OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-1/2014 01/ZH
Datum: 29.12. 2014
ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 29. decembra 2014 ob 19. uri
v sejni sobi v Kulturnem domu pri Sv. Tomažu 44, 2258 Sveti Tomaž.
Župan je ugotovil, da je seja sklepčna, saj so bili prisotni vsi člani in članice Občinskega
sveta.
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman in računovodkinja ga.
Stanislava Kosi. Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje. Ker pripomb in dopolnitev ni bilo, je
predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
Sklep št. 21
1.
Potrdi se zapisnik 2. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/1
Župan je za 2. redno sejo predlagal naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta s
poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Dopolnjen predlog Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2015
3. Potrditev DIIP za modernizacijo JP 802-243 Sveti Tomaž – Zagorje
4. Potrditev DIIP za modernizacijo JP 802-441 Pršetinci -Kosi
5. Potrditev DIIP za modernizacijo JP 802-271 Sejanci
6. Imenovanje članov nadzornega odbora
7. Imenovanje člana sveta javnega zavoda Osnovne šole Sveti Tomaž
8. Imenovanje člana skupščine Centra za starejše občane Ormož
9. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
10. Razno
Župan je predlagal razpravo. Ker pripomb in dopolnitev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
d n e v n i r e d:
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Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta s
poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Dopolnjen predlog Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2015
3. Potrditev DIIP za modernizacijo JP 802-243 Sveti Tomaž – Zagorje
4. Potrditev DIIP za modernizacijo JP 802-441 Pršetinci -Kosi
5. Potrditev DIIP za modernizacijo JP 802-271 Sejanci
6. Imenovanje članov nadzornega odbora
7. Imenovanje člana sveta javnega zavoda Osnovne šole Sveti Tomaž
8. Imenovanje člana skupščine Centra za starejše občane Ormož
9. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
10. Razno

Ad/2
Uvodoma je župan povedal, da je predlog proračuna za leto 2015 bil obravnavan na seji
Občinskega sveta 21.11. 2014. Predlog proračuna je bil v javni razpravi v času od 24. 11.
2014 do 8. 12. 2014, obravnavan pa je bil tudi na delovnih telesih občinskega sveta. Župan
je prosil računovodkinjo, da poda obrazložitev dopolnjenega predloga proračuna za leto
2015. V nadaljevanju je računovodkinja povedala, da se prihodki povišajo iz 1.869.880,39
na 1.911.777,42 REUR ali za 2,2% ali 41.897,03 EUR. Pričakujemo 7.000 EUR višje
prihodke od premoženja, 170 EUR od pristojbin in taks, 17.310 EUR od prodaje kmetijskih
zemljišč in od naslova Kohezijskega sklada 30.644,81 EUR.
Z dopolnjenim proračunom povišujemo tudi odhodke iz 1.941.635,44 na 2.033.625,85 EUR,
kar znaša 4,7 % ali 91.990,41 EUR. Planiramo višje materialne stroške občinskega sveta in
delovnih teles za 2.000 EUR, 2.000 EUR za shrambo pri GD Koračice, 29.100 EUR za
modernizacijo ceste Sejanci - Munda, ker se predvideva modernizacija v celotni dolžini
odseka, 1.000 EUR manj za modernizacijo ceste Goli breg - Zagorje, 1.822 EUR za plačilo
modernizacije ceste Rucmanski vrh - dokončno plačilo ter plačilo nadzora v višini 450 EUR,
39.996,41 za oskrbo s pitno vodo in projektno dokumentacijo, ker postavka v predlogu ni bila
planirana, 4.316 EUR za nakup zemljišč, 5.321 EUR za nakup knjižničnega gradiva za
krajevno enoto Sveti Tomaž, 3.000 EUR za program športa in rekreacije, 3.576 EUR za
investicijsko vzdrževanje OŠ Sveti Tomaž, 5.260 EUR za investicijska vlaganja, nabave
gasilskih vozil in opreme. V NRP se je za leto 2016 in 2017 vključila obnova JP št. 802-401
Mala vas- Senik v dolžini 1500 m, JP 802-271 Sejanci - Munda v celotni dolžini 1.150 m za
leto 2015, ker je bila prvotno planirana samo v dolžini 600 m ter modernizacija JP št. 802990 Koračice za leto 2018.
