OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-2/2014 01/ZH
Datum: 25. 4. 2018
ZAPISNIK
28. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 25. aprila 2018 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 (v
nadaljevanju svetnikov).
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman (v nadaljevanju
direktorica občinske uprave) in računovodkinja ga. Stanislava Kosi.
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Od novinarjev je bila prisotna ga. Katjuša Štih.
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. 288
1.
Potrdi se zapisnik 27. 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 27. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Zaključni račun proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2017
3. Spremembe in dopolnitve Statuta občine Sveti Tomaž
4. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta občine Sveti Tomaž
5. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
občine Sv. Tomaž, skrajšani postopek
6. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov
7. Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskih cestah na območju občine Sveti Tomažskrajšani postopek
8. Dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja
gospodarstva v občini Sveti Tomaž za programsko obdobje 2014-2020
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9. Soglasje k ceni storitvam pomoč družini na domu
10. Soglasje k povečanju normativa otrok v skupini v vrtcu Sv. Tomaž
11. Imenovanje člana v svet Knjižnice F. K. Meška Ormož
12. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu na območju občin Ormož, Središče ob Dravi i sveti Tomaž
13. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
14. Razno
Župan je predlagal, da bi obravnavali Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave občine Sv. Tomaž in Odloka o dopolnitvi Odloka o občinskih
cestah na območju občine Sveti Tomaž po skrajšanem postopku.
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev.
Direktorica je povedala, da gre pri obeh predlogih za manjše spremembe in je smiselna
obravnava po skrajšanem postopku.
Župan je predlagal razpravo.
Svetniki niso imeli pripomb, zato je župan predlagal glasovanje o obravnavi po skrajšanem
postopku v zvezi z Odlokom o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave občine Sv. Tomaž.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 289
1.
Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Sv.
Tomaž, se obravnava po skrajšanem postopku.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal glasovanje o obravnavi po skrajšanem postopku v zvezi z Odlokom o
dopolnitvi Odloka o občinskih cestah na območju občine Sveti Tomaž.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 290
1.
Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskih cestah na območju občine Sveti Tomaž, se obravnava
po skrajšanem postopku.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal razpravo o celotnem dnevnem redu.
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
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dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 27. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Zaključni račun proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2017
3. Spremembe in dopolnitve Statuta občine Sveti Tomaž
4. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta občine Sveti Tomaž
5. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
občine Sv. Tomaž, skrajšani postopek
6. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov
7. Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskih cestah na območju občine Sveti Tomažskrajšani postopek
8. Dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja
gospodarstva v občini Sveti Tomaž za programsko obdobje 2014-2020
9. Soglasje k ceni storitvam pomoč družini na domu
10. Soglasje k povečanju normativa otrok v skupini v vrtcu Sv. Tomaž
11. Imenovanje člana v Svet Knjižnice F. K. Meška Ormož
12. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž
13. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
14. Razno
Ad/2
Župan je prosil računovodkinjo go. Stanislavo Kosi, da poda obrazložitev zaključnega računa
za leto 2017.
Med drugim je povedala, da Zaključni račun proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2017
sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih
in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine Sveti Tomaž
za leto 2017. V zaključnem računu je podana tudi obrazložitev, vključno z obrazložitvami
načrta razvojnih programov in njihovo realizacijo. Skupaj so prihodki v letu 2017 znašali
1.928.108 EUR, odhodki so znašali 1.893.729 EUR in ostanek sredstev na računu na dan
31. 12. 2017 je znašal 127.294 EUR.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je prosil, da bi v naslednjem letu našli rešitev za porabo celotnega zneska
sredstev, ki so namenjena za spodbujanje kmetijstva. Ne krivi nikogar, ne uprave in ne
komisije za razdelitev sredstev, ker ni vpliva na to, ali bo nekdo nekaj kupil ali ne. Komisija
sredstva razdeli, prihaja pa do tega, da vlagatelji odstopijo, namenska sredstva pa ostanejo.
Obljubljeno je bilo, da bomo poskušali najti rešitev za naslednji razpis v letu 2019.
Pozanimali se bomo tudi drugod, ker se s to težavo srečujejo tudi v drugih občinah.
Župan je v nadaljevanju povedal, da se s tem problemom srečujejo tudi v drugih občinah.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 291
1.
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Sprejme se Zaključni račun proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2017, ki je sestavni del
tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/3
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Osnutka sprememb in
dopolnitev Statuta občine Sveti Tomaž.
Med drugim je direktorica povedala, da smo od strani Službe za lokalno samoupravo, pri
Ministrstvu za lokalno samoupravo, prejeli obvestilo, da je potrebna uskladitev Statuta občine
Sveti Tomaž s spremembami veljavne zakonodaje. Gradivo statuta s spremembami je
sestavni del zapisnika.
V nadaljevanju je župan povedal, da je od sprejetja Statuta v letu 2007 minilo precej let in se
