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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 
Številka: 032-2/2014 01/ZH 
Datum:  18. 11. 2015 
 
                                                         Z A P I S N I K 
 
7. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 18. novembra 2015 ob 18. 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, ravnateljica OŠ Sveti Tomaž ga. Irma Murad, učenci 5. r. OŠ Sveti Tomaž ter 
njihova razredničarka ga. Zvonka Lalić. 
Od novinarjev je bila prisotna ga. Katjuša Štih in ga. Monika Levanič. 
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 
  
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje.  
g. Mirko Lovrec je povedal, da je bil verjetno napačno razumljen. 
Predlaga, da se na strani 7, pri 4. točki dnevnega reda pri podani pobudi za spremembo 
NRP popravi besedilo, ki se glasi: Gre za slabo vzdrževano cesto od Vnuka v Rakovcih in ne 
od Vnuka v Senčaku. Zanima ga, če je to naš odsek ceste ali odsek občine Ljutomer. 
g. Ivan Rakuša je pojasnil, da sta občina Sveti Tomaž in občina Ljutomer podpisali dogovor o 
mejnih točkah in območjih upravljanja z mejno cesto. Svetniku bomo posredovali pisni 
dogovor z občino Ljutomer. 
Predlaga, da se na strani 15, pri 14. točki dnevnega reda popravi dvakrat zapisano ime 
zaselka Gajšče, ker je pravilno Gajščak. Ponovno opozarja na betonski kanal, ki leži v jarku 
že od prejšnje zimske službe. 
Pojasnjeno je bilo, da bomo vzdrževalcu cest naročili odstranitev. 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 77 
 

1. 
 
Potrdi se zapisnik 6. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa  
z naslednjima popravkoma: 
Pri 4. točki dnevnega reda se popravi besedilo: Gre za slabo vzdrževano cesto od Vnuka v 
Rakovcih in ne od Vnuka v Senčaku. 
Pri 14. točki dnevnega reda se popravi dvakrat zapisano ime zaselka Gajšče, ker je pravilno 
Gajščak. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/1 
 

Župan je za sejo predlagal naslednji dnevni red: 
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Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega  sveta s 
poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Predstavitev projekta Varno s kolesom 
3. Sklep o določitvi cene programa predšolske vzgoje in otroškega varstva v Osnovni 

šoli Sveti Tomaž 
4. Proračun občine Sveti Tomaž za leto 2016 -predlog 
5. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata  občine Sveti Tomaž- predlog 
6. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 

občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 
7. a.) Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

na območju občine Sveti Tomaž za leto 2016 
b.) Sklep o postopnosti obremenitve NUSZ v letu 2016 
c.) Oprostitev plačila NUSZ v primeru novogradnje za Milena Vajda, Koračice 68a 

8. Oblikovanje predloga za imenovanje člana v svet območne izpostave Javnega sklada 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 

9. Predlog za kategorizacijo cest 
10. Seznanitev z dogovorom ustanoviteljic pokrajinskega Muzeja Ptuj - Ormož o pogojih 

delovanja v  organizacijski enoti Ormož 
11. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
12. Razno 

 
Ker pripomb in dopolnitev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki in svetnice, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

dnevni red: 
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1. Določitev dnevnega reda 
2. Predstavitev projekta Varno s kolesom 
3. Sklep o določitvi cene programa predšolske vzgoje in otroškega varstva v Osnovni 

šoli Sveti Tomaž 
4. Proračun občine Sveti Tomaž za leto 2016 - predlog 
5. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata  občine Sveti Tomaž- predlog 
6. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 

občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 
7. a.) Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
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Ad/2 
 