Potrebno je bilo uskladiti prihodke za stavbno zemljišče. Udeležba na dobičku se poveča iz
25.000 na 32.000 EUR, zaradi najemnine gospodarske javne infrastrukture. Do sedaj je bila
vključena samo oskrba s pitno vodo, v bodoče bo vključena tudi kanalizacija. Dopolnjen je bil
NRP za prodajo nepremičnega premoženja. Povišali so se transferni prihodki od strani
države, za delež vodovoda, ki ga izvaja občina Ormož. V letu 2014 ni bila zaključena
investicija in bo prišlo do realizacije v letu 2015 v višini cca 30.000 EUR. Dodani so tudi
stroški strokovne ekskurzije v višini 2.000 EUR, če bo do nje prišlo v letu 2015. PGD
Koračice bi namenili 2.000 EUR za ureditev shrambe. Modernizacija ceste JP št. 802-271Sejanci je bila planirana v dolžini 600 m. Sedaj planiramo modernizacijo v celotni dolžini.
Obveznosti za modernizacijo ceste Goli breg - Zagorje se poravnajo v celoti v naslednjem
letu, ker do realizacije v jeseni ni prišlo. Ker imamo končno situacijo za plačilo modernizacije
ceste Rucmanski vrh, je obveznost temu prilagojena za leto 2015. Dodana je tudi postavka
oskrbe s pitno vodo. Nekaj več planiramo za nabavo knjižničnega gradiva ter delovanje
športnih društev in klubov.
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V nadaljevanju je župan povedal, da je bila uskladitev potrebna. Upoštevane so bile tu želje
in potrebe. Pri nakupu premoženja gre za to, da nismo uspeli vsega prodati in niti kupiti.
Modernizacijo ceste v Sejancih smo podaljšali in obveznost povišali, ker je bila taka želja z
zbora občanov, da se modernizira cesta v celotni dolžini. Do sedaj jih nikoli nismo delili, prav
je, da se naredi v celoti. Modernizacija ceste Sv. Tomaž - Goli breg, obveznost se prenaša v
celoti v naslednje leto. Strokovna ekskurzija je planirana v času od 27. do 30 aprila v
Strausburg, mogoče tudi v Pariz. Če občinski svet meni, da je to primerno organizirati, bi za
to namenili 2000 EUR, mogoče bo potrebno kaj več. Na posameznike bi znašali stroški cca
230 EUR. Naš gostitelj bi bil g. Lojze Peterle.
Razprava:
Župan je dal besedo predsedujočim odborov.
Predsednik Odbora za gospodarstvo in malo gospodarstvo g. Borut Janžekovič je
povedal, da je odbor obravnaval predlog proračuna za leto 2015 in sprejel sklep, da je
primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta.
Osebno je menil, da bi organiziranje Foruma o podjetništvu in obrtništvu pri Sv. Tomažu bila
dobra spodbuda za naprej.
Predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem g. Mirko Lovrec je povedal, da je odbor
obravnaval predlog proračuna za leto 2015 in je primeren za nadaljnjo obravnavo.
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti ga. Marija Žinko je povedala, da je odbor
obravnaval predlog proračuna ter se strinjajo z nadaljnjo obravnavo.
Predsednik Odbora za požarno varnost in civilno zaščito g. Marjan Antolič je povedal, da
je odbor obravnaval predlog proračuna za leto 2015 in je primerna podlaga za obravnavo na
seji občinskega sveta.
Predsednica Odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet ga.