je novosti kar nabralo.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je povedal, da nadzor zahteva, da moramo imeti podžupana. Zanima ga, ali
je bil sedanji Statut tako slab ali kaj je vzrok.
Župan je pojasnil, da so se v teh letih nabrale novosti in spremembe in jih bo potrebno
vključiti ter upoštevati.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 292
1.
Osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta občine Sveti Tomaž, je primerna podlaga za
nadaljnjo obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/4
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Osnutka Sprememb in
dopolnitev Poslovnika občinskega sveta občine Sveti Tomaž.
Direktorica je povedala, da velja tudi za Poslovnik enako kot za Statut. V kolikor gre za
spremembe Statuta občine Sveti Tomaž, je potrebno spremeniti tudi Poslovnik občinskega
sveta občine Sveti Tomaž. Gradivo poslovnika s spremembami je sestavni del tega
zapisnika.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali se bo kaj spremenilo glede sej.
Pojasnjeno je bilo, da ne.
Ga. Kristina Grašič je povedala, da po novem ne bo več vzdržanih pri sprejemanju sklepov,
ampak se bo potrebno opredeliti.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 293
1.
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Osnutek Sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta občine Sveti Tomaž, je
primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/5
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Osnutka Odloka o
spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Sv. Tomaž.
Med drugim je bilo povedano, da je bil s strani Ministrstva za javno upravo oz. njene Službe
za lokalno samoupravo, opravljen pregled odloka v smislu usklajenosti z zakonodajo. Služba
je ugotovila določene neskladja, še posebej glede dajanja informacij javnega značaja v 4.
členu Odloka.
Župan je predlagal razpravo.
Pripomb ni bilo, zato je predlagal glasovanje o osnutku odloka.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 294
1.
Osnutek Odloka o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
občine Sv. Tomaž, je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Pristopi se k drugi obravnavi odloka, ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje o
predlogu Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Sv. Tomaž.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 295
1.
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
občine Sv. Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/6
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Pravilnika o spremembi
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.
Med drugim je bilo povedano, da je bil s strani Ministrstva za javno upravo oz. njene Službe
za lokalno samoupravo, opravljen pregled Pravilnika in ga je potrebno uskladiti z veljavno
zakonodajo.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
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Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 296
1.
Sprejme se Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/7
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Osnutka Odloka o
dopolnitvi Odloka o občinskih cestah na območju občine Sveti Tomaž.
Pojasnjeno je bilo, da gre za predlagano spremembo, ki bo omogočila, da lahko na javnih
površinah in ob vozišču občinske ceste, pristojni organ določi parkirne prostore namenjene
parkiranju vozil na električni pogon za čas polnjenja vozila, ravnanja in morebitne globe v
primeru kršenja odloka.
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za gospodarstvo in drobno gospodarstvo g. Borutu
Janžekoviču.
Predsednik je povedal, da se je odbor sestal in sprejel sklep, da je osnutek odloka primerna
podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali bo moralo biti parkirišče, ko se ne bo polnilo, prazno.
Pojasnjeno je bilo, da bo talno označeno. Trenutno se zanima za namestitev ene polnilne
postaje podjetje GVO, ki pa bi želelo postaviti polnilno postajo na parkirnem prostoru pred
Zdravstveno ambulanto pri Sv. Tomažu, ker imajo odjemno mesto za električno energijo za
funkcijsko lokacijo optike in bi jo lahko koristili tudi za polnjenje avtomobilov.
Župan je predlagal glasovanje o osnutku odloka.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 297
1.
Osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o občinskih cestah na območju občine Sveti Tomaž, je
primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal razpravo o predlogu odloka.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 298
1.
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Sprejme se Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskih cestah na območju občine Sveti Tomaž,
ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/8
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Dopolnitve Pravilnika o
dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Sveti Tomaž za
programsko obdobje 2014-2020.
Med drugim je direktorica povedala, da občina želi spodbujati razvoj turizma z novim
ukrepom sobodajalstva. Navedeni ukrep bi vključili v javni razpis v letu 2019. Občina je
prejela pozitivno mnenje Ministrstva za finance o možnosti vključitve tega ukrepa za
pridobitev finančne - državne pomoči.
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za gospodarstvo. Predsednik odbora g. Borut
Janžekovič je povedal, da se je odbor sestal in sprejel sklep, da je Pravilnik primerna
podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je menil, da bi bilo smiselno zagotoviti večino razpisanih sredstev za
sobodajalstvo to je od 4-5 tisoč EUR, ker če bomo dali nekomu en tisočak, mu pri neki
investiciji ne bo pomenilo skoraj nič in se tudi investitorji za to ne bodo odločali. Le na tak
način si lahko obetamo, da se bo kdo odločil za vlaganja.
Ga. Kristina Grašič je vprašala, kdo se bo lahko prijavil.
Pojasnjeno je bilo, da fizične in pravne osebe, vendar mora biti naložba v naši občini.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 299
1.
Sprejmejo se Dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja
gospodarstva v občini Sveti Tomaž za programsko obdobje 2014-2020, ki so sestavni del
tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.

