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 18. septembra 2017 ob 19. 
uri, v sejni sobi v kulturnem domu pri Sv. Tomažu 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 članic in članov občinskega sveta (svetnikov). 
G. Franc Magdič je bil odsoten brez opravičila. 
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman  (v nadaljevanju 
direktorica občinske uprave), ga. Stanislava Kosi ( v nadaljevanju računovodkinja). 
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 
Od novinarjev je bila prisotna ga. Škrlec Natalija in ga. Urška Levanič. 
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje. 
Ker pripomb ali dopolnitev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 232 
 

1. 
 
Potrdi se zapisnik 22. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega 
sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/1 
Za sejo je župan predlagal naslednji 

dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega  sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2017 
3. Pravilnik o spremembah pravilnika o merilih za obratovanje gostinskih obratov in 

kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v podaljšanjem obratovalnem času 
4. Pravilnik o spremembah pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v 

občini Sveti Tomaž 
5. Sklep o pokritju stroškov odlaganja azbestnih plošč zaradi neurja 
6. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
7. Razno 

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

dnevni red: 
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Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega  sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2017 
3. Pravilnik o spremembah pravilnika o merilih za obratovanje gostinskih obratov 

in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v podaljšanjem 
obratovalnem času 

4. Pravilnik o spremembah pravilnika o sofinanciranju programov turističnih 
društev v občini Sveti Tomaž 

5. Sklep o pokritju stroškov odlaganja azbestnih plošč zaradi neurja 
6. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
7. Razno 

 
Ad/2 

 
Župan je prosil računovodkinjo, da poda obrazložitev Rebalansa proračuna občine Sveti 
Tomaž za leto 2017. 
Med drugim je bilo povedano, da z rebalansom planiramo prihodke v višini 1.956.182 EUR, 
odhodke v višini 2.058.476 EUR, ker smo imeli ob koncu leta na transakcijskem računu 
127.294 EUR. V letu 2017 planiramo vračilo dolga v višini 25.000,00 EUR za najeta posojila. 
Na višino prihodkov vpliva povišana glavarina za cca 3,00 EUR, usklajeni so davki na 
polletno realizacijo ter kapitalski prihodki. Z rebalansom smo ločili prihodke o prodaje 
kmetijskih zemljišča in stanovanj. Z rebalansom spreminjamo program zadolževanja, ki smo 
ga planirali v višini 1.000.000,00 EUR za izgradnjo medgeneracijskega objekta pri Sv. 
Tomažu, ker do tega v letu 2017 ne bo prišlo. 
Pri odhodkih so usklajeni materialni stroški glede na potrebe, spreminjajo pa se tudi 
pogodbene obveznosti za modernizacijo cest in so posledica prejetih najugodnejših ponudb 
na razpisih. 
V nadaljevanju je župan povedal, da bo prišlo do spremembe pri izgradnji medgeracijkega 
centra enote starejših občanov pri Sv. Tomažu. Občina ne bi uspela pridobiti koncesije in je 
dogovorjeno s Centrom starejših občanov, da oni zaprosijo za dodatno koncesijo za 28 oseb 
pri Sv. Tomažu. Zaradi tega se bo spremenilo financiranje investicije, ker bo CSO Ormož 
vstopil kot soinvestitor. Rok za vložitev vloge je 31.10.2017. Sedaj lahko le upamo, da bo 
CSO Ormož d.o.o. pridobil dodatno koncesijo. Zaradi nastale situacije bi k izgradnji pristopili 
v naslednjem letu in tudi k potrebnemu zadolževanju. Z rebalansom predlagamo v dogovoru 
z občino Ormož, za  sofinanciranje 37 m naše javne poti v Savcih pod stan. hišo Majcen 
Dominika, Savci 4, ker se pod njimi konča odsek javne poti. Investitor je občina Ormož, mi pa 
samo soinvestitorji. Podobno smo v tem letu modernizirali 400 m odsek javne poti Sejanci-
Strjanci, kjer smo bili investitor mi, občini pa sta nosili stroške glede na dolžino ceste v 
posamezni občini.  
Prebivalci zaselka v Koračicah v smeri Miklašič Andreja in Črnjavičevih bi želeli 
modernizacijo ceste v dolžini nekaj čez 200 m. Z omenjeno javno potjo imamo težave, še 
posebej v zimskem času, zato bi bilo prav, da  bi pri tem sodelovali. 
Nekaj dodatnih sredstev predlagamo za dokumentacijo in zemeljska dela za parkirišče pri 
pokopališču. Smo tik pred izdajo gradbenega dovoljenja. 
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za finance in proračun g. Albinu Belšaku. 
Predsednik je povedal, da je odbor obravnaval rebalans proračuna in menijo, da je primerna 
podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta. 
G. Mirko Lovrec je povedal, da ga moti umik sredstev za obnovo stare šole. Predlaga, da se 
za naslednjo leto za obnovo strehe nameni dovolj sredstev in s tem prepreči propadanje 
objekta. 
Sprašuje se zakaj se za oskrbo s pitno vodo namenja vedno več sredstev, če pa jim je bilo v 
postopku podelitve koncesije rečeno, da se stroški ne bodo poviševali in poračunavali za 
nazaj. Glede obnove vodovoda je povedal, da bi bilo nesmiselno asfaltirati cesto pred 
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zamenjavo vodovoda. Glede tega meni, da je cevovod fi 63 mm v redu, kar bo zadostovalo 
za ta del naselja in morebitne nove investitorje. 
G. Marjan Antolič je menil, da bi lahko zaprosili Spomeniško varstvo za obnovo šole, če 
vztrajajo na zaščiti objekta, naj še kaj primaknejo. 
G. Albin Belšak se strinja z investicijskimi vlaganji v naselju Zagorje. 
Ga. Pavla Hebar meni, da je smiselno pristopiti v naslednjem letu k modernizaciji ceste nad 
ribnikom Savci, obnova že asfaltirane ceste Savski vrh pa pomakniti v NRP.  
G. Mirko Lovrec je predlagal, da bi svetnikom posredovali nekaj več podatkov o delovanju 
LAS-a UE Ormož. 
Direktorica je pojasnila, da še za projekt LAS nismo prejeli nobene odločbe o odobritvi 
sredstev, prijavili smo se skupaj z ostalima dvema občinama. Z občino Ormož s projektom 
ureditev postajališč za avtodome v Ormožu ter pri nas v Savcih in pri Sv. Tomažu ter z 
nakupom stojnic.  Gre za mehke projekte. Ko bomo znanih več podatkov jih bomo 
posredovali na eni od prihodnjih sej. 
 