Kristina Grašič je povedala, da je odbor obravnaval predlog proračuna za leto 2015 in je
primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
Predsednik Odbora za finance, premoženje in proračun g. Albin Belšak je povedal, da je
odbor obravnaval predlog proračuna za leto 2015 in je primeren za nadaljnjo obravnavo.
V nadaljevanju je župan je povedal, da je bil zbor občanov dobro obiskan. Občani jemljejo
stvari resno, zavedajo pa se tudi krizne situacije. Upamo, da Vlada RS ne bo sprejela takega
zmanjšanja proračunskih sredstev, da bi se morali odreči kateri od investicij.
V razpravi je g. Mirko Lovrec izrazil željo, da bi v bodoče tudi svetniku prejeli podrobnejši
opis dopolnjenega proračuna kot ga ima župan in računovodkinja, ker bi lažje sledili razpravi.
Zanimalo ga je, zakaj je višja postavka za šport? Po novem je vključena tudi kategorizacija
cest. Podpira nabavo knjig. Glede izgradnje vodovoda je menil, da nas bo v bodoče ta
investicija precej obremenjevala.
Župan odgovarja, da se nekateri na osnovi Pravilnika ne morejo prijaviti na razpisana
proračunska sredstva, zaradi tega so nekateri prikrajšani.
Direktorica je pojasnila, da se Smučarski klub na razpisana sredstva ne more prijaviti, ker ne
deluje čez celo leto, ker nimajo dejavnosti športa,saj se lahko program izvede samo takrat ko
vremenske razmere do dopuščajo, stroške za delovanje pa imajo. Nekaj sredstev za
delovanje jim namenjamo. Za zimo 2014/2015 smo jim namenili 3000 EUR.
Ga. Kristina Grašič je menila, da bi moralo iti za nadaljnje financiranje kluba. Občina niso
samo ceste, je menila.
Župan je povedal, da je bil opravljen pogovor s predsednikom. Pripraviti je treba projektne
podlage za nadaljnjo širitev smučišča. Nas bodo o tem seznanili poznavalci takih investicij.
G. Marjan Antolič je vprašal, koliko objektov je že priključenih na kanalizacijo pri Sv. Tomažu.
Direktorica je pojasnila, da je do sedaj priključenih 28 objektov.
Rok za plačilo komunalnega prispevka se je iztekel konec leta, nekaj dolžnikov bo potrebno
izterjati.
Zanimalo ga je tudi, kam bodo priključeni preostali občani Sv. Tomaža.
Pojasnjeno je bilo, da na RČN pod šolo, vendar jo bo potrebno posodobiti z usedalnikom.
Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje.
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Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji

S K L E P št. 22
1.
Sprejme se dopolnjen predlog Odloka o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2015, ki
vsebuje splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov, načrt ravnanja z
nepremičnin premoženjem, kadrovski načrt.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/3
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIIP-a za modernizacijo
ceste JP 802-243 Sv. Tomaž - Zagorje.
Med drugim je bilo povedano, da želimo pristopiti k modernizaciji cestnega odseka JP 802243 od stare osnovne šole preko Golega brega v dolžini 1.610 m in širine 3,0 m z
obojestranskima bankinama v širini 0,5 m in v vrednosti 121.464,00 EUR.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 23

1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za
projekt/program2: MODERNIZACIJA JP 802-243 Sveti Tomaž- Zagorje, ki ga je
izdelala3 Javna razvojna agencija Ormož, Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož, dne
28.11.2014.
2. Dokument je pregledala strokovna komisija5 za oceno investicij, imenovana s
sklepom št. 007-34/2014 01/ZH z dne 15.12.2014, ki je dne 17.12.2014 izdelala
strokovno oceno upravičenosti investicije.
3. V NRP občine se: (obkroži)
- uvrsti nova naložba
- spremeni veljavna naložba.
