OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-2/2014 01/ZH
Datum: 17. 10. 2017
ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 17. oktobra 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, ker je bilo prisotnih vseh osem članic in članov občinskega sveta (svetni
kov).
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman (v nadaljevanju
direktorica občinske uprave).
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Od poročevalcev je bila prisotna ga. Blanka Kosi Raušl za poročanje o delovanju turistične
informativne pisarne.
Od novinarjev sta bili prisotni ga. Katjuša Štih in ga. Urška Levanič.
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. 237
1.
Potrdi se zapisnik 23. 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 23. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. a.) Investicijski program Medgeneracijski center Sveti Tomaž
b.) Dogovor o sofinanciranju izgradnje Medgeneracijskega centra Sveti Tomaž
c.) Soglasje k najemu kredita CSO za gradnjo Medgeneracijskega centra
3. Konzorcijska pogodba za namen sofinanciranja izgradnje Urgentnega centra na Ptuju
4. Poročilo o delovanju turistične informativne pisarne
5. Izvolitev elektorjev v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni
svet in izvolitev kandidata za člana Državnega sveta
6. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
7. Razno
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Še preden je g. župan odprl razpravo, je predlagal dodatno točko dnevnega reda in sicer:
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra. Dodatno točko dnevnega reda bi obravnavali pod
točko 6.
Direktorica občinske uprave je pojasnila, da gre za zemljišči v k.o. Rucmanci in k.o. Savci, ki
v naravi več ne služita svojemu prvotnemu namenu. Predlagani parceli želimo izvzeti iz
javnega dobra, da lahko opravimo promet z njima.
Župan je predlagal razpravo o predlogu.
Ker pripomb na dodatno točko ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 238
1.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra bo obravnavan pod točko 6. dnevnega reda, ostale
točke se pomaknejo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal, da se poročanje o delovanju Turistično informativne pisarne obravnava
pod točko dve, s čimer so se svetniki strinjali.
Za sejo je bil predlagan naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Poročilo o delovanju turistične informativne pisarne
3. a.) Investicijski program Medgeneracijski center Sveti Tomaž
b.) Dogovor o sofinanciranju izgradnje Medgeneracijskega centra Sveti Tomaž
c.) Soglasje k najemu kredita CSO za gradnjo Medgeneracijskega centra
4. Konzorcijska pogodba za namen sofinanciranja izgradnje Urgentnega centra na Ptuju
5. Izvolitev elektorjev v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni
svet in izvolitev kandidata za člana Državnega sveta
6. Sklep o ukinitvi javnega dobra za parceli v k.o. Savci in Rucmanci
7. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
8. Razno
Ad/2
Župan je prosil ga. Blanko Kosi Raušl, ki je zaposlena v Turistično informativni pisarni, da
poda poročilo o dosedanjem trimesečnem delovanju pisarne.
Med drugim je povedala, da so svetniki prejeli poročilo, nahaja pa se tudi na spletni strani,
zato bo podala na kratko le najpomembnejše podatke.
V začetku je bilo potrebno vzpostaviti delovanje pisarne kot take. Sledile so aktivnosti za
promocijski material, navezovanje stikov z raznimi ponudniki v naši občini, občani ter drugimi
turističnimi zavodi, še posebej z ormoškim.
Svečana otovoritev je bila v mesecu juniju. Zahvaljuje se še posebej gospe Pavli Hebar ter
ostalim, ki so pri tem sodelovali. Predsednik Turistične zveze Slovenije, se je svečane
otvoritve tudi udeležil, za kar mu gre posebej zahvala.
Občani so bili pisno obveščeni o odprtju pisarne in poklicani, da po svojih močeh prispevajo k
razvoju turizma pri nas s pobudami ali s konkretnim sodelovanjem.
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Pred kratkim so pisarno obiskali s Turistične zveze Slovenije. Z obiskom in korektno oceno
smo lahko zadovoljni.
Glede prodaje izdelkov v pisarni je povedala, da se posluje preko transakcijskega računa in
tudi z gotovino. V kolikor še koga poznamo z registrirano dejavnostjo in bi lahko svoje izdelke
ponudil, bi bilo dobrodošlo.
Omenila je, da se pojavljajo govorice, da dela za Turistično društvo, da pa ni res. Pisarna je
samostojna, turističnemu društvu pa bo pomagala če bo potrebno.
