OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-1/2018 01/ZH
Datum: 12. 6. 2019
ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 12. 6. 2019 ob 19. uri v sejni
sobi v Kulturnem domu pri Sv. Tomažu št. 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 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. Urška Maučič.
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
SKLEP št. 53
1.
Potrdi se zapisnik 5. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/1
Župan je za 6. redno sejo predlagal naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta s
poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2019
3. Odlok o načinu opravljanja javne službe pomoč družini na domu v občini Sveti Tomaž
- predlog
4. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Sveti Tomaž
5. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
6. Razno
Preden je župan predlagal razpravo o dnevnem redu, je predlagal dodatno točko dnevnega
reda in sicer »Sklep o ukinitvi javnega dobra za parc. št. 244/1 k.o. Savci«.
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Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda krajšo obrazložitev o obravnavi dodatne
točke dnevnega reda.
Pojasnjeno je bilo, da ima parc. št. 244/1 k.o. Savci v zemljiški knjigi knjižen status javnega
dobra, zato ni mogoč promet s to parcelo. Po tem zemljišču poteka državna cesta R 713, ki
jo moramo brezplačno prenesti na državo. Gre za zemljišče, kjer je avtobusno postajališče.
Župan je predlagal razpravo.
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 54
1.
Sklep o ukinitvi javnega dobra za parc. št. 244/1 k.o. Savci, se uvrsti na dnevni red današnje
seje pod št. 5.

2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je odprl razpravo o celotnem dnevnem redu.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta s
poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2019
3. Odlok o načinu opravljanja javne službe pomoč družini na domu v občini Sveti Tomaž
- predlog
4. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Sveti Tomaž
5. Sklep o ukinitvi javnega dobra za parc. št. 244/1 k.o. Savci«
6. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
7. Razno
Ad/2
Župan je prosil računovodkinjo go. Stanislavo Kosi, da poda obrazložitev Rebalansa
proračun za leto 2019.
Predlagane spremembe z rebalansom proračuna za leto 2019 so naslednje:
I. SPREMEMBE SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
7 – PRIHODKI
Prihodki se znižajo za 941.215 EUR iz 3.032.619 EUR na 2.091.404 EUR, kar predstavlja
znižanje za 31 %.
 Na kontu: 700 – Davki na dohodek in dobiček se z rebalansom sredstva uskladijo
glede na spremenjeno financiranje in se zniža dohodnina iz 1.544.359 EUR na
1.477.420 EUR.
 Na kontu: 703 – Davki na premoženje se uskladijo analitični konti glede na
realizacijo se povišajo iz 81.014 EUR na 82.354 EUR.
 Na kontu: 704 – Domači davki na blago in storitve se uskladijo analitični konti
glede na realizacijo in se znižajo iz 47.000 EUR na 44.700 EUR.
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Na kontu: 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja se uskladijo
analitični konti glede na realizacijo in se znižajo iz 116.872 EUR na 115.162 EUR.
Na kontu: 711 – Takse in pristojbine se poviša iz 2.000 EUR na 2.500 EUR.
Na kontu: 712 – Globe in druge denarne kazni se poviša iz 1.600 EUR na 2.700
EUR.
Na kontu:714 – Drugi nedavčni prihodki je bilo v sprejetem proračunu planirano,
da je nosilec celotne investicije Občina Sveti Tomaž. Kasneje je bilo s pogodbo
dogovorjeno, da delež, ki ga financira družba CSO, tudi družba sama plača
neposredno izvajalcem na osnovi izstavljenih računov. Zato planirani prihodki niso
predmet proračuna in se z rebalansom umaknejo iz proračuna. Torej se konto
zniža iz 1.003.048 EUR na 17.200 EUR.
Na kontu: 722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev se
dodajo prihodki na analitičnem kontu Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč v
vrednosti 11.081 EUR in skupaj znašajo 14.606 EUR.
Na kontu: 740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se z
rebalansom dodajo sredstva finančne izravnave v višini 99.904 EUR, ter uskladijo
sredstva iz državnega proračuna za investicije po 21. členu ZFO, ki znašajo
103.649 EUR. Sredstva se iz 152.990 EUR povišajo na 254.551 EUR.

