OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-2/2014 01/ZH
Datum: 17. 6. 2015
ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 17. junija 2015 ob 19. uri v
sejni sobi v Kulturnem domu pri Sv. Tomažu 44, 2258 Sveti Tomaž.
Župan je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih ugotovil, da je seja sklepčna, saj so bile
prisotne vse članice in člani občinskega sveta.
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman in računovodkinja ga.
Stanislava Kosi.
Od poročevalcev je bila prisotna predsednica Nadzornega odbora občine Sv. Tomaž ga.
Petra Prelogar in ravnateljica OŠ Sveti Tomaž ga. Irma Murad.
Od novinarjev je bila prisotna ga. Katjuša Štih in g. Miha Šoštarič.
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje.
Ga. Kristina je vprašala, če bo realiziranega kaj, kar smo na prejšnji seji sprejeli v zvezi
prometno signalizacijo.
Župan je pojasnil, da urejamo potrebna dovoljenja.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 64
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 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. Zaključni račun proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2014
3. Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2015
4. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveti
Tomaž za programsko obdobje 2015-2020 - usklajen predlog
5. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v
občini Sveti Tomaž za programsko obdobje 2014-2020 - usklajen predlog
6. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata občine Sveti Tomaž - osnutek
7. Soglasje k sistemizaciji Vrtec Sveti Tomaž

1

8. Sklep o znižanju plačila staršev v času poletnih počitnic
9. Potrditev DIIP-a za Modernizacijo JP 802-441 Pršetinci Kosi- čistopis 2
10. Lokalni program za kulturo za obdobje 2015-2018
11. Sklenitev pogodbe o nakupu zemljišč s parc.št. 352/15 k.o. Koračice
12. Sklenitev prodajne pogodbe za parc. št. 654 k.o. Koračice
13. Imenovanje člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
14. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
15. Razno
Preden je župan odprl razpravo je predlagal, da sedmo točko dnevnega reda Soglasje k
sistematizaciji delovnih mest v Vrtcu Sveti Tomaž obravnavamo takoj za drugo točko, ostale
točke se pomaknejo za eno mesto.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan 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. Zaključni račun proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2014
3. Soglasje k sistemizaciji Vrtec Sveti Tomaž
4. Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2015
5. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveti
Tomaž za programsko obdobje 2015-2020 - usklajen predlog
6. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v
občini Sveti Tomaž za programsko obdobje 2014-2020- usklajen predlog
7. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata občine Sveti Tomaž - osnutek
8. Sklep o znižanju plačila staršev v času poletnih počitnic
9. Potrditev DIIP-a za Modernizacijo JP 802-441 Pršetinci Kosi - čistopis 2
10. Lokalni program za kulturo za obdobje 2015-2018
11. Sklenitev pogodbe o nakupu zemljišč s parc.št. 352/15 k.o. Koračice
12. Sklenitev prodajne pogodbe za parc. št. 654 k.o. Koračice
13. Imenovanje člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
14. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
15. Razno
Ad/2
Župan je prosil računovodkinjo za obrazložitev Zaključnega računa proračuna občine Sveti
Tomaž za leto 2014.
Me drugim je računovodkinja povedala, da so prihodki v letu 2014 znašali 3.105.762 EUR,
odhodki so znašali 3.126,082 EUR ter ostanek sredstev je znašal 353.286 EUR. Proračun je
bil dokaj dobro realiziran glede na plan. Realizacija prihodkov je bila v višini 95,9 %.
Nedavčni prihodki so bili za 16 % višji od planiranih, nekaj več smo prejeli iz naslova taks,
denarnih kazni ter drugih nedavnih prihodkov. Sredstva, ki smo jih prejeli iz državnega
proračuna za investicijo v vrtec in kanalizacijo, so bila tudi realizirana v višini 93,7 %.
Odhodki so bili realizirani v višini 88,8 %. Nekih večjih odstopanj nismo imeli. V letu 2014
smo vrnili kredita v višini 75.082,25 EUR. Finančne obveznosti za modernizacijo ceste Goli
breg se prenesejo v leto 2015, ker je tudi v tem letu prišlo do izvajanja del.
Ostala pojasnila bo podala v razpravi.
Župan je dal besedo predsednici NO proračuna občine Sveti Tomaž ga. Petri Prelogar.
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Med drugim je povedala, da je bil nadzor Zaključnega računa proračuna občine Sveti Tomaž
za leto 2014 opravljen, 6. 5. in 21. 5. 2015. Opravili so splošen pregled, pregled po kontih, ter
hitri pregled transakcijskega računa. Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.
Pri nadzoru od prodaje zemljišč in neopredmetenih
sredstev ni bilo ugotovljenih
nepravilnosti.
Tretje področje pregleda se nanaša na izgradnjo kanalizacije Sv. Tomaž. NO ugotavlja, da je
vse potekalo v skladu z zakonodajo in nepravilnosti niso ugotovili.
Nadzor je bil opravljen v skladu s planiranimi sredstvi.
Župan se je zahvalil za posredovano obrazložitev ter dal besedo predsedniku Odbora za
finance in proračun g. Albinu Belšaku.
Predsednik je povedal, da je odbor obravnaval Zaključni račun za leto 2014. Člani odbora
nismo imeli pripomb ter predlagajo OS za nadaljnjo obravnavo.
Razprava:
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 65
1.
Sprejme se Zaključni račun proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2014.