Glede prepoznavnosti je povedala, da so nameščene informativne table kje se pisarna
nahaja, vendar jih je potrebno namestiti še drugje. Nimamo nekega zemljevida ali karte, ki bi
jo obiskovalci vzeli s seboj. Manjkajo nam spalne kapacitete, pohodniške in kolesarske poti.
V program bi zraven ogleda domačije dr. Stanka Cajnkarja, Stajnkovega mlina, Savskega
ribnika, cerkve, Brumnovega muzeja, še vključili ogled etnološke zbirke v stari šoli, vendar je
šola v tako slabem stanju, da ni primerna za oglede.
Ob kuncu se je zahvalila za dosedanje sodelovanje, ki ga pričakuje tudi v prihodnje.
V nadaljevanju je župan povedal, da so to začetki delovanje, precej je bilo narejenega,
vendar nas čaka še veliko dela. Ko bomo pripravljali proračun za prihodnje leto, bomo morali
imeti to v vidu, ker brez finančnih sredstev ne bo šlo, morali bomo biti odprti, je menil.
Župan je predlagal razpravo:
ga. Pavla Hebar je menila, da si gasilci PGD Savci tudi zaslužijo zahvalo, ker so pri prireditvi
veliko pomagali, prav tako tudi ostali občani.
Pojasnjeno je bilo, da gre zahvala vsem ki so pri tem sodelovali in je to v poročilu zajeto.
g. Mirko Lovrec je povedal, da se veseli, da se nekaj dogaja na področju turizma. Menil je, da
bi mogoče katero leto zgradili 1 km manj asfalta in bi poskrbeli za kolesarske in pohodniške
poti, ker so take ponudbe zanimive in privlačne.
Glede etnološke zbirke v stari šoli je menil, da bomo mi vsi prej pokojni, stara šola pa bo še
stala. Res pa je, kar je že nekajkrat opozoril, da je potrebno več narediti na vzdrževanju.
Glede prodaje na stojnicah se je pač treba držati pravil, je menil. Žalostno pa je, da naših
prodajalcev ob priložnostih skoraj ni.
Predlaga, da nekaj naredimo na zborniku, ker bo v letu 2019 župnija praznovala 300 letnico,
ti dve leti bosta zelo hitro minili.
Ga. Blanka Kosi Raušl je pojasnila, da imamo nekaj prijav za prodajo na Martinovo tudi od
naših občanov in tudi od drugod.
Verjetno bodo na Martinovo sodelovali učenci enega razreda OŠ Sveti Tomaž.
Glede kolesarskih poti je povedala, da se pripravlja en projekt kolesarske poti med Ptujem in
Madžarsko, ki ga bo vodila Bistra Ptuj. Mogoče se bomo našli v projektu, če bo trasa
potekala po naši občini. Imela je razgovor v Biotermah. Nekaj sodelovanja bi se dalo vključiti,
če bo delovalo naše smučišče. Omenila je tudi izposojo koles.
V tem času nas je obiskala ena skupina iz Turističnega društva Polenšak.
ga. Kristina Grašič je vprašala, kje vidi spalne kapacitete.
Pojasnila je, da je to za našo občina največji problem. Lastnik enega apartmaja in eno
mansarde v stanovanjski hiši kažeta interes, da bi ponudila prenočišča. Problem je drugje,
ker mora za goste nekdo poskrbeti in izpolnjevati pogoje za oddajo.
Župan se je zahvalil za podano poročilo in vse skupaj prosil, da za razvoj turizma vsi skupaj
naredimo več.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 239
1.
Občinski Svet Občine Sveti Tomaž se seznani s Poročilom turistične informativne pisarne za
obdobje od 01.06.2017- 30.09.2017, ki je sestavni del tega sklepa.
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2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/3
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda poročilo o investicijskem programu
Medgeneracijskega centra Sveti Tomaž, dogovora o sofinanciranju izgradnje
Medgeneracijskega centra Sveti Tomaž in soglasju k najemu kredita CSO za gradnjo
Medgeneracijskega centra.
Med drugim je direktorica povedala, da bo podala obrazložitev za vse tri sklepe pod točko tri,
ker so medsebojno povezujejo.