4 - ODHODKI
Odhodki se znižajo za 889.113 EUR iz 3.611.120 EUR na 2.722.008 EUR , kar je 24,6 %.
Glavne spremembe v posebnem delu proračuna:
01 OBČINSKI SVET
Proračunske postavke, ki so bila planirana v prenizkem obsegu in je bilo potrebno zagotoviti
dodatna sredstva, oz. sredstva niso bila planirana so se uskladila že s prerazporeditvami na
podlagi sklepov župana. Z rebalansom se proračunske postavke uskladijo glede na potrebe
in se vrednost proračunskega uporabnika poviša iz 37.295 na 40.671 EUR.
03 ŽUPAN
Proračunske postavke se uskladijo glede na realizacijo in predvidene potrebe. Sofinanciranje
investicijskih vlaganj in nabava gasilskih vozil se poviša v višini 6.000 EUR za
sofinanciranje opreme PGD Savci. Iz sprejetega proračuna se vrednost proračunskega
uporabnika iz 115.609 poviša na 116.902 EUR.
04 OBČINSKA UPRAVA
Proračunski uporabnik občinska uprava v višini sprejetega proračuna 3.263.986 EUR, ki je
bil s prerazporeditvami znižan na 3.258.597 EUR, se z rebalansom proračuna zniža še na
2.344.849 EUR.
Določene spremembe so vidne že iz prerazporeditev sredstev, ki jih je bilo nujno izvesti v
glavnem zaradi izvajanja investicij, kjer je bilo planiranih premalo finančnih sredstev.
Z rebalansom proračuna je vključen novi program Informatizacija uprave v višini 6.800 EUR
za nakup prenosnih računalnikov za potrebe občinskega sveta. S tem se bo razbremenilo
tiskanje gradiva za občinski svet.
Prerazporedila so se sredstva za ureditev projektne dokumentacije za rekonstrukcijo stare
šole s povišanjem iz 3.000 EUR na 4.000 EUR.
Področje podprograma administracija občinske uprave se uskladi glede na potrebe in
dejstva, ki so nastale do priprave rebalansa. Podprogram se poviša iz 123.288 EUR na
124.241 EUR.
Na področju cestne infrastrukture se doda postavka Rekonstrukcija JP 802-243 Sveti Tomaž
– center, za katero se zagotovi 11.351 EUR. Gre za preplastitev ceste med cerkvijo do
objekta Štefančič- 850 m2, saj je cestišče v tem delu v zelo slabem stanju. Prav tako je bilo
potrebno uskladiti investicijo Rekonstrukcija JP 802-221, Savski vrh, ki se sofinancira iz
23.člena.
Turistična informacijska pisarna - sredstva za plače se poviša iz 8.380.00 EUR na
16.760.00 EUR. Povišanje je potrebno, da se zagotovijo sredstva za plačo delavke, ki je iz
polovičnega delovnega časa prešla na cel delovni čas.
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Postavka Destinacija Jeruzalem se poviša iz 1.232 EUR na 8.000.00 EUR. Gre za
zagotovitev lastnega deleža v LAS projektu, ki se izvaja v sklopu vseh treh občin.
Na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je potrebno z
rebalansom uskladiti postavke glede na dejanske potrebe in tako zagotoviti dodatna sredstva
za Plansko in urbanistično dokumentacijo iz 17.500 EUR, ki je bila s prerazporeditvami že
povišana na 22.000 EUR in z rebalansom še na 28.200 EUR. Predvsem gre za
dokumentacijo za prostorski načrt - OPN.
Investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov se z rebalansom poviša iz 38.000 EUR na
64.971 EUR, ker je potrebno pred modernizacijo JP Savski vrh, ki se bo izvajala v tekočem
letu sanirati javni vodovod na tem območju.
Z rebalansom je potrebno zagotoviti tudi dodatna sredstva za projektno dokumentacijo
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) Ormoško območje v višini 9.711 EUR.
Z rebalansom se zagotovijo dodatna sredstva, ki bodo namenjena za sofinanciranje
električne energije smučišča Globoki klanec v višini 3.700 EUR.
Z rebalansom proračuna se poviša postavka Nakup zemljišč za komunalno infrastrukturo v
skladu s spremembo načrta pridobivanja, ki se poviša iz 12.774 na 13.084 EUR.
z rebalansom proračuna se zagotovijo dodatna sredstva v višini 1.200 EUR za promocijo
zdravja, ki ga delodajalec mora zagotavljati za izvajanje določenih aktivnosti in ukrepov, da
se ohranja in krepi telesno in duševno zdravje delavcev.
Z rebalansom proračuna pa je potrebno uskladiti tudi sredstva na področju kulture, športa in
nevladnih organizacij. Potrebno je uskladiti sredstva za sofinanciranje plač v Javnem zavodu
knjižnica, zagotoviti sredstva za sofinanciranje izdaje zbornika 300 let župnije Sveti Tomaž v
višini 4.000 EUR, ter 3.000 EUR za športna društva, oz. za Klub malega nogometa s
katerimi bodo financirali prevoze na tekme, saj tekmujejo v 1. slovenski ligi.