2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/3
Župna je prosil ravnateljico OŠ Sveti Tomaž, da poda obrazložitev Soglasja k sistematizaciji
delovnih mest v Vrtcu Sveti Tomaž.
Ravnateljica ga. Irma Murad je med drugim povedala, da prosijo občinski svet občine Sveti
Tomaž za soglasje k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje za leto 2015/2016, sistematizaciji
delovnih mest, poslovnemu času, povečanemu številu otrok v oddelkih ter drugih dejavnosti
vrtca. Predvideni so štirje oddelki, dva oddelka za prvo starostno obdobje, en oddelek za
kombinirano s prvim in drugim starostnim obdobjem in en oddelek za drugo starostno
obdobje. Upoštevajo se normativi plus dva otroka po oddelkih. Število zaposlenih se ne
spremeni. Odpiralni čas vrtca bi bil v šolskem letu 2015/2016 od 5.15 do 16.15 ure oziroma
občasno do 16.45 ure. Program delovanje bi želeli obogatiti s folkloro in otroškim pevskim
zborom, za kar bi potrebovali dodatnih 30 ur za celo leto.
Vpisanih je 59 otrok. Vrtec bo odprt od 5.15 ure do 16.15 ure, v primeru podaljšanega časa
pa do 16.45 ure.
Župan se je zahvalil za podano obrazložitev ter odprl razpravo.
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali so otroci in zaposleni zadovoljni v novem vrtcu.
Ravnateljica je povedala, da so otroci in zaposleni zadovoljni v novem vrtcu. Bivalni in
delovni pogoji so neprimerno boljši kot prej, je menila.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 66
o soglasju
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1.
a) k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje za šolsko leto 2015/16

Starostno
obdobje
prvo
prvo
prvo,drugo
drugo

Program

Oddelek

Normativ

9-urni
9-urni
9-urni
9-urni

homogeni
homogeni
kombinirani
heterogeni

12
12
17
19

Odobritev
občine za
+ 2 otroka
da
da
da
da

Število
oddelkov
1
1
1
1
4

SKUPAJ

b.) k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2015/16:

Delovno mesto
Pomočnica ravnateljice
Vzgojiteljica
Pomočnica vzgojiteljice
Svetovalna delavka
Poslovna sekretarka
Računovodkinja
Kuharica, pomočnica kuharice
Čistilka
Hišnik
Organizator prehrane in zdravstvenohigienskega režima
Logopedinja
Skupaj

Delež delovnega mesta
0,35
4,5
3,65
0,13
0,27
0,27
2,0
1,0
0,22
0,14
0,09
12,62

c) k poslovnemu času za šolsko leto 2015/2016:
Odpiralni čas vrtca v šolskem letu 2015/2016 je od 5.15 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 za
prvo starostno za oba oddelka.
- Občina daje soglasje k povečanemu številu otrok za dva otroka v oddelku kombinirani za
prvo, drugo starostno obdobje.
- Občina daje soglasje k povečanemu številu otrok za dva otroka v oddelku heterogeni za
drugo starostno obdobje.
e.) k drugim dejavnosti v vrtcu
V šolskem letu 2015/2016 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.
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3.
Ta sklep velja takoj.
Ad/4
Župan je prosil računovodkinjo za obrazložitev Rebalansa proračuna občine Sveti Tomaž za
leto 2015. Rebalans proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih
programov. V splošnem in posebnem delu proračuna so obrazložene spremembe med
veljavnim proračunom za leto 2015 in predlogom rebalansa. Postavke, ki se ne spremenijo
pa nima podanih obrazložitev.
Z rebalansom planiramo prihodke v višini 1.807.860,03 EUR. Prihodki iz naslova dohodnine
se nam znižujejo za 249.015 EUR. Sredstva, ki smo jih imeli planirana po 21. in 23. členu
ZFO-1 v višini 66.518,50 EUR se znižajo za več kot polovico. Prejeli pa bomo sredstva
finančne izravnave v višini 162.405 EUR.
Z rebalansom planiramo odhodke v višini 2.001.221,58 EUR. Pri gradnji in modernizaciji
ceste Pršetinci-Kosi je potrebno zagotoviti sredstva v višini najugodnejše ponudbe za
izvedbo del v višini 67.857,00 EUR, za cesto je bilo planirano 50.750,00 EUR. Za
modernizacijo ceste Zagorje- Goli breg je bilo potrebno dodatno zagotoviti 8.774, 00 EUR
dodatnih sredstev za dodatna in nepredvidena dela. Investicija ceste Goli breg znaša
130.238,00 EUR. Postavka pri modernizaciji ceste Rucmanski vrh se zniža za 5.617,39
EUR. Predlaga se ureditev avtobusne čakalnice v Trnovcih. Nekaj več sredstev planiramo za
obnovo javne razsvetljave z namenom zamenjave z varčnimi žarnicami. Pri prodaji
premoženja pa v bistvu gre za na eni strani za prodajo in na drugi strani za nakup zemljišča
s Santo Mandelj, ker zamenjava ni bila mogoča. Na predlog članov Nadzornega odbora se
dodatno planirajo sredstva za dve seji NO.
V nadaljevanju je župan prebral tri vložene amandmaje, ki so bili vloženi na podlagi 102. in
106. člena Poslovnika Občinskega sveta Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož št. 7/07)
k Odloku o rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2015 in sicer:
Amandma št 1;


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se doda nova postavka: 051874 Investicijska
vlaganja v smučišče Globoki klanec, konto 4310 Investicijski transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam, v višini 11.000 €. Sredstva se v celoti zagotovijo z
znižanjem postavke: 081343 Modernizacija JP 802-271 Sejanci, konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije.

