OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-2/2014 01/ZH
Datum: 20. 2. 2018
ZAPISNIK
27. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 20. februarja 2018 ob
18. 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 sedem članic in članov občinskega
sveta (v nadaljevanju svetnikov). Seje se je opravičila ga. Kristina Grašič.
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 direktorica Zdravstvenega doma Ormož ga. Vlasta
Zupanič Domajnko.
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. 277
1.
Potrdi se zapisnik 26. 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 26. redne seje
občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož-skrajšani postopek
3. Soglasje k najemu dolgoročnega kredita Zdravstveni dom Ormož
4. Letni program športa za leto 2018
5. Letni program kulture za leto 2018
6. Sklenitev prodajne pogodbe za parc. 459/3 k.o. Bratonečice
7. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
8. Razno
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Še preden je župan odprl razpravo o dnevnem redu, je predlagal obravnavo dveh
dodatnih točk dnevnega reda in sicer obravnavo letnega poročila o izvedenih ukrepih
iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in potrditev DIIP-a
Modernizacije JP 802-241 Sveti Tomaž – Zagorje - čistopis.
Med drugim je direktorica povedala, da smo 15. 2. 2018 od strani Lokalne
energetske agenture Spodnjega Podravja prejeli letno poročilo o izvedenih ukrepih iz
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga mora obravnavati občinski
svet, nato pa ga pošljemo na Direktorat za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo.
Za drugo dodatno točko pa moramo spremeniti DIIP, ker smo s strani države prejeli
novi izračun sredstev in sicer gre za povišanje sredstev v višini 2.706,00 EUR.
Župan je predlagal razpravo o dveh dodatnih točkah dnevnega reda.
Svetniki pripomb niso imeli.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 278
1.
Na današnjo sejo se uvrstita naslednji točki dnevnega reda:
1. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta.
2. Potrditev DIIP-a za modernizacijo JP 802-241 Sveti Tomaž – Zagorje - čistopis.
Župan je predlagal obravnavo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož po skrajšanem
postopku.
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev.
Med drugim je bilo povedano, da gre za spremembe v 11. členu, kjer se določi, da
volitve predstavnikov delavcev zavoda razpiše direktor zavoda in doda se možnost
sklica dopisne seje. V 15. členu se uskladi vrsta in področje izobraževanja s
Klasifikacijskim sistemom izobraževanja in usposabljanja.
Župan je predlagal razpravo.
Svetniki niso imeli pripomb, zato je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP ŠT. 279
1.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica
Franca Ksavra Meška Ormož se obravnava po skrajšanem postopku.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal razpravo o celotnem dnevnem redu.
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Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, za so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
dnevni red:
1. Določitev dnevnega reda
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož - skrajšani postopek
3. Soglasje k najemu dolgoročnega kredita Zdravstveni dom Ormož
4. Letni program športa za leto 2018
5. Letni program kulture za leto 2018
6. Sklenitev prodajne pogodbe za parc. 459/3 k.o. Bratonečice
7. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega
energetskega koncepta
8. Potrditev DIIP-a modernizacije JP 802-241 Sveti Tomaž – Zagorje-čistopis
9. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
10. Razno
Ad/2
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev osnutka Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franca
Ksavra Meška Ormož. Med drugim je bilo pojasnjeno, da gre za manjše spremembe
in je smiselno opraviti obravnavo po skrajšanem postopku. V 11. členu se določi, da
volitve predstavnikov delavcev zavoda razpiše direktor zavoda, doda pa se tudi
možnost sklica dopisne seje.
V prvi alineji prvega odstavka 15. člena se uskladi vrsta in področje izobraževanja s
Klasifikacijskim sistemom izobraževanja in usposabljanja (Klasium). V tem členu se
določi način objave, rok začetka veljavnosti ter uporabe predlaganega odloka.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan je predlagal glasovanje o osnutku odloka.
Glasovalo je sedem svetnikov, za je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil
sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 280
1.
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal razpravo o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
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Glasovalo je sedem svetnikov, za je glasovalo vseh sedem svetnikov, ato je bil
sprejet naslednji
S K L E P št. 281
1.
Sprejme se ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/3
Župan je prosil direktorico Zdravstvenega doma Ormož ga. Vlasto Zupanič
Domajnko, da poda pojasnila v zvezi z izdajo soglasja k najetju dolgoročnega kredita
Zdravstvenemu domu Ormož v višini 1.300.000,00 EUR za ureditev mansarde in
prizidka k objektu.