Na področju izobraževanja se z rebalansom proračuna uskladita podprograma osnovnega in
glasbenega šolstva s finančnim načrtom zavodov, poviša se za 770 EUR.
Področje socialnega varstva v višini sprejetega proračuna 1.707.775 EUR se z rebalansom
proračuna zniža na 684.069 EUR. Znižanje se izraža na osnovi investicije
Medgeneracijskega centra, ker delež, ki ga financira CSO tudi sama plača neposredno
izvajalcem. Na postavki pomoč družini na domu pa se zagotovijo dodatna sredstva v višini
6.200 EUR.
Področje servisiranje javnega dolga, ki zajema plačila obresti od kreditov in stroške
financiranja in upravljanja z dolgom se znižuje iz 10.800 EUR na 8.300 EUR. Znižanje temelji
na manjših stroških v tekočem letu.
Področje proračunske porabe intervencijski programi in obveznosti se iz sprejetega
proračuna 68.446 ki je bil s prerazporeditvami znižano na 51.413 EUR poviša na 63.446
EUR. Namreč potrebno je zagotoviti dodatna sredstva za sanacijo plazu v Mezgovcih in še
dodatna sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v skladu z zakonodajo.
09 REŽIJSKI OBRAT
Proračunski uporabnik režijski obrat se iz sprejetega proračuna v višini 169.073 EUR, ki je bil
s prerazporeditvami povišan na 173.094 EUR poviša še na 184.110 EUR.
Z rebalansom proračuna se odpira nova proračunska postavka za nakup opreme in
prevoznih sredstev za potrebe režijskega obrata. Zagotavlja sredstva za nakup manjšega
tovornega vozila v vrednosti 8.700 EUR in 1.500 EUR za nakup druge opreme. Uskladijo se
tudi druge postavke režijskega obrata, ki se na določenih postavkah znižujejo, kjer pa je
potrebno pa povišajo.
Zadolževanje in odplačilo dolga
V sprejetem proračunu je bilo predvideno odplačilo dolga višini 71.000 EUR. Sredstva, ki so
bila planirana za odplačilo novega kredita se z rebalansom umaknejo, ker smo prejeli
ponudbe z začetkom vračila glavnice v naslednjem letu, zato se odplačilo dolga znižanje na
53.000 EUR.
Župan je v nadaljevanju povedal, da je po elektronski pošti svetnike predhodno seznanil z
večjimi spremembami kot je nabava vozila za režijski obrat in opremo, sofinanciranje
elektrike smučarskemu klubu, nabava računalniške opreme za občinske svetnike, razen za
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preplastitev centra Sv. Tomaža od sedeža občine do križišča, za kar bi namenili dobrih
11.000 EUR. Pri pogodbi za gradnjo Medgeneracijskega centra Sv. Tomažu je prišlo do
spremembe pogodbe zaradi sofinanciranja s strani CSO Ormož zaradi obračuna različne
stopnje davka.
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za finance in proračun g. Miru Rakuši. Predsednik
je med drugim povedal, da je odbora obravnaval rebalans proračuna in sprejel sklep, da je
primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta.
Župan je predlagal razpravo:
G. Miro Rakuša je želel pojasnila glede različne stopnja davka.
Pojasnjeno je bilo, da si lahko CSO Ormož obračuna 9,5 % davek, ker se s to dejavnostjo
ukvarjajo.
Glede nakupa tovornega vozila je menil, da bo težko dobiti za 8.000 EUR dobro vozilo.
Mogoče bi bilo bolje nabaviti novo vozilo, ker se taka vozila dobro prodajajo, če bi prišlo do
spremembe.
Župan je povedal, da bi za kredit ali leasing morali zaprositi finančno ministrstvo za soglasje.
Kredite pa bomo še kako potrebovali za druge investicije kot je vodovod in druge.
G. Mirko Lovrec je menil, da ga veseli, da se je Zavod za spomeniško varstvo odločil, da
lahko odstranimo prizidek osnovne šole in da je nekoliko več denarja predvidenega za
projektno dokumentacijo za obnovo objekta. Menil je, da bi lahko sredstva, ki jih namenjamo
Gimnaziji Ormož, namenili za štipendije dijakov, ki se izobraževali za poklice in bi ostali v
našem okolju. Podpira sofinanciranje Zbornika ob 300 letnici župnije Sveti Tomaž in upa, da
bo prišlo do ponatisa, če bo interes pri občanih. Podpira povišanje prispevka KMN Tomaž,
ker imajo zaradi obiskov tekem po celi Slovenji velike stroške s prevozi. Predlaga, da bi
enkrat povabili predsednika MNK Tomaž na sejo občinskega sveta, za podajo informacije o
delovanju in stroških kluba. Podpira nabavo tovornega avtomobila in upa, da se bodo zaradi
tega na drugi postavki proračuna stroški zmanjšali, ker bodo lahko delavci opravili določena
dela na infrastrukturi.