Obrazložitev:
Sredstva se zagotovijo za sofinanciranje investicijskih vlaganj in sofinanciranje opreme za
smučišče Globoki klanec. Sredstva za Modernizacijo JP 802-271 Sejanci se zagotovijo v letu
2016.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov doda oziroma
spremeni projekt:
Ime projekta
viri
Proračunska
Skupna
postavka
podkonto
vrednost 2015
OB205-13-0002 Invest.
vlaganja v smučišče
Globoki klanec
OB205-07-0058
Modernizacija JP 802271 Sejanci

lastna proračun.
sredstva

051874

431000

+11.000
=11.000

lastna proračun.
sredstva

081343

420401

-11.000
ostane: 34.000
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Amandma št 2;


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se doda nova postavka: 081306
Rekonstrukcija JP 802 - 201 Rakovci - Majcen, konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije, v višini 10.000,00 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke: 081343
Modernizacija JP 802-271 Sejanci, konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije.

Obrazložitev:
V skladu z dogovorom, da je nujno pristopiti k Rekonstrukciji JP 802 -201 Rakovci – Majcen
že v letu 2015 je potrebno v rebalansu proračuna zagotoviti ustrezna sredstva, ki se za
dokončanje investicije v enaki višini planirajo tudi za leto 2016. Prav tako se v letu 2016
zagotovijo manjkajoča sredstva za Modernizacijo JP 802-271 Sejanci.

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov doda oziroma
spremeni projekt:
Ime projekta
viri
Proračunska
Skupna
postavka
podkonto
vrednost 2015
OB205-15-0001
Rekonstrukcija JP 802 201 Rakovci - Majcen
OB205-07-0058
Modernizacija JP 802271 Sejanci

lastna proračun.
sredstva

081306

420402

+10.000
=10.000

lastna proračun.
sredstva

081343

420401

-10.000
ostane: 24.000

Amandma št 3;


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 030710 Delovanje
gasilske zveze, konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, iz
5.000 € na 8.000,00 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke: 081343
Modernizacija JP 802-271 Sejanci, konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije.

Obrazložitev:
Sredstva v višini 3.000 € je potrebno zagotoviti za povračilo stroškov zdravniških pregledov
za člane gasilskih društev. Manjkajoča sredstva za Modernizacijo JP 802-271 Sejanci se
zagotovijo v letu 2016.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Ime projekta
viri
Proračunska
Skupna vrednost
postavka
podkonto
2013
OB205-07-0058
Modernizacija JP 802271 Sejanci

lastna proračun.
sredstva

081343

420401

-3.000
ostane: 21.000

Župan je menil, da se sredstva občinam zmanjšujejo in je vprašanje, koliko bo še ostajalo za
investicije.
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Župan je dal besedo predsedniku Odbora za finance in proračun g. Albinu Belšaku.
Predsednik je povedal, da se je odbor sestal ter obravnaval rebalans proračuna za leto 2015.
Seznanjen je bil tudi s predlogi vložitve amandmajev.
Člani odbora menijo, da je predlog rebalansa primerna podlaga za obravnavo na seji
občinskega sveta.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je menil, da je prav, da se članom Nadzornega odbora zagotovijo dodatna
sredstva. Meni, da bi v bodoče morali temu odboru nameniti še več sredstev za delo.
Glede obnove domačije dr. Stanka Cajnkarja je menil, da bi k 10.000 morali še kaj dodati.
Menil je, da se nam ne bo zgodilo tako kot z domačijo F. K. Meška, ki je bila odstranjena.
Vidimo, da se občutno zmanjšujejo sredstva države, mi pa ne zmanjšujemo pri postavkah.
Menil je, da se bomo morali počasi vsi zavedati, da bo sredstev manj za javne zavode in
socialo.
Menil je, da bi morali koristiti knjižnico naši občani, da bomo opravičili vlaganja občine v
knjižnično dejavnost naše krajevne knjižnice.
Še vedno se nam pojavlja sofinanciranje Gimnazije Ormož. Če smo dolžni podpirati to
ustanovo, bi bilo prav, da še druge srednje šole imajo možnost zaprositi za sredstva.
Zanimalo ga je, ali smo manj sredstev porabili za sanacijo plazov, če vsega nismo sanirali.
Računovodkinja je pojasnila, da so bile obveznosti poravnane že v mesecu decembru,
program pa je bil realiziran.
Daje tudi pobudo na željo krajanov in hotela Bioterme, da bi se sanirala lokalna cesta v
približni dolžini 400 m ter bi se vključili vNRP nekje do leta 2018. Gre za slabo vzdrževano
cesto od Vnuka v Rakovcih do meje z občino Ljutomer, ki pa je za razvoj turizma zelo
pomembna.
V pojasnjevanju vprašanj in pobud je župan povedal, da bomo pristopili k obnovi domačije dr.
Stanka Cajnkarja v okviru programa za leto 2015. Nekaj se bo z 10.000 EUR dalo narediti,
res pa je, da bi obnova stala preko 40.000 EUR. Verjetno se bomo v toku leta še o tej nalogi
pogovarjali, ter poskušali nameniti čim več sredstev v okviru finančnih zmožnosti.
Glede vključitve obnove ceste bi kazalo vključiti v program NRP in to za naš pripadajoči
odsek ceste.
Pri sofinanciranju Gimnazije Ormož gre za sofinanciranje programa. Država nam tega ne
nalaga. Res pa je, da ima občina Ormož z Gimnazijo precejšnje stroške. Če se financiranju
odrečemo ne bo nič narobe, ne bi pa bilo prav, da ne bi nič namenili, saj tudi naši učenci
obiskujejo to šolo.
Ker drugih razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje o amandmajih.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
AMANDMA ŠT. 1