Ad/9
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o soglasju s ceno
storitve »Pomoč družini na domu«.
Med drugim je bilo povedano, da smo zadnjo spremembo cene obravnavali v letu 2011.
Glede na to, da je institucionalno varstvo starejših marsikomu nedostopno, se s pomočjo na
domu zagotavlja uravnotežena skrb za starostnike. Razpršenost občanov po občini in
posledično višjih stroškov razvoza, se predlaga povišanje cene efektivne ure pomoči na
domu. Predlaga se tudi novo razmerje plačila storitve za občine iz 60 % na 65 % in za
občane iz 40 % na 35 %. Predlagane cene so 17,29 EUR/efektivna ura od ponedeljka do
sobote, 22,48 EUR/efektivna ura v nedeljo, 24,21 EUR/efektivna ura na dan državnega
praznika oziroma ali dela prostega dneva.
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Župan je povedal, da že več kot dve leti tarnajo nad prenizko ceno v Domu starejših občanov
Ormož, ker jim cena ne pokriva stroškov.
Župan je predlagal razpravo.
Ga. Kristina Grašič je vprašala, kdo odloča o tem, kdo je upravičen.
Povedano je bilo, da vloge na Center za socialno delo dajejo običajno sorodniki, pa tudi
Center daje predloge.
G. Mirko Lovrec je vprašal, koliko občanov je deležnih pomoči na domu.
Pojasnjeno je bilo, da jih je sedaj okrog deset. Tudi na državni ravni se pripravlja zakonodaja
v smeri zadržati starostnike čim dalj časa v njihovem domačem okolju.
Ga. Marija Žinko je vprašala, ali bo to veljajo od meseca aprila ali maja.
Glede na obravnavo na sejah občinskih svetov bi to veljajo od meseca maja dalje.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 30
soglasju s ceno storitve »Pomoč družini na domu«
1. člen
Občinski svet Sveti Tomaž soglaša s ceno storitve »Pomoč družini na domu«,
ki znaša:
- 17,29 EUR/efektivna ura od ponedeljka do sobote.
- 22,48 EUR/efektivna uro v nedeljo
- 24,21 EUR/efektivna uro na dan državnega praznika oziroma ali dela prostega dneva.
2. člen
Občinski svet občine Sveti Tomaž soglaša, da Občina Sveti Tomaž za vse uporabnike
storitev »Pomoč družini na domu«, subvencionira 65 % cene storitve efektivne ure.
Višina plačila uporabnika je 35 % cene storitve efektivne ure.
Če je upravičenec oziroma drug zavezanec storitve delno ali v celoti oproščen plačila, se
subvencionira še delna ali celotna oprostitev.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž in velja od 1. 5. 2018 dalje.
Ad/10
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev k Soglasju k povečanju
normativa za vpis otrok v vrtec Ježek pri OŠ Sveti Tomaž.
Med drugim je bilo povedano, da se je na občinski svet obrnilo vodstvo OŠ Sv. Tomaž s
predlogom, da želijo spremeniti normativ o številu vpisnih mest v starostno obdobje od 3-5
leta in od 4-6 leta starosti za dva otroka po oddelku in sicer iz 19 na 21.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je vprašal, koliko je v naših vrtcih otrok iz drugih krajev.
Pojasnjeno je bilo da ni prostorske stiske, so pa naši otroci tudi drugod.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P ŠT. 301
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SOGLASJE
1.
a) k povečanju normativa
Starostno
Program Oddelek
obdobje
Drugo (3-5 9-urni
heterogeni
let)
Drugo (4-6 9-urni
let)