Župan je v pojasnilu povedal, da gre pri vseh javnih zavodih za dogovorjeni procent
sofinanciranja in si ne želimo enostranskih rešitev, kot je bil primer enostranske odločitve
Občine Središče ob Dravi pri Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož. Naših dijakov v Gimnaziji
Ormož je res malo, ker raje obiskujejo druge sosednje gimnazije.
G. Mirko Lovrec je povedal, da se letos ni nihče prijavil na razpis za proračunska sredstva za
malo gospodarstvo. Menil je, da bi za deficitarne poklice morali nekaj narediti. Temu mnenju
se pridružuje tudi g. Miro Rakuša.
G. Marko Vajda je vprašal, za koliko računalnikov so planirana sredstva. Pojasnjeno je bilo,
da za osem.
V nadaljevanju je vprašal, koliko turističnih avtobusov smo imeli pri Sv. Tomažu, odkar
imamo turistično informacijsko pisarno. Koliko naših občanov je registriranih za to dejavnost
in ali je kaj več obiska.
Župan je povedal, da je o tem poročala na prejšnji seji delavka TIP ga. Blanka Kosi Raušl.
Povedal je tudi, da bodo rezultati vidni v daljšem obdobju. V lanskem letu smo zgradili štiri
parkirišča za avtodome s potrebno infrastrukturo, letos pa bo podjetje GVO namestilo
polnilno postajo za električna vozila pri Sv. Tomažu. Več bomo morali narediti da bomo prišli
do spalnih kapacitet.
G. Marko Vajda je vprašal, za kakšno vrsto polnjenja bo šlo.
Pojasnjeno je bilo, da bo polnjenje trajalo od 2 do 3 ure, glede na odjemno moč električne
energije.
Glede dodatnih sredstev za Smučarski klub je menil, da bo 3.700 EUR zadostovalo za
elektriko, če pa želimo smučišče pripraviti za obratovanje, bi potrebovali še po njegovem
dobrih 5.000 EUR.
G. Miro Rakuša je povedal, da je bil predlagan in izvoljen v upravni odbor SK in se sedaj
nekoliko drugače dela.
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Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 55
1.
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2019, ki vsebuje
splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov in načrt ravnanja z nepremičnin
premoženjem.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/3
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Odloka o načinu
opravljanja javne službe pomoči na domu v občini Sveti Tomaž v drugem branju.
Med drugim je direktorica povedala, da je bil odlok obravnavan v prvem branju in se vsebina
predloga odloka ne razlikuje od prvega branja. V nadaljevanju je podala pojasnila glede
vprašanja na zadnji seji glede cene urne postavke pomoči na domu, ki je 17,29 EUR med
tednom, urna postavka v soboto, nedeljo in med prazniki pa je višja.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je vprašal, koliko je občanov v naši občini, ki te storitve potrebujejo.
Pojasnjeno je bilo, da v tem trenutku sedem, zaradi tega je bilo potrebno povišati
proračunsko postavko z rebalansom.
Župan je v nadaljevanju povedal, da bi se morala zakonodaja na tem področju spremeniti.
Dogaja se, da pomoči potrebni, še preden iščejo institucionalno varnost, premoženje odtujijo
in s tem še dodatno bremenijo občinski proračun, sorodnike pa razbremenijo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 56
1.
Sprejme se Odlok o načinu opravljanja javne službe pomoč družini na domu v občini Sveti
Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/4
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev soglasje k sistematizaciji
delovnih mest v vrtcu Sveti Tomaž.
Med drugim je povedala, da osnovna šola prosi za soglasje. Opravičila je tudi ravnateljico,
ker se zaradi drugih obveznosti ni udeležila seje.
Obseg dejavnosti predšolske vzgoje za šolsko leto 2019/2020 se bo izvajal v petih oddelkih
s povečanim normativom za po 2 otroka po oddelku. Trenutno je vpisanih 91 otrok. Vseh
zaposlenih je 15.19 in ostane število in deležev zaposlenih nespremenjen.
Odpiralni čas vrtca v šolskem letu 2019/2020 se predlaga od 5. do 16.15 ure oziroma
občasno do 16.45 ure.
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Za šolsko leto 2019/2020 prosijo za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za 30 ur na leto.
Nadaljevali bi z aktivnostmi otroškega pevskega zbora in folklore.
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. 57
o
SOGLASJU
1.
a) k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje za šolsko leto 2019-2020
Starostno
obdobje