Župan je predlagal glasovanje o rebalansu proračuna. 
Glasovalo je sedem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 233 
 

1. 
 

Sprejme se Odlok o  rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2017, ki 
vsebuje splošni in posebni del proračuna, obrazložitve proračuna, načrt razvojnih 
programov in načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/3 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Pravilnika o spremembah 
Pravilnika o merilih za obratovanje gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja 
gostinska dejavnost v podaljšanem obratovalnem času. 
Pojasnjeno je bilo, da gre samo za spremembo 4. člena Pravilnika, h kateremu se doda novi 
odstavek z besedilom, ki se glasi,« Ob raznih priložnostih lahko gostinski obrati iz 2. in 3. 
člena tega Pravilnika, na podlagi vloge obratujejo do 5. ure naslednjega dne. 
 
Župan je predlagal razpravo. 
Ga. Kristina Grašič je menila, da bi morali imeti tudi Pravilnik o delovanju smučišča. 
Župan je povedal, da se bomo pozanimali, kako je to v drugih občinah, kjer se nahajajo 
smučišča. 
 
Župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil naslednji 

 
S K L E P 234 

 
1. 
 

Sprejme se Pravilnik o spremembah pravilnika o merilih za obratovanje gostinskih obratov in 
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v podaljšanjem obratovalnem času, ki je 
sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
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Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/4 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Pravilnika o spremembah 
pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Sveti Tomaž. 
Pojasnjeno je bilo, da si lahko pridobimo podatke sami o registraciji društev. Zaradi tega se 
spremeni 2. odstavek 6, člena in sicer tako, da se črta prva alineja, ostane pa predložitev 
seznama članov in finančno ovrednoten program s katerim se društvo prijavlja na razpis z 
opisom programa. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 235 
 

1. 
 