Direktorica se je uvodoma zahvalila za povabilo in med drugim povedala, da se je
udeležila seje občinskega sveta že pred nekaj leti, vendar je takrat nameravana
investicija odpadla. Menila je, da je tudi drugi projekt odpadel, verjame pa, da v tretje
gre rado.
Pridobitev gradbenega dovoljenja se je zavlekla za dobrih šest mesecev zaradi
pritožb mejaša. V Zdravstvenem domu so se na to investicijo pripravljali zadnji dve
leti, tako, da so do sedaj opravljena dela lahko plačali z lastnimi viri. Po
projektantskih cenah je investicija vredna 1.500.000,00 EUR. Uspeli so pridobiti
ugodnega izvajalca, tako, da bodo gradbena dela z opremo stala 1.171.574,00 EUR.
Izvajaje del je nekoliko oteženo, ker se dela izvajajo med delovanjem, vendar z
razumevanjem in potrpežljivostjo vse normalno poteka. V nadaljevanju je pojasnila,
da bo v enem delu objekt namenjen krepitvi zdravja, ker so uspeli pridobiti namenska
evropska sredstva. Celotno investicija je na ramenih Zdravstvenega doma, da ne bi
obremenjevali občin z garancijo. Od vseh treh občin pričakujejo zagotovitev
finančnega deleža v naslednjih 15 letih, kar za občino Sveti Tomaž predstavlja na
leto 8.573 EUR. Glede na to, da poslujejo dobro, so uspeli pridobiti kredit z obrestmi
pod 1% na 6 mesečni EURIBOR. V nadaljevanju je pojasnila prizadevanja od leta
2006, ko so bili skoraj na dnu, za pridobitev dodatnih programov in s tem tudi
možnost dodatnih zaposlitev za 37 oseb. Uspeli so pridobiti prostore v sosednji
zgradbi, kamor so preselili Dispanzerja za otroke, ker se je Center za socialno delo
preselil na novo lokacijo. Predvidena investicija ne bo zadoščala dolgoročno, če bodo
uspeli s pridobitvijo programov, ki jih želijo. Zaposlenim omogočijo specializacije in
tudi pričakujejo od njih, da bodo ostajali na tem področju. Kar nekaj zdravstvenega
osebja prihaja iz občine Sveti Tomaž. Skupaj z občino Sv. Tomaž so poskrbeli, da je
zobozdravnik prisoten stalno. Ko bo prišlo do izgradnje Medgeneracijskega centra pri
Sv. Tomažu, želijo, da bi bil prisoten vse dni v tednu tudi zdravnik splošne medicine.
Omenila je, da so vsa ta leta poslovno uspešni, za kar se bodo trudili tudi v prihodnje,
od občinskega sveta pa pričakujejo, da bo podal soglasje k najetju kredita.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je povedal, da pozna prizadevanja in aktivnosti v ZD Ormož, saj je
član sveta zavoda.
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Zanimalo ga je, ali bo poskrbljeno za parkirna mesta, ker je to pereč problem.
Direktorica je pojasnila, da nima na to zadovoljivega odgovora, ker še vedno traja
spor z mejašem. Zaposleni in pacienti parkirajo vsepovsod, tudi pri bolnišnici in
pokopališču. Nekaj parkirnim mest je zagotovljenih, ker je občina uvedla modro cono
in s tem preprečila celodnevno parkiranje stanovalcem bližnjega bloka. Menila je, da
bo po rešenem sporu z mejašem možno zgraditi nekaj parkirnih mest.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet
naslednji
S K L E P št. 282
1.
Občinski svet občine Sveti Tomaž soglaša, da Zdravstveni dom Ormož najame kredit
za novogradnjo Zdravstvenega doma Ormož (ureditev mansarde in prizidek
intervencije) v višini 1.300.000,00 EUR, za obdobje 15 let z obrestno mero Euribor
(6m) + 0,92 odstotnih točk.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan se je direktorici Zdravstvenega doma Ormož zahvalil za izčrpno poročilo in v
nadaljevanju povedal, da je vesel, da ni bilo potrebno podati poroštva za kredit.
Ad/4
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev letnega programa
športa v občini Sveti Tomaž za leto 2018.
Med drugim je direktorica občinske uprave povedala, da tudi za leto 2018 želimo
sprejeti program, v katerem bodo zajeti posamezni programi športa, ki so v javnem
interesu in se bodo lahko sofinancirali iz občinskega proračuna.