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se doda nova postavka: 051874 Investicijska
vlaganja v smučišče Globoki klanec, konto 4310 Investicijski transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam, v višini 11.000 €. Sredstva se v celoti zagotovijo z
znižanjem postavke: 081343 Modernizacija JP 802-271 Sejanci, konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije.

Obrazložitev:
Sredstva se zagotovijo za sofinanciranje investicijskih vlaganj in sofinanciranje opreme za
smučišče Globoki klanec. Sredstva za Modernizacijo JP 802-271 Sejanci se zagotovijo v letu
2016.
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V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov doda oziroma
spremeni projekt:
Ime projekta
viri
Proračunska
Skupna
postavka
podkonto
vrednost 2015
OB205-13-0002 Invest.
vlaganja v smučišče
Globoki klanec
OB205-07-0058
Modernizacija JP 802271 Sejanci

lastna proračun.
sredstva
lastna proračun.
sredstva

051874

081343

431000

+11.000
=11.000

420401

-11.000
ostane: 34.000

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
AMANDMA ŠT. 2


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se doda nova postavka: 081306
Rekonstrukcija JP 802 - 201 Rakovci - Majcen, konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije, v višini 10.000,00 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke: 081343
Modernizacija JP 802-271 Sejanci, konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije.

Obrazložitev:
V skladu z dogovorom, da je nujno pristopiti k Rekonstrukciji JP 802 -201 Rakovci – Majcen
že v letu 2015 je potrebno v rebalansu proračuna zagotoviti ustrezna sredstva, ki se za
dokončanje investicije v enaki višini planirajo tudi za leto 2016. Prav tako se v letu 2016
zagotovijo manjkajoča sredstva za Modernizacijo JP 802-271 Sejanci.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov doda oziroma
spremeni projekt:
Ime projekta
viri
Proračunska
Skupna
postavka
podkonto
vrednost 2015
OB205-15-0001
Rekonstrukcija JP 802 201 Rakovci - Majcen
OB205-07-0058
Modernizacija JP 802271 Sejanci

lastna proračun.
sredstva

081306

420402

+10.000
=10.000

lastna proračun.
sredstva

081343

420401

-10.000
ostane: 24.000

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
AMANDMA ŠT. 3


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 030710 Delovanje
gasilske zveze, konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, iz
5.000 € na 8.000,00 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke: 081343
Modernizacija JP 802-271 Sejanci, konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije.

Obrazložitev:
Sredstva v višini 3.000 € je potrebno zagotoviti za povračilo stroškov zdravniških pregledov
za člane gasilskih društev. Manjkajoča sredstva za Modernizacijo JP 802-271 Sejanci se
zagotovijo v letu 2016.
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V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Ime projekta
viri
Proračunska
Skupna vrednost
postavka
podkonto
2013
OB205-07-0058
Modernizacija JP 802271 Sejanci