Družba CSO Ormož, Center za starejše občane d.o.o., bo skupaj z Občino Sveti Tomaž
pristopila k sofinanciranju izgradnje Medgeneracijskega centra pri Svetem Tomažu. V pritličju
in v 1. nadstropju stavbe v skupni izmeri 908,76 m2 se bo izvajalo institucionalno varstvo
starejših za 28 oseb (28 postelj). V mansardi v izmeri 341,65 m2 bodo prostori namenjeni
medgeneracijskemu druženju ter zdravstveni oskrbi. Po končani izgradnji in pridobitvi
uporabnega dovoljenja za objekt se bo uredila etažna lastnina. Pritličje in prvo nadstropje v
izmeri 908,76 m2 bo v lasti družbe CSO Ormož, Center za starejše občane d.o.o., mansarda
v velikosti 341,65m2 bo v lasti Občine Sveti Tomaž. Ocenjena vrednost izgradnje objekta
znaša skupaj 1.571.521,30 EUR z DDV (tekoče cene).
Občina Sveti Tomaž bo zagotovila sredstva za izgradnjo mansarde in za večji del
komunikacijskih površin, ki bo služil tudi mansardi in sicer skupaj 33,93 %, kar znaša
525.095,53 EUR z DDV (stalne cene) oziroma po tekočih cenah 533.217,17 EUR z DDV.
CSO Ormož, Center za starejše občane d.o.o., bo za sofinanciranje enote pri Svetem
Tomažu zagotovil sredstva v deležu 66,07 %, kar znaša 1.022.489,30 EUR z DDV (stalne
cene) oziroma po tekočih cenah 1.038.304,12 EUR z DDV. Družba CSO Ormož, Center za
starejše občane d.o.o. bo za znesek 800.000,00 EUR najela kredit pri najugodnejšem
kreditodajalcu za obdobje 15 let, z začetkom odplačevanja leta 2020, razliko bo zagotovila iz
lastnih sredstev.
Občina Sveti Tomaž je za izgradnjo enote doma pri Svetem Tomažu prenesla na CSO d.o.o
kot stvarni vložek zemljišče s parcelo 16/5, 16/8 in 17 k.o. Tomaž v vrednosti 42.599,00
EUR. Prav tako je Občina Sveti Tomaž zagotovila sredstva za izdelavo projektne
dokumentacije v višini 50.210 EUR ter bo zagotovila sredstva v višini 533.217,17 EUR za
izgradnjo dela objekta za prostore namenjene medgeneracijskemu druženju ter zdravstveni
oskrbi. Občina bo najela kredit v višini 430.000 EUR za dobo 15 let.
Župan je dodal, da si lahko samo želimo, da bi uspeli pri pridobitvi koncesije, saj v
nasprotnem primeru do izgradnje ne bo prišlo.
K izvedbi bi pristopili spomladi leta 2018. Po predvidevanjih bi bil dom pripravljen za prve
oskrbovance aprila leta 2019.
Občina Ormož in Središče ob Dravi podpirata ta projekt. Župan je predlagal razpravo o vseh
treh sklepih.
G. Mirko Lovrec je povedal, da finančne obveznosti okrog 30.000 EUR na leto ne bil smel biti
problem. Meni je, da je odločitev, da gremo v skupno investicijo s CSO Ormož d.o.o., dobra
in pravilna, ne samo zaradi sofinanciranja, ampak tudi zaradi samega delovanja.
Osebno podpira investicijo. Tudi vsi ostali svetniki investicijo podpirajo.
a.) Župan je predlagal glasovanje o investicijskem programu Medgeneracijskega centra Sveti
Tomaž.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 240
1
O POTRDITVI IP-a

4

1. Potrdi se Investicijski program za projekt/program2: Medgeneracijski center
Sveti Tomaž, ki ga je izdelala3 Javna razvojna agencija Ormož, Vrazova ulica 9,
2270 Ormož, dne 11. 10. 2017
2. V NRP občine se: (obkroži)
- odobri se izvedba investicije
Skladno z IP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.571.521,30 EUR (z vključenim
davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od aprila
2018 do marca 2019.
4. Vire za financiranje zagotavljajo6:
- Občina Sveti Tomaž, delež v znesku 533.217,17 EUR, od tega kredit v višini
430.000,00 EUR.
- CSO Ormož d.o.o., delež v znesku 1.038.304,13 EUR , od tega kredit v višini
800.000,00 EUR.

b.) Župan je predlagal glasovanje o dogovoru o sofinanciranju izgradnje Medgeneracijskega
centra Sveti Tomaž.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 241
1.