Župan je prosil razredničarko ga. Zvonko Lalič ter učence 5.razreda OŠ Sveti Tomaž, da 
predstavijo projekt » Varne kolesarske poti v mojem kraju« v projektu »Varno s kolesom«. 
Uvodoma je ga. razredničarka povedala, da se zahvaljuje v svojem imenu in imenu učencev 
5. r., da lahko predstavijo projekt občinskemu svetu ter nakažejo na problematiko, kot jo 
vidijo učenci v tem projektu. 
Učenke in učenci so povedali, da so opazovali promet na poti v šolo, še posebej pa območje 
okrog osnovne šole. 
K sodelovanju so povabili tudi predstavnika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
g. Ivana Rakuša. Skupaj so si ogledali tri največja križišča. 
Učenci opozarjajo na naslednje: 
Menijo, da je cestni odsek lokalne ceste v Trnovcih, ki poteka po gozdu nevaren za kolesarje 
in pešce, ker je cesta nepregledna in ima zelo ostre ovinke. Na Seniku je prometni znak 
obrnjen v napačno smer. Cesta v Savskem vrhu je ozka in je nevarna za pešce in kolesarje. 
V Koračkem vrhu je pri Bratuševi kapeli hiša preveč na cesti in tudi pri Gečevih na Sejancih 
je zelo nevaren ovinek. 
Učenci so pri ogledu treh križišč opozorili na naslednje: 
Vozniki vozijo prehitro, v križišču kar sekajo ovinke, ne dajejo smerokazov, med vožnjo 
telefonirajo. 
V križišču, ki je v neposredni bližini šole je križišče regionalne in lokalne ceste. Učenci 
predlagajo za varnost kolesarjev in pešcev razširitev obstoječega pločnika mimo lokala 
Ozmec. Če bi to bilo zgrajeno, ne bi bilo potrebno dvakrat prečkati regionalne ceste, da se 
lahko pripeljejo kolesarji v šolo. 
Pri ogledu drugega križišča, ki je križišče ene lokalne ceste in dveh javnih poti, učenci 
predlagajo, da bi občina zgradila pločnik in kolesarsko stezo tudi po levi strani ceste, ker bi 
bilo bolj varno za kolesarje in tudi za pešce. 
V tem križišču so učenci lahko videli vse slabe navade voznikov, od telefoniranja, prehitre 
vožnje, sekanja ovinkov, brez smerokazov in druge napake. 
V tretjem križišču, ki je križišče regionalne ceste in javne poti so otroci opazili, da je križišče 
pod ostrim kotom. Opazili so, da je javna pot širša od regionalne ceste, ima pločnik, 
regionalna pa ne. Učenci predlagajo, da bi ob regionalni cesti zgradili pločnik in cesti razširili. 
Tudi v tem križišču so lahko videli slabe navade voznikov, še posebej pa opozarjajo na 
previsoko hitrost voznikov. 
Razredničarka ga. Zvonka Lalić je ob zaključku povedala, da so to predlogi učencev in da 
upajo, da se bo kateri od predlogov uresničil kljub pomanjkanju denarja. Zahvalila se je v 
imenu učencev in v svojem imenu, da so lahko predstavili svoja videnja in opozorili na 
problematiko kolesarjev in pešcev. 
Ob zaključku predstavitve se je predstavnik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu g. Ivan Rakuša zahvalil za povabilo k sodelovanju. Bil je pozitivno presenečen, na 
kaj vse so učenci pozorni in koliko koristnih predlogov imajo. 
Župan se je razredničarki ga. Zvonki Lalič in učencem zahvalil za zanimivo in koristno 
predstavitev projekta. Povedal je, da se bomo trudili in poskušali upoštevati tudi te predloge 
za boljšo varnost vseh udeležencev v prometu za skupno dobro. 

 
Ad/3 

 
Župen je prosil ravnateljico OŠ Sveti Tomaž ga. Irmo Murad, da poda obrazložitev k določitvi 
nove cene programa predšolske vzgoje in otroškega varstva v Osnovni šoli Sveti Tomaž. 
Uvodoma se je ravnateljica zahvalila za povabilo ter povedala, da so svetniki prejeli gradivo 
in bo podala obrazložitev v grobem orisu. 
Med drugim je povedala, da nam v prvem trenutku nobena podražitev ni všeč, vendar so se 
za dvig cen pripravili po tehtnem premisleku in  je na realnih osnovah. Zadnja sprememba 
cen je bila v letu 2013, šlo pa je za znižanje plač v javnem sektorju. Sedaj predlagana cena 
še je vedno nižja, kot je bila leta 2007. 
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Razlogi za dvig cene so v preselitvi vrtca v novo zgradbo. Nastali so dodatni stroški 
varovanja, stroški vode, elektrike, ogrevanja. Strošek vode se je precej povečal, ker je bilo 
potrebno poskrbeti tudi za požarno vodo, nameščen je bil vodomer večje dimenzije in 
posledično se plačuje višja omrežnina. 
Nastali so višji materialni stroški, stroški zaradi razdelilne kuhinje po programu HASAP. Višji 
so stroški vzdrževanja objekta, še posebej za dvigalo, ker so obvezni tehnični pregledi, 
stroški varnostne razsvetljave okrog objekta itd. 
Nastopili so dodatni stroški dela, ker je bilo potrebno zaposliti samostojno čistilko in kuharsko 
pomočnico. 
Predlagana cena za prvo starostno obdobje (homogeni) oddelek bi znašala 446,64 EUR. Za 
kombinirano prvo in drugo starostno obdobje bi znašala 344,41 EUR in   v oddelkih drugega 
starostnega obdobja bi cena znašala 313,13 EUR. Menila je tudi, da vsako povišanje cene 
vpliva posledično tudi na dodatne proračunske stroške občine, meni pa, da bo občinski svet 
ocenil to nujnost po povišanju. 
Župan je v nadaljevanju povedal, da smo z novo investicijo pričakovali tudi višje stroške, s 
katerimi se pravzaprav moramo soočiti.  
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki in svetnice, zato je bil sprejet 
naslednji  
 