4. Odobri se izvedba investicije
5. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 121.464,00 EUR (z vključenim davkom
na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od novembra
2014 do 31. 05.2015.
6. Vire za financiranje zagotavljajo6:
- Občina Sveti Tomaž v znesku: 121.464,00 EUR
Ime in priimek odgovorne osebe: ŽUPAN MIRKO CVETKO
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Ad/4
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIIP-a za modernizacijo
ceste JP 802-441 Pršetinci.
Me drugim je bilo povedano, da želimo pristopiti k modernizaciji oz. nadaljevanju
modernizacije ceste JP 802-441 Pršetinci v dolžini 680 m in širine 3 m ter obojestranskima
bankinama v širini 0,5 m. Modernizacija je predvidena od kapele pri domačiji Skuhala do
regionalne ceste R713. Investicija je opredeljena v Načrtu razvojnih programov in je bila
planirana za leto 2015 v višini 50.750 EUR.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
S K L E P št. 24
1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za
projekt/program2: MODERNIZACIJA JP 802-441 Pršetinci - Kosi, ki ga je izdelala3
Javna razvojna agencija Ormož, Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož, dne 02.12.2014.
2. Dokument je pregledala strokovna komisija5 za oceno investicij, imenovana s
sklepom št. 007-33/2014 01/ZH z dne 15.12.2014, ki je dne 17.12.2014 izdelala
strokovno oceno upravičenosti investicije.
3. V NRP občine se: (obkroži)
- uvrsti nova naložba
- odobri se izvedba investicije
Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 21. člena
Zakona o financiranju občin, na osnovi izračunanih deležev sredstev občin za
sofinanciranje investicij v letu 2015.
Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 50.750,00 EUR (z vključenim davkom
na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja do
15. septembra 2015.
5. Vire za financiranje zagotavljajo6:
- Občina Sveti Tomaž v znesku: 17.491,00 EUR
- Sredstva na osnovi 21. člena ZFO-1 v znesku: 33.259,00 EUR.
Ime in priimek odgovorne osebe: ŽUPAN MIRKO CVETKO
Ad/5
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIIP- a za modernizacijo
ceste št. JP 802-271 Sejanci - Munda.
Med drugim je bilo povedano, da želimo pristopiti k modernizaciji JP št. 802-271 SejanciMunda v dolžini 1.151 m, širine 3 m in obojestranskima bankinama širine 0,5 m.
Modernizacija ceste je po dopolnjenem predlogu proračuna planirana v celotni dolžini in ne
samo v dolžini 600 m.
Razprava:
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G. Mirko Lovrec je vprašal, katera cesta bo izpadla iz programa, če se podre načrt.
Direktorica je pojasnila, da še vedno ni znana usoda prejemanja sredstev po 23. členu,
vendar načrt potrebujemo.
Župan je povedal, da se bomo držali načrta. Prva je na vrsti cesta Goli breg, druga Pršetinci
in tretja Sejanci.
G. Mirko Lovrec je menil, da bi morali narediti bolj fiksni načrt, ker se kar tako neke ceste
dodaja v program NRP, vendar nekih groznih pobud za te ceste ni bilo.
Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
S K L E P št. 25
1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za
projekt/program2: MODERNIZACIJA JP 802-271 SEJANCI, ki ga je izdelala3 Javna
razvojna agencija Ormož, Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož, dne 04.12.2014.
2. Dokument je pregledala strokovna komisija5 za oceno investicij, imenovana s
sklepom št. 007-32/2014 01/ZH z dne 15.12.2014, ki je dne 17.12.2014 izdelala
strokovno oceno upravičenosti investicije.
3. V NRP občine se: (obkroži)
-uvrsti nova naložba
4. Odobri se izvedba investicije
Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 21. člena
Zakona o financiranju občin, na osnovi izračunanih deležev sredstev občin za
sofinanciranje investicij v letu 2015.
Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
5. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 85.000,00 EUR (z vključenim davkom
na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja do
15. septembra 2014.
6. Vire za financiranje zagotavljajo6:
- Občina Sveti Tomaž v znesku: 51.741,00 EUR
- Sredstva na osnovi 21. člena ZFO-1 v znesku: 33.259,00 EUR.
Ime in priimek odgovorne osebe: ŽUPAN MIRKO CVETKO
Ad/6
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o imenovanju
članov Nadzornega odbora občine Sveti Tomaž.
Med drugim je bilo povedano, da smo politične stranke prosili, da podajo predloge za
imenovanje članov Nadzornega odbora občine Sveti Tomaž. Vse tri stranke, ki so zastopane
v občinskem svetu so predlagale po enega člana.
Župan je dal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja g.
Albinu Belšak.
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Predsednik je povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja obravnavale predloge ter za
člane Nadzornega odbora občine Sveti Tomaž predlaga občinskemu svetu naslednje člane:
1. Dušan Balažič, Senik 17a, 2258 Sveti Tomaž
2. Petra Prelogar, Trnovci 37, 2258 Sveti Tomaž
3. Karolina Žajdela, Pršetinci 31, 2258 Sveti Tomaž
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
S K L E P št. 26
1.
V nadzorni odbor se imenujejo:
1. Dušan Balažič, Senik 17a, Sveti Tomaž,
2. Prelogar Petra, Trnovci 37, Sveti Tomaž,
3. Karolina Žajdela, Pršetinci 31, Sveti Tomaž.
2.
Člani nadzornega odbora se imenujejo za štiri leta.
3.
Ta sklep velja takoj.
Ad/7
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o imenovanju
nadomestnega člana v Svet javnega zavoda OŠ Sveti Tomaž.
Med drugim je bilo povedano, da smo politične stranke prosili, da podajo predloge za
imenovanje nadomestnega člana ali članice.
Župan je dal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja g.
Albinu Belšak.
Predsednik je povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prejela
en predlog od OO SDS Sveti Tomaž in sicer za ga. Dušanko Ozmec, Senik 22, 2258 Sveti
Tomaž.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
S K L E P št. 27
1.
Hržič Mateji, Senik 24, Sveti Tomaž, preneha članstvo v svetu zavoda Osnovna šola Sveti
Tomaž.
2.
V svet zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž se imenuje Ozmec Dušanka, Senik 22, Sveti
Tomaž.
3.
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Mandatna doba nadomestnega člana traja do poteka mandata sveta zavoda.
4.
Ta sklep velja takoj.
Ad/8
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o imenovanju člana
ali članice Skupščine Centra starejših občanov Ormož d.o.o..
Med drugim je bilo povedano, da smo politične stranke prosili, da podajo predloge za
imenovanje člana Skupščine Centra starejših občanov Ormož d.o.o., Ulica dr. Hrovata 10a,
2270 Ormož.
Župan je dal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja g.
Albinu Belšak.
Predsednik je povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
obravnavala predlog OO N. Si, ki je predlagal ga. Marijo Žinko, Gor. Ključarovci 16, 2258
Sveti Tomaž. Komisija predlaga za članico Skupščine Centra starejših občanov Ormož
d.o.o., ga. Marijo Žinko, Gor. Ključarovci 16, 2258 Sveti Tomaž.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
S K L E P št. 28
1.
Občinski svet občine Sveti Tomaž pooblašča go. Marijo Žinko, G. Ključarovci 16, 2258 Sveti
Tomaž, za zastopanje občine Sveti Tomaž, na sejah skupščine družbe Centra za starejše
občane CSO d.o.o., Ulica dr. Hrovata 10 A, 2270 Ormož.

2.
S tem pooblastilom preneha veljati pooblastilo št. 007-15/2011 01/ZH z dne 01. 06. 2011.
3.
Pooblastilo traja do poteka mandata občinskega sveta.