Občinski svet Sveti Tomaž soglaša s sklenitvijo Dogovora o sofinanciranju izgradnje
Medgeneracijskega centra Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
c.) Župan je predlagal glasovanje o soglasju k najemu kredita CSO za gradnjo
Medgeneracijskega centra pri Svetem Tomažu.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 242
1.
Občinski svet Sveti Tomaž soglaša, da CSO Ormož, Center za starejše občane d.o.o., po
pridobitvi koncesije za širitev svoje dejavnosti institucionalnega varstva starejših v enoti Sveti
Tomaž, najame kredit v višini 800.000,00 EUR, za obdobje 15 let, za gradnjo navedene
enote pri Svetem Tomažu.
2.
Ta sklep velja takoj.
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Ad/4
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklenitve konzorcijske
pogodbe za namen sofinanciranja izgradnje Urgentnega centra na Ptuju.
Med drugim je bilo povedano, da se je Splošna bolnišnica na Ptuju obrnila na občine
Spodnjega Podravja s prošnjo, da pomagajo pri sofinanciranju Urgentnega centra na Ptuju,
ker sama zaradi finančnih težav tega ni zmožna. Kot merilo za delež občin predlagajo število
prebivalcev, kar bi za našo občino znašalo 7.281 EUR. Sredstva bi morali zagotoviti v letu
2018.
V nadaljevanju je župan povedal, da so se na skupnem sestanku županov Spodnjega
Podravja dogovorili o podpori sofinanciranja iz občinskih proračunov. Na tak način bi občine
prispevale 300.193 EUR. Svoj delež bo primaknilo gospodarstvo te regije in Ptujska
bolnišnica. Da je prišlo do sofinanciranja je razlog v kategorizaciji Urgentnih centrov, ker
Ptujski spada v kategorijo C3. Investicijska vrednost je ocenjena na 4,5 milijona EUR.
Župan je predlagal razpravo.
g. Borut Janžekovič je menil, da za našo občino finančno breme ne bo neki večji problem,
moti pa ga, da nas imajo v državi za drugorazredne državljane, s tem, da nam nalagajo
dodatna finančna bremena. Osebno podpira sofinanciranje.
g. Mirko Lovrec ima pomisleke, ali bo Ptujska bolnišnica imela denar za sofinanciranje, ker
so v javnosti prisotni podatki o finančnih težavah. Zanima ga, ali ima občina informacije o
tem, ali bodo sredstva res zagotovili.
Župan je pojasnil, da informacij ni. Konzorcijska pogodba bolnišnici nalaga sofinancerski
delež. Upamo, da se bodo vsi pogodbeniki držali pogodbenih obveznosti, je menil.
ga. Kristina Grašič je povedala, da podpira sofinanciranje, ker gravitiramo na Ptuj, Maribor in
Murska Sobota pa sta precej oddaljena od nas, hitro posredovanje pa je zelo pomembno.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 243
1.
Občinski svet Občine Sveti Tomaž soglaša s sklenitvijo konzorcijske pogodbe za namen

sofinanciranja izgradnje Urgentnega centra na Ptuju,ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/5
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev postopka za izvolitev
elektorja v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet in izvolitev
kandidata za člana Državnega sveta.
Med drugim je bilo povedano, da smo obvestili politične stranke, ki so zastopane v
občinskem svetu, da podajo predloge za imenovanje enega elektorja za volitve
predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet. OO SDS Sveti Tomaž je predlagala
kandidata g. Mirka Cvetka, Pršetinci št. 2.
Od strani politične stranke SDS smo prejeli prošnjo, da naj podpremo njihovega kandidata za
člana Državnega sveta in sicer za g. Branka Šumenjaka iz Ormoža, ki je tudi sedaj član
Državnega sveta.
Župan je dal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g.
Albinu Belšaku.
Predsednik je povedal, da je komisija obravnavala oba predloga. Člani komisije se strinjajo,
da se za elektorja izvoli g. Mirko Cvetko, Pršetinci št. 2 in podpre predlog za člana
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Državnega sveta za g. Branka Šumenjaka. Predsednik je povedal, da sta predloga primerna
za obravnavo na seji občinskega sveta.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 244
1.
Za izvolitev predstavnika občine Sveti Tomaž v volilno telo za volitve člana državnega sveta
in za določitev kandidata za člana državnega sveta se smiselno uporabljajo določbe
Poslovnika občinskega sveta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož št. 7/07), ki
ureja način Volitev in imenovanj.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal razpravo o elektorju.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 245
1.