Program Oddelek

Normativ

Prvo (1- 2 9-urni
leti)

homogeni

Najmanj 9,
največ 12
otrok

Prvo (2- 3 9-urni
leti)

homogeni

Najmanj 9,
največ 12
otrok

Prvo,
drugo

kombinirani Najmanj 10,
največ 17
otrok

9-urni

Drugo (5- 6 9-urni
leta)

homogeni

Najmanj 17,
največ 22
otrok

Drugo (4-6 9-urni
let)

heterogeni

Najmanj 14,
največ 19
otrok

Predvideno Specifika
št. otrok
občine:
povečanje
normativa
14
Povečan
normativ za
2 otroka
12 + 2
13
Povečan
normativ za
2 otroka
12 + 2
19
Povečan
normativ za
2 otroka
17+2
24
Povečan
normativ za
2 otroka
22+2
21
Povečan
normativ za
2 otroka
19 + 2
91

Število
oddelkov

1

1

1

1

1
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SKUPAJ
b.) k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2019/2020:
Delovno mesto
Pomočnica ravnateljice
Vzgojiteljica
Pomočnica vzgojiteljice
Svetovalna delavka
Poslovna sekretarka
Računovodkinja
Kuharica, pomočnica kuharice
Čistilka
Hišnik
Organizator prehrane in zdravstvenohigienskega režima

Delež delovnega mesta
0,35
5,0
5,5
0,16
0,33
0,33
2,0
1,0
0,27
0,16
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Logopedinja
Skupaj

0,09
15,19

c) k poslovnemu času za šolsko leto 2019/2020:
Odpiralni čas vrtca v šolskem letu 2019/2020 je od 5.00 do 16.15. ure oziroma občasno do
16,45 ure.
d.) k povečanemu številu otrok v oddelku
- Občina daje soglasje k povečanemu številu otrok za dva otroka v oddelku homogeni
prvo starostno obdobje (1-2 leta).
- Občina daje soglasje k povečanemu številu otrok za dva otroka v oddelku homogeni
prvo starostno obdobje (2-3 leta).
- Občina daje soglasje k povečanemu številu otrok za dva otroka v oddelku kombinirani
prvo in drugo starostno obdobje.
- Občina daje soglasje k povečanemu številu otrok za dva otroka v oddelku homogeni
drugo starostno obdobje (5-6 let).
- Občina daje soglasje k povečanemu številu otrok za dva otroka v oddelku heterogeni
drugo starostno obdobje (4-6 let).