lastna proračun.
sredstva

081343

420401

-3.000
ostane: 21.000

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 67
1.
Sprejme se Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2015, ki je sestavni del tega
sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/5
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveti Tomaž za programsko obdobje
2015-2020.
Med drugim je bilo povedano, da smo prejeli pripombe pristojnega Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. V osnutku Pravilnika je popravljeno besedilo v 5. 6., 12. , 26. in 28.
členu osnutka. Novelirani pravilnik je povsem usklajen z danimi pripombami. Občina Sveti
Tomaž za ta namen planira 16.000 EUR proračunskih sredstev v letu 2015.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je predlagal, da bi tudi v letošnjem letu poslali obvestilo gospodinjstvom,
enako predlaga za pravilnik o spodbujanju gospodarstva in podjetništva.
S K L E P št. 68
1.
Sprejme se Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Sveti Tomaž za programsko obdobje 2015-2020, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/6
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Sveti Tomaž za programsko
obdobje 2014-2020.
Med drugim je direktorica pojasnila, da smo osnutek Pravilnika posredovali pristojnemu
Ministrstvu za finance. Od pristojnega ministrstva smo prejeli pripombe, ki smo jih vnesli v
dopolnjen Pravilnik. Popravki so bili narejeni v 3. členu in 4. členu.
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Obravnavani Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Sveti Tomaž za programsko obdobje 2015-2020 je povsem usklajen z danimi pripombami.
Občina Sveti Tomaž planira za ta namen 10.000 EUR proračunskih sredstev za proračunsko
leto 2015.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 69
1.
Sprejme se Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v
občini Sveti Tomaž za programsko obdobje 2014-2020, 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
ustanovitvi režijskega obrata Občine Sveti Tomaž.
Med drugim je bilo povedano, da želimo z odlokom določiti status režijskega obrata,
delovanje, organizacijo ter financiranje.
Režijski obrat bi bil organiziran kot samostojna notranja organizacijska enota v okviru
občinske uprave Občine Sveti Tomaž in ni pravna oseba. Strokovno tehnične, organizacijske
in razvojne naloge za režijski obrat na področju gospodarskih javnih služb bi opravljala
občinska uprava. Sredstva za delovanje režijskega obrata bi se zagotovila v proračunu
občine Sveti Tomaž. Področje delovanja režijskega obrata bi bilo urejanje in čiščenje javnih
površin, vzdrževanje občinskih cest, upravljanje s pokopališčem ter vzdrževanjem
pokopališča. Za izvajanje posameznih opravil v okviru svojih dejavnosti lahko režijski obrat
odda javno naročilo za oddajo del zunanjemu izvajalcu po zakonu o javnih naročilih.
Računovodstvo se vodi ločeno, da se vidijo stroški za to službo.
Razprava.
Ga. Kristina Grašič je vprašala, koliko ljudi bi morali zaposliti.
Pojasnjeno je bilo, da bi moral biti vsaj en zaposleni. Prijavili pa se bomo tudi na razpise za
javna dela, če bomo uspešni.
Ga. Kristina Grašič je dvomila, da bi lahko z enim zaposlenih deloval režijski obrat. Zanimalo
jo je, koliko nas bo to stalo.
Župan je menil, da bi bilo zelo koristno, če bi lahko še vključevali delavce preko javnih del.
Obrata, velikih del ne bomo mogli nabavljati, gre za opravljanje manjših vzdrževalnih del.
G. Mirko Lovrec je predlagal, da se v drugi fazi obravnave o režijskem obratu moramo
pogovarjati o številkah, koliko nas bo to stalo. Moramo videti, kje so plusi in kje bodo minusi.
Župan je menil, da je še vse glede režijskega obrata odprto. Res je, da moramo biti pred
odločitvijo dobro seznanjeni in na to pripravljeni. Nekatere občine imajo s tega področja
dobre izkušnje. Za javne površine bomo na nek način morali poskrbeti.
Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje.
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Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 70
1.
Osnutek Odloka o ustanovitvi režijskega obrata občine Sveti Tomaž, je primerna podlaga za
nadaljnjo obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.

Ad/8
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda poročilo o predlogu sklepa o znižanju
plačila staršev v času poletnih počitnic.
Med drugim je bilo povedano, da dajemo možnost staršem, da lahko zaprosijo za znižano
plačilo vrtca za čas enega meseca med poletnimi počitnicami. Gre za plačilo do 50 % kot
rezervacijo v vrtcu. Znižano plačilo staršev bo občino dodatno bremenilo za cca 4.000 EUR.
Župan je predlagal razpravo.
Ga. Kristina Grašič je vprašala, koliko otrok redno obiskuje vrtec med počitnicami.
Direktorica je pojasnila, da točnega podatka nimamo. Po informacijah pa dnevno obiskuje
vrtec do 10 otrok med poletnimi počitnicami.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 71
o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic
1. člen
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij ali
avgust) rezervirati mesto v vrtcu, plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 50 % višine
njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo.
2. člen
Za priznanje popusta iz 1. člena tega sklepa so starši dolžni podati pisno izjavo o odsotnosti
otroka na sedežu vrtca.
3. člen
Izpad sredstev v višini oprostitve
proračuna občine Sveti Tomaž.

plačila dela oskrbnine v vrtcih se pokrije iz sredstev
4. člen

Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.
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Ad/9
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIIP-a za Modernizacijo JP
802-441 Pršetinci Kosi- čistopis 2.
Med drugim je bilo povedano, da smo izvedli javni razpis za modernizacijo ceste. Glede na
to, da je cena modernizacije po najugodnejši ponudbi višja, je potrebno uskladiti višino
investicije ter vire financiranja. Vrednost investicije po najugodnejši ponudbi znaša 67.856,66
EUR, od tega bi zagotovili lastnih sredstev v znesku: 36.593,66 EUR in 31.263,00 EUR na
osnovi 21. člena ZFO-1.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 72
O POTRDITVI DIIP-a1
Investitor: OBČINA SVETI TOMAŽ
Naslov: SVETI TOMAŽ 37, 2258 Sveti Tomaž
Datum: 17. 06. 2015
Številka: 007-33/2014 01/ZH
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB-4 in 110/11-ZDIU12),
Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007 in
54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 in 54/2010) in 23. člena Statuta občine
Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož št. 7/07) je Občinski svet občine Sveti Tomaž na
svoji 6. redni seji, dne 17.06.2015 sprejel naslednji sklep:
1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA –
čistopis 2 za projekt/program2: MODERNIZACIJA JP 802-441 Pršetinci -Kosi, ki ga
je izdelala3 Javna razvojna agencija Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, dne
20.05.2015.
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 25.05.2015 izdelala
strokovno oceno upravičenosti investicije.
3. V NRP občine se: (obkroži)
- spremeni veljavna 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 67.856,66 EUR (z vključenim davkom
na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja do
15. septembra 2015.