heterogeni

Normativ
Najmanj
največ
otrok
Najmanj
največ
otrok

Predvideno Specifika
št. otrok
občine

14,
19

19+2

14,
19

19+2

povečan
normativ za
2 otroka
povečan
normativ za
2 otroka

Število
oddelkov
1

1

2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/11
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o imenovanju člana
v Svet javnega zavoda Knjižnica F. K. Meška Ormož.
Direktorica je povedala, da smo politične stranke, ki so zastopane v občinskem svetu
zaprosili, da podajo predloge za imenovanje. Prejeli smo dva predloga in sicer od strani OO
N.Si Sveti Tomaž, ki je predlagal ga. Zlatko Majcen in od strani OO SDS Sveti Tomaž, ki je
predlagal ga. Dušanko Ozmec.
Župan je dal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g.
Albinu Belšaku.
Predsednik je povedal, da se je komisija sestala in sprejela sklep, da se v Svet javnega
zavoda Knjižnice F. K. Meška predlaga ga. Zlatko Majcen.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo 6 svetnikov, 2 sta glasovala »PROTI«, zato
je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 302
1.
V svet Javnega zavoda Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, se imenuje Zlatka Majcen.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/12
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Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o spremembi
Sklepa o imenovanju članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju
občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
Direktorica je povedala, da se je predstavnik Policijske postaje Ormož upokojil. Policijska
postaja Ormož je predlagala novega predstavnika in sicer g. Darka Zamuda.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 303
o
spremembi Sklepa
o imenovanju članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž
1.
V Sklepu o spremembi Sklepa o imenovanju članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine
Ormož, št. 9/15) se v prvi točki član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na
območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž pod točko »8. Janko Zadravec,
predstavnik Policijske postaje Ormož«, nadomesti z novim članom:
» 8. Darko Zamuda, predstavnik Policijske postaje Ormož,«.
2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem vestniku občine Ormož.