za
za
za
za
za

e.) k drugim dejavnosti v vrtcu
V šolskem letu 2019/2020 se bodo izvajale naslednje obogatitvene dejavnosti: Otroški zbor,
folklora.
Občina soglaša s dodatnimi dejavnostmi ter bo zagotovila sredstva za plačilo dodatnih 30
ur za celo leto.
2.
Osnovna šola Tomaž- Vrtec Ježek si mora v primeru potrebe za spremembo obsega
dejavnosti pridobiti soglasje ustanovitelja.
3.
Ta sklep velja takoj.
Ad/5
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev o ukinitvi statusa javnega
dobra za parc. št. 244/1 k.o. Savci.
Med drugim je povedala, da po parc. 244/1 k.o. Savci poteka državna cesta in jo je potrebno
brezplačno prenesti v last države. Status omenjene parcele je javno dobro in je nemogoč
prenos lastništva, dokler ima status javnega dobra. Parcela se nahaja ob državni cesti, na
njej pa je avtobusno postajališče v Savcih. S tem postopkom bomo prenesli parcelo v last
občine Sveti Tomaž.
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. 58
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na zemljišču s parc. št. 244/1 k.o. Savci.
2.
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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/6
Pobude, predlogi in odgovori nanje:
G. Miro Rakuša se je zahvalil za opravljena vzdrževalna dela na občinskih cestah. Menil je,
da še ima en avtomobil gramoza v dobrem, vendar je bilo pojasnjeno, da je bila ta količina
porabljena v smeri Nedeljko Janeza in v nadaljevanju v smeri Majcen Ivanke.
Predlagal je tudi, da bi navoz materiala za modernizacijo ceste Savski vrh izvajali mimo
kamnoseka, da ne bi uničevali ceste od Petek Marjana dalje, če bo to le mogoče.
Pojasnjeno je bilo, da smo izvajalce del na to že opozorili, vendar se povsem koriščenju
ceste ne bo dalo izogniti.
G. Mirko Lovrec se zahvaljuje za opravljena vzdrževalna dela na cestah.
G. Borut Janžekovič je povedal, da so bila vzdrževalna dela dobro opravljena. Vprašanje pa
je kako dolgo bo do tako ostala glede na poletna neurja.
V nadaljevanju je župan povedal, da obnova vodovodnega omrežja v Savskem vrhu v redu
poteka. Odločili smo se za položitev cevi fi 110 mm na celotni dolžini ter namestili dva
hidranta.
G. Miro Rakuša je vprašal, kje sta nameščena hidranta.
Pojasnjeno je bilo, da je vgrajen pri Petek Milanu in na koncu trase pri križu.
G. Borut Janžekovič je predlagal, da naročimo priponki za nova svetnika g. Mira Rakuša in g.
Marka Vajda.
G. Albin Belšak je prenesel zadovoljstvo družine Miklašič za vzdrževalna dela na cesti mimo
njih.
Predlagal je tudi obnovo napisa na transparentu za občinski praznik.
Občinski svet je seznanil, da se občani naselja Koračic pripravljajo na obnovo vaške kapele.
Župan je povedal, da si naj imenujejo gradbeni odbor, kateri bo vodil vse aktivnosti. Občina
lahko pri tem sodeluje v obliki prispevka za obnovo sakralnih objektov, v taki višini kot je bila
do sedaj praksa.
Ad/7
Razno:
Župan je povedal, da se pripravljamo na praznovanje 13. občinskega praznika. Svetnike je
prosil, da se v aktivnosti vključujejo v program, še posebej na dan vstopa v občinski praznik
in na osrednjo kulturno prireditev. Letošnje praznovanje poteka skupaj z župnijskim
praznovanje, saj praznujemo 300 letnico župnije pri Sv. Tomažu.
Osrednja svečanost bo ob 14. uri v nedeljo, 30. junija.
Seja je bila zaključena ob 21. 35 uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 6. REDNE SEJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sklep št. 53, je realiziran.
Sklep št. 54, je realiziran.
Sklep št. 55, je v postopku realizacije.
Sklep št. 56, je v postopku realizacije.
Sklep št. 57, je v postopku realizacije.
Sklep št. 58, je v postopku realizacije.
Občinska uprava
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