4.
Ta sklep velja takoj.
Ad/9
Pobude, vprašanja in odgovori nanje:
Župan je glede nabave gasilskega vozila PGD Savci povedal, da je Gasilska zveza sprejela
načrt nabave vozil v naslednjih letih. Dogovorili so se, da bi občina v štirih letih prispevala po
20.000 EUR na leto, peto leto 40.000 EUR, kar skupaj znaša 120.000 EUR.
Ga. Kristina Grašič je povedala, da bi želela ena družina podariti knjige, želijo pa, da
ostanejo občini Sveti Tomaž.
Pojasnjeno je bilo, da ne smemo zbirati knjig poljubne vsebine od ljudi. Možno bo podariti
knjige, ki opisujejo naš kraj, naše ljudi ali običaje.
Naj se oglasi na občini in se bomo pogovorili o tem.
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Ob obisku so nam predstavniki Ministrstva za kulturo povedali, da bodo krajevni knjižnici
knjige podarjene oz. odstopljene od drugih knjižnic, take prakse se ne poslužujejo nikjer, da
bi prosto knjige zbirali od občanov.
G. Marija Žinko je povedala, da imajo prakso podarjanja knjig v Domu starejših občanov v
Ormožu.
G. Borut Janžekovič je menil, da če nekaj podariš, potem ni tvoja stvar, kaj se bo s tem
dogajalo.
Znano je, da mora Krajevna knjižnica na teden delovati 15 ur, katere dejavnosti pa se bodo
še odvijale vzporedno, še za enkrat ni znano.
G. Mirko Lovrec je povedal, da po medijih krožijo informacije, da se občino Ormož toži za 1,8
milijona EUR za izgradnjo OŠO omrežja in kakšne bodo posledice za našo občino.
Župan je povedal, da je več občin, ki so gradile OŠO omrežje z EU sredstvi, v podobnem
položaju. Ko smo dobili možnost izgradnje OŠO omrežja, smo imeli samo pet vasi
opredeljenih kot sive lise. Nato je pristojno ministrstvo opredelilo še štiri vasi. Investicijska
vrednost se je povišala na preko 5 milijonov EUR, za kar bi moral biti javni razpis objavljen v
Evropskem uradnem listu. Kaj bo to pomenilo za našo občino, še za enkrat ni znano.
Upamo, da bo sodišče odločilo v prid občini. Občine zastopa odvetniška pisarna Možina.
Tožba predstavlja kazen 20 % od vrednosti investicije.
Ga. Kristina Grašič je menila, da ni posredovala podatkov glede pluženja nekategoriziranih
cest.
G. Borut Janžekovič je izrazil željo, da bi svetnikom posredovali seznam cest po posameznih
območjih.
Zanimalo ga je, kdaj bomo pristopili k kategorizaciji cest.
Pojasnjeno je bilo, da je prva faza zbiranje predlogov, nato sledi pridobitev soglasja
pristojnega ministrstva in šele na to bo v obravnavi odlok.
G. Franc Magdič je predlagal, da bi se plužila dovozna cesta do Zemljičeve domačije v
Pršetincih 41.
G. Borut Janžekovič je povedal, da do Ivanke Grašič in objekta Konjeniškega kluba ni
potrebno plužiti ceste. Če bo potrebno, bodo sporočili.
Ad/10
Razno:
Župan je povabil prisotne na krajšo srečanje, da bi nazdravili prihajajočemu novemu letu
2015.
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 3. REDNE SEJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sklep št. 21, je realiziran.
Sklep št. 22, je v postopku realizacije.
Sklep št. 23, je v postopku realizacije.
Sklep št. 24, je v postopku realizacije.
Sklep št. 25, je v postopku realizacije.
Sklep št. 26, je v postopku realizacije.
Sklep št. 27, je v postopku realizacije.
Sklep št. 28, je v postopku realizacije.
Občinska uprava
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