Ad/13
Pobude, vprašaja svetnikov in odgovori nanje.
Preden je dal župan besedo svetnikom je povedal, da nameraval podati nekaj pojasnil pod
točko razno, vendar bo podal informacijo kar pri tej točki. Povedal je, da nas je zimska služba
to zimo stala na lokalnih cestah 60.909 EUR in smo prekoračili za 33.229 EUR. Zimska
služba na javnih poteh nas je stala 91.662 EUR in smo prekoračili za 56.662 EUR.
Zbrali smo ponudbe za modernizacijo treh odsekov javnih poti. Za javno pot od Sv. Tomaž 1
do Rep Jožefa v Zagorju je bila najugodnejša ponudba izvajalca Grad-Trgo d.o.o., Savci 69
za 101.058 EUR. Cena je višja od planirane za 31.000 EUR.
Za javno pot od Rep Jožefa v Zagorju do Marin Saške je najugodnejša ponudba
Komunalnega podjetja d.o.o., Ormož s ponujeno ceno 91.009 EUR. Cena je višja od
planirane cene za 22.000 EUR.
Za javno pot Savci od mlina v Šilakov breg, je bila najugodnejša ponudba Cestnega podjetja
Ptuj d.d. po ponujeni ceni 78.479 EUR, Cena je višja od planirane za 28.000 EUR.
Za gradnjo Medgeneracijskega centra pri Sv. Tomažu ni novih informacij, glede na to, da
Vlada RS opravlja tekoče posle.
Glede modernizacije ceste in izgradnje pločnika pa nam je znano to, da bi bila investicija cca
1.3 milijona EUR. Pogodbe še nimamo in nam ni znan naš delež pri tej investiciji. Pogodbo
pričakujemo konec meseca maja.
Župan je dal besedo svetnikom.
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G. Mirko Lovrec se sprašuje, ali prenizko planiramo investicije, da pride do tako visokih
prekoračitev, ali gre za dogovor med izvajalci.
Pojasnjeno je bilo, da je za zimsko službo težko planirati, pri modernizaciji cest pa se cene
vsako leto dvigujejo.
G. Borut Janžekovič predlaga ogled asfaltirane ceste pri Horvat Adolfu, ker je poškodovana
in je v garanciji. Zanima ga, kdo je odgovoren za vzdrževanje melioracij za njihovo območje.
Zanima ga, kdaj bo obložen jarek s kamnom pri Šulakovih in nameščen kovinski spuščalnik
za meteorno vodo na javni poti v Rucmancih proti domačiji družine Kukovec in popravljen
cestni propust pri nasadu.
Nanj se je obrnil občan sosednje občine g. Robert Rojht in bi se želel priključiti na našo
optično omrežje.
Pojasnjeno je bilo, da bo izvajalec del od modernizaciji ceste v Savcih, odpravil poškodbo na
cesti proti Horvat Adolfu. Vzdrževalna dela na cestah so tudi planirana tem letu. Občan
sosednje občine se naj obrne na občino v zvezi z možnostjo priključitve na optično omrežje
na občino Sv. Tomaž.
Ga. Marija Žinko je povedala, da se je nanjo obrnil bivši občan Sejancev in ga zanima, kdaj
bomo obnovili Becovo kapelo v Sejancih. Župan je vprašal, kdo bi to bil. Svetnica je
povedala, da sorodnik Mundovih. Svetnica se zahvaljuje krajanom za sodelovanje v
očiščevalni akciji.
Župan je povedal, da mu je želja krajanov znana, nikakor pa ne more občina nosilec obnove
kapele. Dosedanja praksa je bila, da so za to poskrbeli krajani, občina pa lahko samo
finančno pomaga v višini kot je pri obnovi preostalih sakralnih objektov po občini, to je cca 2
tisoč EUR.
G. Marjan Antolič je povedal, da je že dobil odgovor za Medgeneracijski center in za
regionalno cesto, zahvaljuje pa se krajanom za sodelovanje na čistilni akciji. Vidi, da se dela
parkirišče pri pokopališču.
Pojasnjeno je bilo, da bo parkirišče v gramozirani izvedbi, kako leto pozneje pa bi pristopili k
odvodnjavanju meteornih vod in asfaltiranju. Dobro pa je, da se teren posede in stabilizira.
Ga. Kristino Grašič je zanimalo, kako daleč je postopek spremembe Občinskega