Za elektorja je bil izvoljen Mirko Cvetko, Pršetinci 2, 2258 Sveti Tomaž.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal razpravo o kandidatu za člana Državnega sveta - predstavnika lokalnih
interesov g. Branka Šumenjaka.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 246
1.
Za kandidata na volitvah člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov, je bil
določen g. Branko Šumenjak, Kneza Koclja 1, 2270 Ormož.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/6
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o ukinitvi javnega
dobra za parc. št. 1205/1 v izmeri 205 m2 k.o. Rucmanci in parc. št. 1543/8 v izmeri 670 m2
k.o. Savci.
Med drugim je bilo povedano, da je bila v Savcih opravljena odmera ceste, ki ni več v funkciji
ceste. Javna pot je bila speljana po privatnem zemljišču, ki je sedaj v lasti družine Škrinjar,
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Savci št. 73. V kolikor želimo opraviti promet z omenjenim zemljiščem, mora parc. št. 1543/8
izvzeti iz javnega dobra. Podobna situacija je v k.o. Rucmanci, kjer je družina Plohl,
Rucmanci 2, zgradila nadomestno stanovanjsko hišo na delu parcele 1205/1. Bila je
opravljena odmera zemljišča po zemljišču družine Plohl, kjer dejansko poteka cesta. V
kolikor želimo opraviti promet s parcelo št. 1205/1 v k.o. Rucmanci, moramo izvzeti parcelo iz
javnega dobra.
Župan je odprl razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 247
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na zemljiščih s:
- parc. št. 1205/1 v izmeri 205 m2 k.o. Rucmanci
- parc. št. 1543/8 v izmeri 670 m2 k.o. Savci.
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/7
Pobude vprašanja in odgovori nanje.
g. Borut Janžekovič opozarja, da še vedno ni opravljeno oblaganje obcestnega jarka v
Rucmancih pri Boštjanu Šulaku. Predlaga, da obvestimo lastnike zemljišča ob občinskih
cestah, da je prepovedano škropljenje trave na bankinah in brežinah cest, ker prihaja do
erozije in drugih poškodb na bankinah in brežinah. Letos sta si na območju naselja
Rucmanci to dovolili družini Šulak in Kump. Predlaga, da bi na cesto pri Ranču pripeljali vsaj
en avtomobil gramoza, ker je cesta v zelo slabem stanju.
Pojasnjeno je bilo, da bomo vzdrževalna dela opravili.
O prepovedi škropljenja trave na bankinah in brežinah cest, bomo zapisali v poročilu
gospodinjstvom ob koncu leta. Zapisali bomo, da bo kršitelje v bodoče obiskala komunalna
inšpekcija.
ga. Pavla Hebar je prisotne informirala, da je vzdrževalec vodotokov Drava Ptuj, pristopila k
obnovi jarka v Savcih od Brumen Branka do Petrenovih.
V nadaljevanju je župan povedal, da sta minili dve leti od naših prizadevanj, da je do sanacije
prišlo, ker je ob večjih padavinah prihajalo do razlitja vode do stanovanjske hiše Olge
Majcen. Finančna sredstva za sanacijo je zagotovilo pristojno ministrstvo.
g. Albin Belšak je navzoče seznanil, da so se lastniki zemljišč v Koračicah odločili za čiščenje
jarkov na lastne stroške, problem pa je, da je struga potoka po Lešniški dolini previsoka, na
kar opozarja tudi ga. Marija Žinko. Župan je menil, da so vidni premiki in skrb za vzdrževanje
melioracijskega območja Lešniške doline.
ga. Marjan Antolič je vprašal, ali smo že pristopili k izgradnji parkirišča pri pokopališču.
Župan je pojasnil, da smo na parcelo dovolili samo deponiranje gramoza in potrebne zemlje
ob izvajanju del na modernizaciji cest. Čakamo na gradbeno dovoljenje.
V nadaljevanju je povedal, da v poročilu Turistične zveze piše, da pot od križišča v smeri
cerkve ni varna, ker ni pločnika, samo na sredini ga je nekaj metrov in tudi neurejen ekološki
otok v centru je slabo vzdrževan. Menil je ali ne bi ekološkega otoka nekam preselili.