V letu 2018 je v proračunu občine zagotovljenih 15.000,00 EUR za sofinanciranje
programov športa. Sredstva za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti se
razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja na podlagi Pravilnika
o pogojih in merilih za sofinanciranje.
Župan je odprl razpravo.
G. Mirka Lovreca je zanimalo ali bo isti razrez sredstev kot v letu 2017.
Direktorica je povedala, da na pamet ne more povedati o delitvi sredstev za leto
2017, podatki se bodo posredovali po elektronski pošti.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP ŠT. 283
o potrditvi
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L E T N EGA P R O G R A M A Š P O R T A
v občini Sveti Tomaž za leto 2018
I. UVOD
Letni program športa (v nadaljevanju: LPŠ) predstavlja dokument, v katerem so
opredeljene smernice in naloge, ki omogočajo uresničevanje dejavnosti na športnem
področju, pripomorejo k uveljavitvi in razvoju športa. V dokumentu so zajeti
posamezni programi športa, ki so v javnem interesu in se bodo lahko sofinancirali iz
občinskega proračuna, njihov obseg in obseg finančnih sredstev, ki so zagotovljena v
občinskem proračunu za področje športa. LPŠ zagotavlja, da Občina Sveti Tomaž v
Odloku o proračunu Občine Sveti Tomaž za leto 2018 izvajalcem športnih programov
nameni določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so v
javnem interesu in se sofinancirajo iz javnih sredstev.
Z javnim razpisom za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini
Sveti Tomaž bo zagotovljena možnost prijave vsem zainteresiranim izvajalcem
športnih dejavnosti in enakopravnost izvajalcev.
Občina Sveti Tomaž uresničuje javni interes v športu tako, da:
– zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje tistih vsebin Nacionalnega
programa, ki so pomembne zanjo,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje športne objekte.
– določa programe športa in športne objekte, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev,
– določa obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in
– določa obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za ta namen.
II. PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA, (glede na vsebine Nacionalnega
programa športa) KI SE SOFINANCIRAJO IZ JAVNIH SREDSTEV
V skladu z Nacionalnim programom športa v RS obsega Letni program športa v
Občini Sveti Tomaž naslednje programe (vsebine):
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
1.1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Športni programi: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, drugi 60-urni
programi (na vadbeno skupino).
1.2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Športni programi: Zlati sonček, Krpan, drugi 80-urni program redne vadbe (na
vadbeno skupino).
1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športni programi: programi, katerih udeleženci so športniki, registrirani pri panožni
športni zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 2–3-krat tedensko (odvisno od ur
treninga), 9 mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira
panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Športni programi: 80-urni programi (na vadbeno skupino)
1.3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (in študentov)
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Športni programi: 80-urni programi (na vadbeno skupino),
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
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Športni programi: programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo mladih
športnikov, ki so usmerjeni v doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov,
primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. V to skupino dejavnosti se
uvrščajo programi, katerih udeleženci so športniki, registrirani pri panožni športni
zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 3–4/krat tedensko (odvisno od ur treninga),
10 mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna
športna zveza na najmanj regijskem nivoju.
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športni programi: 80-urni programi (na vadbeno skupino)
2. ŠPORTNA REKREACIJA
Cilji rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni status,
humanizirati človekovo življenje, zmanjšati negativne posledice današnjega načina
življenja, preprečevati upadanje vitalnosti, ter z motivi pritegniti čim več ljudi v redne
oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno koristno in prijetno izpopolnjevanje
dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa. To vrsto športne dejavnosti
plačujejo občani sami.
Programi v okviru športne rekreacije se sofinancirajo skladno z merili za izbor in
sofinanciranje programov športa v Občini Sveti Tomaž.
3. ŠPORT INVALIDOV
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti,
zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se
prostovoljno ukvarjajo s športom.
Programi v okviru športa invalidov se sofinancirajo skladno z merili za izbor in
sofinanciranje programov športa v Občini Sveti Tomaž.
4. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja članskih ekip in
posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih
možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in jih program rekreacijskega
športa ne zadovoljuje. S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v
uradnih sistemih tekmovanj do naslova državnih prvakov. Vadbena skupina mora
imeti najmanj toliko članov, kot jih je potrebno za sestavo ekipe po posameznih
športnih panogah.
5. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda v panogah, ki so na rednem
programu Olimpijskih iger. V te programe so vključeni perspektivni športniki in
športnice ter ostali športniki in športnice, ki tekmujejo v članskih kategorijah.
Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja – združenja
športnih zvez Slovenije.
6. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH
KADROV V ŠPORTU
Občina sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov, ki delajo v športnih društvih skladno z merili za izbor in sofinanciranje
programov športa v Občini Sveti Tomaž.
7. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Za nemoteno osnovno delovanje društev – kritje osnovnih materialnih stroškov, se
vsakemu društvu v občini, ki je izbran za izvajanje določenega športnega programa v
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občini dodelijo točke, skladno z merili za izbor in sofinanciranje programov športa v
Občini Sveti Tomaž.
III. OBSEG FINANČNIH SREDSTEV
V proračunu Občine Sveti Tomaž za leto 2018 so za sofinanciranje programov športa
zagotovljena finančna sredstva v višini 15.000,00 EUR.
IV. DRUGA DOLOČILA
1. Sredstva za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti v letu 2018 se v
celoti razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih
prijav, ki se opravi na podlagi veljavnega Pravilnika o pogojih in merilih za
sofinanciranje izvajanje letnega programa športa v občini Sveti Tomaž (Uradno
glasilo občine Sveti Tomaž, št. 12/2010, 8/14).
2. Letni program športa se objavi Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.
Ad/5
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev letnega programa
kulture v občini Sveti Tomaž za leto 2018. Med drugim je direktorica povedala, da
smo pripravili letni program kulture v skladu za veljavno zakonodajo in Pravilnikom
občine Sveti Tomaž.
V letu 2018 planiramo 4.500,00 EUR za sofinanciranje programov društev in ustanov,
ki imajo vključeno kulturno dejavnost pri svojem delovanju. Po sprejetju programa,
bomo pripravili javni razpis.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, ZA je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil
sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 284
o
letnem programu kulture v občini Sveti Tomaž
za leto 2018
1.
Občinski svet Občine Sveti Tomaž na podlagi zgoraj navedenih zakonskih podlag in
v skladu z obveznostjo občine, da zagotavlja pogoje in sprejema ukrepe za
uresničevanje javnega interesa na področju kulture na svojem območju sprejema
Letni program kulture Občine Sveti Tomaž za leto 2018 in na ta način v Občini Sveti
Tomaž zagotavlja pogoje za:
- kulturno ustvarjalnost,
- dostopnost kulturnih dobrin,
- kulturno raznolikost,
- ohranjanje slovenske kulturne identitete in
- ohranjanje skupnega slovenskega kulturnega prostora.
Vloga kulture v občini
Občina je gospodarsko in družbeno središče in je v skladu z zakonom dolžna na
področju kulture zagotavljati občankam in občanom možnosti za dejavno življenje na
področju kulture, kar zadeva:
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1. udejanjanje ustvarjalnosti na področju ljubiteljske kulture in
2. uveljavljanje interesa po dostopnosti kulturnih dobrin najvišje kakovosti v skladu
z zmožnostmi občine.
Kultura ima pomembno vlogo v javnem življenju znotraj občine, saj po eni strani
povezuje občane in občanke tudi kot kulturno skupnost in jim po drugi strani
omogoča občutek zadovoljenosti njihovih potreb in interesov, ki presegajo zgolj
materialno raven.
Ključnega pomena sta zlasti zagotavljanje možnosti za ljubiteljsko kulturno dejavnost
in možnosti za predstavljanje te dejavnosti in zagotavljanje možnosti za dostop do
kulturnih dobrin najvišje kakovosti (gledališka gostovanja, koncerti, razstave ipd.)
seveda v tolikšnem obsegu, kot to dopuščajo proračunske zmožnosti občine.
2.
Cilji Občinskega programa kulture
Poglavitni cilj programa in dejavnosti, ki se odvijajo na podlagi programa, je
zagotavljanje pogojev za to, da občina postane tudi kulturno središče, v katerem
lahko občanke in občani uresničujejo svoj interes po lastni dejavnosti na področju
kulture in svoj interes po dostopnosti kulturnih dobrin v lastnem bivalnem okolju.
Cilj občine je predvsem spodbujati razvoj kulture na nivoju društev, ki so nosilci
kulturnih dejavnosti v občini. Pomemben nosilec kulturne ustvarjalnosti v kraju pa je
tudi osnovna šola.
3.
Nosilci dejavnosti na področju uresničevanja javnega interesa na področju
kulture
-

Kulturno društvo »Franc Ksaver Meško« Sveti Tomaž
Društvo upokojencev Sveti Tomaž
Osnovna šola Sveti Tomaž
- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ormož
Iz sredstev občinskega proračuna se sofinancirajo dejavnosti naslednjim
izvajalcem na področju kulture:
1. Javni zavodi in sklad:
Knjižnica
Občina kot soustanoviteljica Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož sofinancira
delovanje osrednje knjižnice in krajevne knjižnice pri Svetem Tomažu iz
proračunskih sredstev.