12

5. Vire za financiranje zagotavljajo6:
- Občina Sveti Tomaž v znesku: 36.593,66 EUR
- Sredstva na osnovi 21. člena ZFO-1 v znesku: 31.263,00 EUR.
Ime in priimek odgovorne osebe: ŽUPAN MIRKO CVETKO
Ad/10
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Lokalnega programa za
kulturo za obdobje 2015-2018.
Med drugim je bilo povedano, da je Lokalni program za kulturo temeljni dokument razvojnega
načrtovanja kulture v občini. Državni zbor je konec leta 2013 sprejel novelo Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo ter je občinam naložil, da oblikujejo in sprejmejo
lokalne kulturne programe za obdobje štirih let. Ob javnih zavodih kot so Knjižnica F. K.
Meška Ormož še delujejo Pokrajinski muzej Ptuj- Ormož, Glasbena šola Ormož, OŠ Stanka
Vraza Ormož, JS za kulturne dejavnosti - območna izpostava Ormož, OŠ in vrtec Sveti
Tomaž, ki uresničujejo pomemben delež javnega interesa na področju kulture v občini, še
delujejo KD F. K. Meško Sveti Tomaž. V sklopu Knjižnice F. K. Meška deluje od 2. junija
2015 naša Krajevna knjižnica, ki se nahaja v prostorih bivšega vrtca. Knjižnica bo delovala
15 ur na teden. Krajevna knjižnica bo delovala v skladu z veljavno zakonodajo.
Občina Sveti Tomaž je tudi soustanoviteljica Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož, OŠ Stanka
Vraza, Glasbene šole Ormož in OŠ z vrtcem Sveti Tomaž. V ciljih mora biti uravnoteženo
financiranje dejavnosti. Ti programi in dejavnosti prispevajo k razvoju in bogatenju na
kulturnem področju.
Župan je predlagal razpravo:
G. Mirko Lovrec je vprašal, kakšen je odziv od strani občanov glede knjižnice.
Pojasnjeno je bilo, da konkretnih podatkov še nimamo. Enota knjižnice deluje od 15. junija.
Delavka ga. Bernarda Viher je zaposlena za polovični delovni čas pri matični knjižnici v
Ormožu. Pri Sv. Tomažu dela trikrat na teden. Ob občinskem prazniku smo predvideli »dan
odprtih vrat«. Vsi skupaj upamo, da se bo uvedba krajevne knjižnice prijela.
Ga. Kristina Grašič je vprašala, če šolska knjižnica še ostane. Pojasnjeno je bilo, da sta
knjižnici ločeni fizično in tudi organizacijsko.
Po razpravi je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 73
1.
Sprejme se lokalni program za kulturo za obdobje 2015-2018,ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/11
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklenitve pogodbe o
nakupu zemljišč s parc. št. 352/15 k.o. Koračice.
Med drugim je bilo povedano, da smo v dogovarjanju s Sabino Matošević in njenim bratom
Borisom Voršič o nakupu zemljišča ob pokopališču za potrebe parkirišča. Za parcelo bi
plačali 10.590,00 EUR.
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Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali bo mogoče že v letošnjem letu na tem zemljišču parkirati in
če je dogovor z g. Lalićem za uvoz na parcelo.
Pojasnjeno je bilo, da bi se dalo urediti parcelo za začasno parkiranje. Tudi glede uvoza
in izvoza s parcele smo dogovorjeni.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 74
1.
S Sabino Matošević, roj. _____, stanujoča Ivana Zajca 3, 52210 Rovinj in Borisom Voršič,
roj. __________, stanujoč Petra Brajnovića 1, 52210 Rovinj, se sklene prodajna pogodba za
nepremičnino 352/15 v izmeri 1059 m2 pripisana k.o. Koračice, za vrednost 10.590,00 EUR.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/12
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklenitve pogodbe o
prodaji zemljišč s parc. št. 654 k.o. Koračice.
Med drugim je bilo povedano, da se je za nakup parcele priglasila samo ga. Santa Mandelj.
Cena parcele je 6.825 EUR. Gre za prodajo gozda v velikosti 11375 m2 v k.o. Koračice,
katerega smo podedovali od pokojne Kosi Ane iz Sv. Tomaža.
Župan je predlagal razpravo.
G. Borut Janžekovič je vprašal, če je bila narejena cenitev. Tega gozda je 1 ha, drugega
zemljišča je dosti manj.
Pojasnjeno je bilo, da je parcelo ocenil sodno zapriseženi cenilec.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 75
1.
S Mandelj Santo, roj. ____, Sveti Tomaž 55c, 2258 Sveti Tomaž, se sklene prodajna
pogodba za nepremičnino s parc. št. 654 v izmeri 11375 m2 pripisana k.o. Koračice, za
vrednost 6.825,00 EUR.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/13