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Pojasnjeno je bilo, da od križišča v centru proti cerkvi še ni pločnika, urejen je samo en del,
kjer je locirana tržnica. Ekološki otok je običajno čist, ravno v tem času pa je bilo nekaj
navlake, ker koncesionarji ne odvažajo odpadkov vsak dan.
g. Mirko Lovrec je povedal, da je opazil na robu gozda v Rucmanski vrh odvržen TV in druge
predmete. Dogaja se, da lastniki madžarskim prekupčevalcem zraven železja naložijo še
druge predmete, ti pa jih v bližnjem gozdu odvržejo.
ga. Kristina Grašič je povedala, da družina Milana Novaka opozarja na zatekanje njive, ker
ima družina Hebar v Mali vasi 21 speljan odtok v obcestni jarek, jarek pa je zamašen.
Zanima jo, če smo se s kom dogovorili za urejanje okolice okrog zadruge.
Župan je povedal, da bomo vzdrževalca ceste opozorili na problem in ukrepanje.
Glede zadruge je povedal, da gre za privatno lastnino. Stečajnega upravitelja je že informiral,
vendar se še ni oglasil na terenu.
ga. Kristina Grašič ponovno prosila za sestanek s krajani naselij Sejanci in Mala vas, da bi se
dogovorili o vzdrževanju ceste po Korpariji. Pobudo podpira tudi ga. Marija Žinko, ker se tudi
nanjo obračajo krajani naselja Sejanci, ker jih zastopa v občinskem svetu.
Župan je obljubil, da bo sklical sestanek na to temo.
g. Mirko Lovrec sprašuje, kdaj se bo pristopilo k sanaciji plazu v Trnovcih pod stanovanjsko
hiši Janeza Koširja. Daje pa tudi pobudo, da bi na sejo občinskega sveta povabili še druge
proračunske porabnike, da se svetniki seznanijo z aktivnostmi, ker je finančno poročilo na
kosu papirja po njegovem mnenju premalo.
Župan je pojasnil, da smo naročili geomehansko mnenje, katerega pa še čakamo. Poskrbeli
smo za polovično zaporo ceste. Dogovorili smo se z OŠ Sveti Tomaž, da starši pripeljejo
otroke do avtobusne postaje pri gasilskem domu v Trnovcih. V kolikor bo vreme dopuščalo,
bomo v mesecu novembru pristopili k delni sanaciji, dela pa nadaljevali spomladi.
g. Franc Magdič je menil, da bi morali razmišljati o sanaciji lokalne ceste od kapele v
Pršetincih do Antolič Maksa v Koračicah, ker je cesta zelo uničena.
Ad/8
Razno:
Župan je navzoče seznanil, da smo po letošnjem planu končali dela na cesti JP RucmanciPetek in JP Koračice-Grašič. V zaključni fazi pa sta odseka v Mali vasi pri gostišču Kostanj in
v Trnovcih v smeri Muršič Franca.
Menil je tudi, da bomo morali biti pri planiranju modernizacij cest v naslednjem letu modri, ker
bomo potrebovali za izgradnjo Medgeneracijskega centra poleg kredita tudi lastna
investicijska sredstva.
Predvidevamo tudi dokončanje širokopasovnega optičnega omrežja za naselja Rakovci,
Hranjigovci in Gornji Ključarovci, ker so navedena naselja še nepokrita.
V kolikor bo država pristopila k obnovi ceste od pokopališča do Zmazkovih, bomo morali biti
pripravljeni in zagotoviti sredstva za pločnik.
Župan je navzoče seznanil, da bosta izvajalca zimske službe KP Ormož d.o.o., Hardek 21c,
na lokalnih cestah in Grad -Trgo d.o.o. , Savci 69, na javnih poteh in v centru Sv. Tomaža.
Seja je bila zaključena ob 20. 30 uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 24. REDNE SEJE
1. Sklep št. 237, je realiziran.
2. Sklep št. 238, je realiziran.
3. Sklep št. 239, je realiziran.
4. Sklep št. 240, še ni v realizaciji.
5. Sklep št. 241, dogovor je podpisan.
6. Sklep št. 242, še ni v realizaciji.
7. Sklep št. 243, še ni v realizaciji.
8. Sklep št. 244, je v realizaciji.
9. Sklep št. 245, je v realizaciji.
10. Sklep št. 246, je v realizaciji.
11. Sklep št. 247, je v realizaciji.

Sveti Tomaž, dne 08.11.2017
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