Občina kot soustanoviteljica namenja tudi sredstva za delovanje muzeja
Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož.
Poleg tega občina sofinancira delovanje Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti, Območna izpostava Ormož.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je osrednja vladna organizacija slovenske
društvene kulture, ki z mrežo izpostav in zvez kulturnih društev po celotni državi
strokovno in finančno podpira razvoj društvene kulture. Skupaj z Zvezo kulturnih
društev Slovenije zastopa interese kulturnih društev v kulturni politiki.
Spodbujanje množičnega zanimanja za kulturo, razvoja raznovrstnih
umetnostnih smeri, amaterskih in strokovnih praks, kulturne vzgoje in
ustvarjalnosti med otroki in mladimi, so cilji, h katerim strmijo slovenske
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organizacije na področju društvene kulture že dobrih 50 let.
2. Kulturna društva in kulturne prireditve:
Pri omogočanju dostopnosti in ustvarjanju kulturnih dobrin, ki se uresničujejo
skozi programe in prireditve splošnega kulturnega značaja imajo pomembno
vlogo nosilci dejavnosti z območja občine, ki skozi prireditve in druge kulturne
programe v skladu s svojimi zmožnostmi pomembno prispevajo h kulturni
raznolikosti in kvaliteti življenja v občini.
Postopek za zbiranje predlogov javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov, ki se financirajo iz javnih sredstev se izvede kot javni razpis.
Sredstva, ki jih bomo razdelili na podlagi omenjenih postopkov dosegajo višino
4.500,00 EUR.
4.
Javna kulturna infrastruktura
Javno kulturno infrastrukturo za področje kulture na območju Občine Sveti Tomaž
predstavlja Kulturni dom in telovadnica osnovne šole, rojstna hiša pisatelja dr.
Stanka Cajnkarja.
Za izvajanje kulturnega življenja občanov občine Sveti Tomaž ima posebno mesto
prav naveden dom, v katerem se tekom leta vršijo številne kulturne prireditve in
proslave, ki predstavljajo dodatno popestritev in kakovost kulturnega življenja
občanov.
5.
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti
Tomaž.
Ad/6
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev prodajne pogodbe
za nepremičnino s parc. št. 459/3 v izmeri 1591 m 2 pripisana k.o. Bratonečice za
vrednost 6.100,00 EUR.
Med drugim je bilo povedano, da smo v lanskem letu prodali ga. Karmen Pušnik
stanovanjsko hišo v Bratonečicah 21, sedaj pa prodajamo ohišnico, ker je bila
potrebna odmera zemljišča.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec ugotavlja, da je naslov ga. Karmen Pušnik še vedno na Lešniškem
vrhu 15, 2270 Ormož. Menil je, da bi bilo prav, da se gospa Karmen Pušnik prijavi v
naši občini.
Župan je povedal, da bomo ga. Karmen Pušnik o tem obvestili.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, za so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 285
1.
S Pušnik Karmen, se sklene prodajna pogodba za nepremičnino s parc. št. 459/3 v
izmeri 1591 m2 pripisana k.o. Bratonečice za vrednost 6.100,00 EUR.

2.
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Ta sklep velja takoj.
Ad/7
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o letnem
poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta
za leto 2017.
Direktorica je med drugim povedala, da smo prejeli od strani Lokalne energetske
agenture Spodnjega Podravja letno poročilo za leto 2017. Iz poročila je razvidno, da
namenjamo za energetsko upravljanje in knjigovodstvo 1.500,00 EUR brez DDV in
za obnovo javne razsvetljave 2.000,00 EUR.
Ker razpravljavcev ni bilo, 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. 286
1.
Sprejme se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega
energetskega koncepta za leto 2017, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/8
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev čistopisa DIIP-a za
modernizacijo JP 802-241 Sveti Tomaž – Zagorje.