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev k imenovanju člana Sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Med drugim je bilo povedano, da gre za skupen posvetovalni organ vseh treh občin.
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Političnim strankam je bil posredovan poziv, da lahko predlagajo enega predstavnika
občinskega sveta za člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Župan je dal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g.
Albinu Belšak.
Predsednik je povedal, da se je komisija sestala pred današnjo sejo. Posredovan je bil samo
en predlog od strani OO SDS Sveti Tomaž za g. Antona Ganza iz Koračic št. 26.
Člani komisije menijo, da je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 76
1.
Občinski svet Občine Sveti Tomaž predlaga za člana Sveta za preventivo in varnost v
cestnem prometu g. Antona Ganza, Koračice 26.
2.
Ta sklep je sestavni del Sklepa o imenovanju članov v Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
3.
Ta sklep velja takoj.
Ad/14
Pobude svetnikov, vprašanja in odgovori nanje:
G. Mirko Lovrec je postavil pet vprašanj in sicer:
1. Predlaga, da pripravimo analizo o stroških kopiranja gradiv za svetnike. Meni, da bi
verjetno kazalo nabaviti prenosne računalnike, s čimer bi zmanjšali materialne stroške, po
drugi strani pa bi manj obremenjevali okolje.
2. Prosi, če mu lahko posredujemo dokument o statičnem stanju stare šole. Pred nekaj leti,
smo bili informirani, da je objekt statično problematičen. Želi, da se mu podatki posredujejo v
pisni ali elektronski obliki.
3. Kako daleč smo s postopkom kategorizacije občinskih cest?
4. Kako daleč smo s postopkom spremembe Občinskega prostorskega načrta?
5. Opozarja na poškodbo enega prepusta na cesti v Gajščaku.
V pojasnilih je župan povedal, da bomo pripravili analizo stroškov fotokopiranja in nabave
računalniške opreme.
Mnenje o statičnem stanju objekta stare osnovne šole bomo posredovali.
Glede kategorizacije občinskih cest je župan povedal, da bomo sledili pogojem zakonodaje.
Dejstvo je, da se privatni odseki ne dajo kar tako kategorizirati. K postopku bomo pristopili,
vendar izključno za odseke, ki niso sporne glede lastništva.
Glede spremembe OPN je direktorica pojasnila, da je skupaj podanih 240 pobud za
spremembo OPN. Občane smo obvestilo po gospodinjstvih. Posebej pa smo obvestili še
tiste lastnike, pri katerih se na posnetkih vidi, da imajo objekte izven linij OPN.
S postopkom bomo nadaljevali v skladu z zakonodajo.
Župan je pojasnil, da se bomo za sanacijo ceste v Gajščaku z izvajalcem zimske službe
dogovorili, kako poškodbo odpraviti.
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G. Albin Belšak opozarja na plazenje zemlje v jarek pri družini Plohl. Povedal je,da tudi
košnja še ni bila v tem letu opravljena na tem odseku.
V zadnjem obdobju kaže občina Ljutomer več posluha za obmejno sodelovanje, tako na
področju cest in vodovoda. Tudi o nedokončanih delih na cesti Pršetinci - R713, se kažejo,
da bo občina Ljutomer pristopila k asfaltiranju njihovega odseka ceste.
G. Franc Magdič je vprašal glede širjenja optičnega omrežja.
V pojasnilu je župan povedal, da se je podjetje Teleing d.o.o. približalo naši občini na
območju naselja Pršetinci in Mezgovci. Iščejo se rešitve za morebitno navezavo. Za preostali
del občine niso zainteresirani, ker niso finančno zmožni. Nikakor se ne moremo sestati s
podjetjem GVO, kljub njihovim obljubam, da bodo prišli. Po naših podatkih bi območje kot je
Gradišče. Mala vas in del Zagorja lahko navezali preko 40 številk, pa jim ni v interesu.
Še si bomo prizadevali, da se to premakne z mrtve točke.
G. Franc Magdič opozarja na zamašene prepuste na cestah. Župan je povedal, da se naj
obračajo na PGD, ker imajo ustrezna sredstva, da to rešijo. Lahko se obrnejo direktno ali
preko uprave. Res je, da gasilci niso medicinske sestre, komunalni delavci in podobno, če pa
je potrebno, pa priskočijo na pomoč tudi pri tem.
Ga. Marija Žinko opozarja na gramoz po asfaltni cesti v križišču pri križu v Ključarovcih.
Dogovorili se bomo z upravljavcem ceste, da nekaj postori z bankino, da ne bo prihajalo do
vožnje po bankini.
Ga. Marija Žinko je vprašala, če bomo zamenjali šipo na avtobusni čakalnici v Ključarovcih.
Za enkrat bi jo zamenjali, če pa se bodo poškodbe nadaljevale, bomo morali razmisliti o
drugačni izvedbi.