SKLEP št. 78 
 

o določitvi cene programa predšolske vzgoje in otroškega varstva v Osnovni šoli Tomaž 
 

1. 
 

Cena programa predšolske vzgoje in varstva v Osnovni šoli Sveti Tomaž, enota vrtec, 
mesečno po otroku znaša:   
- v oddelkih za prvo starostno obdobje (homogeni)                   446,64 EUR. 
- v oddelkih za prvo in drugo starostno obdobje (kombinirani)   344,41 EUR. 
- v oddelkih za drugo starostno obdobje (heterogeni)                313,13 EUR.  

 
2. 
 

Za dneve odsotnosti otroka v primeru bolezni, se staršem višina plačila zniža za stroške 
neporabljenih živil. 

 
3. 
 

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programa predšolske vzgoje 
in otroškega varstva v Osnovni šoli Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 13/2013). 
 

4. 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, 
uporablja pa se od 1. decembra 2015 dalje. 
 

Ad 4 
 

Župan je prosil občinsko upravo za obrazložitev predloga proračuna za leto 2016. 
Računovodkinja ga. Stanka Kosi je med drugim povedala, da smo pripravili predlog 
proračuna na podlagi do sedaj znanih podatkov, kar pa ne pomeni, da se do druge 
obravnave ne bo kaj spremenilo. Davki so planirani na letošnji ravni. 
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V letu 2016 planiramo prihodke v višini 1.860.303,80 EUR ter odhodke v višini 1.991.792,13 
EUR. 
Zadolževanje v letu 2016 ni predvideno. Planiramo pa vračilo kreditov v višini 47.835,00 
EUR. 
Odhodke smo planirali glede na dejanske potrebe. 
V nadaljevanju je podala podatke posebnega dela proračuna po postavkah. Predlog 
proračuna za leto 2016 bo po postavkah nekoliko spremenjen, ker s 1. 1. 2016 prične 
delovati režijski obrat. Zaradi tega so nekatere postavke prenesene na postavko režijskega 
obrata. Pod to postavko so stroški dela za eno zaposleno osebo, stroški opreme, pisarniški 
material, splošni material in storitve, stroški javnega dela, upravljanje in tekoče vzdrževanje 
občinskih cest, urejanje avtobusnih postajališč, pokopališča in pogrebne dejavnosti, urejanje 
objektov rekreacije in urejanje javnih površin. 
V nadaljevanju je župan podal obrazložitev investicijskih vlaganj v letu 2016. 
Povedal je, da se trudimo slediti načrtu razvojnih programov, čeprav smo glede financ 
omejeni. V naslednjem letu planiramo preko 500.000 EUR za vlaganje v cestno 
infrastrukturo, v katero so vključene predvidene modernizacije cest in vzdrževanje. Pomeni, 
da dobro četrtino proračunskih sredstev namenjamo cestam. V nadaljevanju je naštel 
predvidene investicije ter vire financiranja. 
Za potrebe parkiranja pri pokopališču smo že kupili potrebno zemljišče, v letu 2016 pa bomo 
naročili projekt. 
Na omrežju javne razsvetljave bomo nadaljevali z zamenjavo z varčnimi žarnicami. 
Želimo pristopiti k nadaljevanju izgradnje OŠO (odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij) v smeri Gradišča, del naselja Zagorja in del naselja Male vasi. Po 
ocenjenih podatkih bi izgradnja na tem območju stala cca 150.000 EUR.  Iščemo rešitev tudi 
za naselje Mezgovci in Pršetinci. Občinski prostorski načrt je osnova za delovanje vsake 
lokalne skupnosti. Aktivnosti glede spremembe občinskega načrta so v polnem teku. 
Na področju preskrbe s pitno vodo predvidevamo izgradnjo sekundarnega omrežja v delu 
naselja Rucmanci. Na tem območju imajo občani vaški vodovod, vodno dovoljenje pa jim 
poteče 31. 12. 2015. 
Pri prometu z zemljišči imamo predvidenih nekaj nakupov in prodaj. 
Za obnovo kulturnih spomenikov imamo planirano 5.000 EUR, zraven teh sredstev pa želimo 
obnoviti vsaj eno kapelo. Planiramo obnovo kapele v Senčaku v sodelovanju z občani.  
Planiramo sredstva za delovanje matične knjižnice F. K. Meška Ormož in enoto Krajevne 
knjižnice pri Sv. Tomažu. Ocenjujemo, da je krajevna knjižnica dobro zaživela, ker ima obisk. 
Po zakonodaji smo dolžni knjižnično gradivo vsako leto dopolnjevati. Sedaj ima tudi knjižnica 
v Ormožu funkcijo krajevne knjižnice in nosi stroške za eno zaposleno osebo.  
Obnova domačije dr. Stanka Cajnkarja je planirana v višini 33.000 EUR. K izvedbi del bi 
pristopili zgodaj spomladi. Na razpisu  za obnovo se je prijavil edini ponudnik Franc 
Škorjanec s. p., Žvab 16. 
Za investicijska vlaganja na OŠ Sveti Tomaž predvidevamo 8.000 EUR. Predvideva se 
obnova strehe na telovadnici in druga nujna dela.  
Glede sofinanciranja programov srednjih šol, je menil, da smo se v letu 2006 zavezali, da 
bomo vse tri občine sofinancirale gimnazijo in od tega ne moremo odstopiti. Naš delež v 
primerjavi z Ormožem je minimalen. Če občine ne bomo podpirali lokalne gimnazije, bi jo 
verjetno pristojno ministrstvo nemudoma zaprlo. Moramo biti veseli, da je pristojno 
ministrstvo podprlo dodatni program za predšolsko vzgojo, ker bi v nasprotnem primeru 
verjetno bila že zaprta. 
Delovanje preko režijskega obrata je bila nuja. Na nek način moramo spraviti pod streho 
način delovanje, da ne bo v nasprotju z zakonodajo. Podeliti koncesije za vsa  področja bi bil 
nesmisel, če pa najdemo rešitev v lokalnem okolju, je za vse nas, to ugodneje. Režijski obrat 
ni pravna oseba, ampak deluje v okviru občine. Preko režijskega obrata bi skrbeli za urejanje 
pokopališča, javnih površin, športnega igrišča, cest. Na tak način bo lažje slediti dnevnim 
potrebam v našem okolju.  
Za izgradnjo Medgeneracijskega centra pri Sv. Tomažu imamo idejni projekt. Računamo, da 
bomo lahko na zboru občanov projekt že predstavili občanom. 
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Finančne konstrukcije še v tem trenutku ne poznamo, računamo pa, da brez zadolževanja ne 
bo šlo, vendar bi to bila zadnja možnost. 
  