Sprejme se Pravilnik o spremembah pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev 
v občini Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 

Ad/5 
 

 
Župan je povedal, da predlagamo pomoč oškodovancem po toči, s tem, da bi plačala občina 
stroške odlaganja (azbestnih)salonitnih plošč. Domači gasilci so posredovali na 18 objektih. 
Nekateri objekti so imeli sporne azbestne plošče. 
Župan je predlagal razpravo. 
G. Mirko Lovrec je vprašal kam se plošče odpeljejo in če bodo zadoščala predvidena 
sredstva. 
Župan je pojasnil, da bomo plošče odpeljali v Ormož, nato pa koncesionar poskrbi za odvoz 
na uničenje. Glede sredstev je težko reči ali bodo zadoščala ali pa smo planirali preveč. 
Poiskali bomo rešitev, v kolikor ne bo zadoščalo 3.000 EUR za odlaganje. 
G. Borut Janžekovič je vprašal ali bomo v občini poskrbeli tudi za plačilo odlaganja ostalim 
občanom, ko se bodo odločali o zamenjavi kritine. 
Župan je menil, četudi bi si to želeli, to ne bo mogoče. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 236 
 

1. 
 

Za odpravo posledic po neurju s točo, se bodo za oškodovance iz območja občine Sveti 
Tomaž, pokrili stroški odlaganja nevarnih odpadkov (azbestnih plošč).   
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 

Ad/6 
 
Pobude, vprašanja in odgovori nanje: 
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Ga. Kristina Grašič je menila, da naj naši delavci preko javnih del poskrbijo za urejenost 
okrog kmetijske zadruge, ker visoka trava kazi okolje. 
Pojasnjeno je bilo, da gre za privatno lastnino v stečajnem postopku, ter se bomo obrnili na 
stečajnega upravitelja, da naj poskrbi za urejeno okolico. 
G. Mirko Lovrec je povedal, da so se stroški Turistično informacijske pisarne dvignili iz 2 na 4 
tisoč. Zanima ga tudi o aktivnostih, ker je nekaj mesecev že minilo od pričetka delovanja 
pisarne. 
Župan je pojasnil, da so vsi stroški na račun občine, ker lastnih virov še ni.  
Delavko bomo povabili na sejo občinskega sveta, da nam bo podala poročilo o dosedanjih 
aktivnostih in kaj se planira v prihodnje. 
G. Mirko Lovrec je menil, da bi morali na sejo povabiti tudi predsednika Smučarskega kluba 
za poročanje o aktivnosti, ker občina kar precej denarja namenja za delovanje. 
G. Marjan Antolič je vprašal ali bomo v naslednjem letu pristopili k izgradnji pločnika do 
kulturnega doma ter ureditvi platoja, ki je še v gramozirani izvedbi. 
Župan je povedal, da si to srčno želimo, vendar je vprašanje katere investicije bodo v 
prihodnjem letu možne.  
G. Albin Belšak opozarja na zaraščeno regionalno cesto v križišču pri kapeli v Koračicah. 
Pojasnjeno je bilo, da bomo na to opozorili koncesionarja CP Ptuj d.d.. 
Ga. Pavla Hebar predlaga, da Bioterme Mala Nedelja opozorimo, da naj namestijo kažipot v 
Savcih, da ne bodo ljudje spraševali od hiše do hiše, kje so Bioterme. 
Pobudo bomo posredovali. 
 

Ad/7 
 
Razno. 
Župan je navzoče seznanil, da je bil na Ptuju sestanek županov Spodnjega Podravja na 
temo Urgentni center in ukinjanje sodišča na Ptuju in drugih državnih ustanov. 
Povedal je, da vse občine podpirajo finančno sodelovanje za gradnjo urgentnega centra na 
Ptuju. Problem je v tem, da spada Ptujski center v program C3, kar pomeni večjo finančno 
breme za lokalne skupnosti. Na našo občino pripada obveznost v višini 7.200 EUR v 
naslednjem letu. 
Župani so tudi proti ukinjanju sodišča na Ptuju in drugi ustanov, ki so v planu centralizacije. 
Župani Spodnjega Podravja zahtevajo sestanek z odgovornimi v državi za tako namerno 
početje, je še povedal. 

 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                                       Župan: Mirko Cvetko 
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Občina Sveti Tomaž 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  23. REDNE SEJE 

 
1. Sklep št. 232, je realiziran.   

2. Sklep št. 233, je v postopku realizacije. 

3. Sklep št. 234 je v postopku realizacije.  

4. Sklep št. 235, je v postopku  realizacije. 

5. Sklep št. 236, je v postopku  realizacije. 

 
 
 