Ga. Pavla Hebar je povedala, da ne najde pravega sodelovanja s krajani za urejanje okolice
avtobusnega postajališča s parkiriščem v Savcih. Občani menijo, da je bilo urejanje v njihovi
pristojnosti samo ob otvoritvi.
Župan je povedal, da smo poskrbeli za parkiranje cca. 6 avtomobilov, krajani pa niso
pripravljeni poskrbeti niti za košnjo trave, kar je žalostno. Neko rešitev za urejenost kraja
bomo našli.
G. Marjan Antolič je vprašal, ali so že vsi poravnali obveznosti za priklop na kanalizacijo, ki je
bila zgrajena v lanskem letu.
Pojasnjeno je bilo, da so vsi, ki so priključeni, svoje obveznosti poravnali. Preostali bodo
priključeni v kratkem, ker so imeli nekateri osebne finančne probleme.
Vprašal je tudi ali tisti, ki niso priključeni plačujejo kanalščino.
Pojasnjeno je bilo, da ne, ker še niso priključeni. Večina je priključenih, samo dve hiši še ne.
G. Borut Janžekovič je glede bankin ob občinskih cestah menil, da bi morali bankine
posnemati, ker so na nekaterih delih previsoke in je navažanje brezpredmetno.
Glede ceste v Senčaku pri Zvone Janezu je povedal, da je prihranil nekaj gramoza pri ostalih
cestah in bi ga lahko namenili za ta odsek ceste. Vprašal je tudi, če imamo pisni dogovor z
občino Ljutomer glede te ceste, da lahko občanom pokaže s pisnim virom, da se nekaj
dogaja.
Zanima ga tudi, če je na občini kdo na novo zaposlen, ker občani prihajajo na občino in to
vidijo.
Župan je povedal, da pisnega dogovora nimamo. Na terenu smo si situacijo ogledali s
predstavniki občine Ljutomer. Problem je z meteorno vodo. Končnega dogovora še ni.
Zgraditi bi morali 20 do 250 m meteorne kanalizacije preko dvorišča, za kar pa nima sredstev
ne naša in ne občina Ljutomer.
Glede posnemanja bankin je situacija taka, da smo plan vzdrževanja že izpolnili. Izvajanje
teh del bomo planirali za naslednje leto.
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Glede zaposlenega na občini je bilo pojasnjeno, da gre za delavca preko javnih del na
programu turizma.
V nadaljevanju je g. Borut Janžekovič vprašal, kaj planiramo z zemljiščem na Gomili ter
stolpom. Zanima ga, če dobivamo nadomestilo od strani operaterjev, ker stolp služi tudi tem
potrebam. Zanimalo ga je, ali je že sanirana cesta pri Pavliniču na Seniku.
Pojasnjeno je bilo, da je zemljišče na Gomili opredeljeno za turistični namen, vendar do
vlaganj še ni prišlo.
Od operaterjev prejemamo nadomestilo za zemljišče v višini 156,00 EUR na mesec.
Nadomestilo za uporabo stolpa pa prejema TD Gomila.
Na Seniku pri Pavlinič Janezu je bila opravljena sanacija vodovoda ob cesti. V naslednjih
dneh bo KP Ormož pristopilo k asfaltiranju te poškodbe in drugih na območju občine.
G. Borut Janžekovič je menil, da ima v neposredni bližini stolpa gostinski lokal Franc Krajnc.
Sprašuje se, če se bi našli skupni interesi in sodelovanje na tej lokaciji.
Pojasnjeno je bilo, da objekt nima nekega potrebnega zemljišča za parkiranje. Pozanimali se
bomo, kakšen namen ima sosed v prihodnje, ker lokal še ni bil odprt.
Pojasnjeno, je bilo da se po dosedanjih kategorizaciji naša lokalna cesta konča pri h. št. 4 v
Senčaku, v nadaljevanju pa je odsek občine Ljutomer v dolžini 400 m. Na tem odseku ceste
je občina Ljutomer v dogovorom z lastniki dovolila navoz oz. deponiranje večje količine
zemlje. Teren je plazeč, s tem dejanjem pa bo verjetno prišlo še do dodatnih težav.
Občina Sv. Tomaž ne bo posegala na območje sosednje občine. Pri novi kategorizaciji
mejne ceste se bomo zavzemali za to, da se opravi nova izmera od h. št. Trnovci 14 do
Senčaka št. 4.
Prav bi bilo, da se v postopek kategorizacije cest vključi cesta v Senčaku od. h. št. 4 do 7,
mimo Janeza Zvoneta, ker cesta še ni bila kategorizirana, je pa povezovalna in pomembna
za občane obeh strani občin.
Ga. Marija Žinko je vprašala, ali se je družina Hebar Jožefa iz Gor. Ključarovcev pritožila
zaradi pokanja ob velikonočnih praznikih.
Pojasnjeno je bilo, da je pritožba od strani družine bila podana tudi na občino, vendar so zato
pristojni drugi organi.
Ad/15
Razno:
Župan je povabil na praznovanje občinskega praznika. Pričakuje, da se bodo članice in člani
udeležili prireditev, še posebej ob svečanem vstopu v praznovanje in proslave.
Do osrednje občinske proslave bomo poskušali nabaviti priponke za člane in članice OS.
Seja je bila zaključena ob 21.15 uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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OBČINA SVETI TOMAŽ

POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 6. REDNE SEJE
1. Sklep
2. Sklep
3. Sklep
4. Sklep
5. Sklep
6. Sklep
7. Sklep
8. Sklep
9. Sklep
10. Sklep
11. Sklep
12. Sklep

št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.

65, je realiziran
66, se realizira.
67, se realizira.
68, se realizira.
69, se realizira.
70, je v postopku realizacije.
71, je realiziran.
72, je realiziran.
73, je v postopku realizacije.
74, je v postopku realizacije.
75, je v postopku realizacije.
76, je v postopku realizacije.

Sveti Tomaž, dne 05.11.2015
OBČINSKA UPRAVA
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