Direktorica je pojasnila, da je od potrditve DIIP-a do danes prišlo do spremembe
oziroma povišanja sredstev s strani države občini za sofinanciranje občinskih
investicij po 21. in 23. členu ZFO-1 v višini 2.706,00 EUR. Občini se je delež lastnih
sredstev zmanjšal za 2.706,00 EUR pri tej investiciji in sedaj znaša 9.314,00 EUR.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, ZA je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil
sprejet naslednji
SKLEP št. 287
O NOVELACIJI IP
1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za
projekt/program2: MODERNIZACIJA JP 802-241 Sveti Tomaž- Zagorječistopis, ki ga je izdelala3 Javna razvojna agencija Ormož, Vrazova ulica 9,
2270 Ormož, dne 19.02.2018.
2. V NRP občine se: (obkroži)
- spremeni veljavna naložba
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Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 23. člena
Zakona o financiranju občin, na osnovi izračunanih deležev sredstev občin za
sofinanciranje investicij v letu 2018.
Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 69.020,00 EUR (z vključenim
davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom
od februarja do 30. septembra 2018.
4. Vire za financiranje zagotavljajo6:
- Občina Sveti Tomaž v znesku: 9.314,00 EUR
- Sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku: 59.706,00 EUR.

Ad/9
Pobude, predlogi svetnikov in odgovori nanje.
Ga. Pavla Hebar je predlagala, da bi namestili cestno ogledalo v križišču LC 302-081
in JP 802-141 v Savcih pri Škrinjar Jožefu, Savci 73, kjer je preglednost pri
vključevanju v promet z javne poti na lokalno cesto zelo slaba. Zanimalo jo je, na
kakšen način pristopiti k lastnikom zemljišč, še posebej gozdov, kjer nagnjena in
dotrajana drevesa ogrožajo promet.
Dogovorjeno je bilo, da naj občani pokličejo na občino in povedo lokacijo in bomo
ukrepali.
G. Mirko Lovrec je vprašal, če je kaj novega glede Medgeneracijskega centra in
odprtja kmetijske trgovine pri Sv. Tomažu.
Župan je povedal, da o planirani izgradnji Medgeneracijskega centra ni nič novega,
potrebno bo počakati odločitev pristojnega ministrstva. Glede odprta kmetijske
trgovine je povedal, da je novi lastnik že pristopil k obnovi objekta, kdaj bo odprta pa
nam ni znano.
G. Marjan Antolič je menil, da bi morali počasi pristopiti k navezavi kanalizacije za del
naselja Sv. Tomaža od osnovne šole do Stajnko Božene, ker bodo dela na izgradnji
optičnega omrežja v tem letu zaključena.
Župan je povedal, da ni edina težava za to območje naselja navezava na kanalizacijo
ampak obnova vodovodnega omrežja. Rešitev za obnovo vodovoda se bo iskala ob
izgradnji novega omrežja s Kostanja do vodnega stolpa Rakovci. Za priključitev na
čistilno napravo, pa bo potrebno zgraditi sekundarno omrežje, vendar ima izgradnja
optičnega omrežja prednost pred drugimi nalogami, katerih pa se tudi zavedamo in bi
bile nujne.
Ga. Marija Žinko ponovno opozarja na oranje njiv do občinske ceste KljučarovciŽvab. Zanima jo potek trase za izgradnjo OŠO omrežja.
Pojasnjeno je bilo, da bomo pri prvem pisanju občanom na te probleme oranja njiv
opozorili.
Trasa izgradnje optičnega omrežja bo potekala po zunanji strani obcestnega jarka.
Do objektov pa bomo poiskali z lastniki najprimernejšo rešitev.
G. Albin Belšak opozarja na posedanje ceste pod družino Bogša v Koračicah 21.
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Prisotne je informiral, da so že pristopili k imenovanju gradbenega odbora za
modernizacijo ceste Zagorje, ter začeli z potrebnimi aktivnostmi.
Ad/10
Razno:
Župan je prisotne seznanil, da aktivnosti preko LAS-a UE Ormož potekajo, odobreni
so štirje projekti, med katere tudi spada izgradnja parkirnih mest za avtodome v naši
občini na dveh lokacijah po dve parkirni mesti.
Seja je bila zaključena ob 19. 22 uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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OBČINA SVETI TOMAŽ

POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 27. REDNE SEJE
1. Sklep št. 277, je realiziran.
2. Sklep št. 278, je realiziran.
3. Sklep št. 279, je realiziran.
4. Sklep št. 280, je realiziran.
5. Sklep št. 281, je v postopku realizacije.
6. Sklep št. 282, je v postopku realizacije.
7. Sklep št. 283, je v postopku realizacije.
8. Sklep št. 284, je v postopku realizacije
9. Sklep št. 285, je v postopku realizacije.
10. Sklep št. 286, je v postopku realizacije.
11. Sklep št. 287 je v postopku realizacije.
OBČINSKA UPRAVA
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