prostorskega načrta. Pojasnjeno je bilo, da aktivnosti tečejo, trenutno smo v fazi pridobivanja
prvih mnenj. Pričakujemo, da bo prva javna obravnava v mesecu juniju.
G. Mirko Lovrec je vprašal, kako daleč so aktivnosti LAS UE Ormož. Zanima ga, kdaj bo
prišlo do odprta kmetijske trgovine, ker je objekt slabem stanju in v sramoto kraju. Predlaga,
da se pri Bašičevih v Trnovcih zakrpa asfaltna ceste.
Glede aktivnosti projektov Las je bilo pojasnjeno, da aktivnosti tečejo. Pri programu, kjer so
predvidene razne delavnice, bi se morali občani udeleževati v večjem številu. Res je, da je
teh delavnic zelo dosti, so pa pogoj za pridobitev sredstev. Za projekt, kjer je vključena naša
občina so parkirišča za avtodome in tržnico z občino Središče ob Dravi. Razpis bo nekje
junija, izvedba v poletnih mesecih, vendar bomo morali prej sami vse plačati, šele drugo leto
lahko pridobimo sredstva.
S kmetijsko trgovino še vedno gospodari stečajni upravitelj, pa tudi informacij ne daje.
Krpanje ceste pri Bašiču bomo vključili v program vzdrževanja.
Ga. Marija Žinko je predlagala v imenu krajanov Sejance, da bi na lokaciji ekološkega otoka
pri Jesih Marti, Sejanci 6, zgradili avtobusno postajališče. Daje pa tudi predlog za
vzdrževalna dela na cesti proti Žvabu in na Seniku. Zahvaljuje se krajanom za sodelovanje
pri čistilni akciji. Povedala je tudi, da so nepridipravi poškodovali kozolec s šaljivim grbom na
Seniku pri Marinovih.
Župan je povedal, da bomo pobudo zapisali, vendar imajo prednost avtobusna postajališča
ob regionalni cesti. Predloge za nujna vzdrževalna dela bomo opravili.
G. Franc Magdič želi sodelovati pri pogovoru s predstavniki občine Ljutomer za
modernizacijo ceste od Škrobarja do regionalne ceste.
Župan je povedal, da ima informacije, da bo občina ta odsek ceste asfaltirala ob obnovi ceste
po naselju Stara cesta.
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Ga. Pavla Hebar je vprašala, če vemo kdo je na AP v Savcih polomil dve stekleni steni na
čakalnici.
Pojasnjeno je bilo, da je prijava na policijo bila narejena in posredovana na sodišče na Ptuj,
na ime neznanega storilca.
Za uspešno sodelovanja pri čistilni akciji so se krajanom zahvalili tudi preostali svetniki.
Ad/14
Razno:
Župan se je zahvalil svetnikom in občanom za sodelovanje pri čistilni akciji. Menil je, da je
bilo veliko koristnega postorjenega, tudi od strani gasilcev.
Prisotne je seznanil, da smo pri Geomehaniku naročili geomehansko poročilo, za sanacijo
plazu v Mezgovcih pri Hojnik Cirilu in v Savcih pri domačiji Šilak. Ko bomo poročilo prejeli, se
bomo o tem pogovarjali na eni od naslednjih sej in ob rebalansu proračuna.
Seja je bila zaključena ob 21. uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 28. REDNE SEJE
1. Sklep št. 288, je realiziran.
2. Sklep št. 289, je realiziran.
3. Sklep št. 290, je realiziran.
4. Sklep št. 291, je realiziran.
5. Sklep št. 292, je realiziran.
6. Sklep št. 293, je realiziran.
7. Sklep št. 294, je realiziran.
8. Sklep št. 295, je v postopku realizacije.
9. Sklep št. 296, je v postopku realizacije.
10. Sklep št. 297, je realiziran.
11. Sklep št. 298, je v postopku realizacije.
12. Sklep št. 299, je v postopku realizacije.
13. Sklep št. 300, je v postopku realizacije.
14. Sklep št. 301, je v postopku realizacije.
15. Sklep št. 302, je v postopku realizacije.
16. Sklep št. 303, je v postopku realizacije.
Občinska uprava
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