Župan je predlagal razpravo: 
g. Mirka Lovreca veseli, da so se povečala sredstva za obnovo domačije dr. Stanka 
Cajnkarja v Savcih. Glede postavke za širitev OŠO omrežja je menil, da se ne bo ponovno 
dogajalo, da se postavka samo planira, čez leto pa se sredstva namenijo drugim postavkam, 
k izvedbi del pa ne pride. Moti ga, da se za potne stroške namenja preko 7000 EUR, kar 
pomeni, da je to na mesec preko 500 EUR. Prepričan je, da bi za ta denar lahko odplačevali 
nabavo vozila, pa še za režijski obrat bi ga lahko koristili, pa ne misli za prevoz lopat in 
podobnega. 
Pojasnjeno je bilo, da bi se v tem času težko odločali za nabavo vozila, stroški v višini 7000 
EUR so samo plan. Če bi se občani na zboru odločili, da gremo v nabavo vozila, bi k temu 
pristopili. Res pa je, da bo za potrebe režijskega obrata na dolgi rok potrebno razmišljati o 
nekih prevoznih sredstvih. 
Pogreša vlaganja sredstev v obnovo objektov, ki so v lasti občine. Z objektom stare šole bo 
potrebno nekaj narediti, ker nam je v sramoto, vsaj streho bi morali sanirati, je menil. 
Pojasnjeno je bilo, da se išče rešitev za sanacijo strehe. 
Glede dela Nadzornega odbora je vprašal, koliko pregledov imajo planiranih. Pojasnjeno je 
bilo, da bodo trije pregledi. Menil je, da je to prav. 
Zelo malo sredstev se namenja Svetu za preventivo v vzgojo v cestnem prometu, borih 150 
EUR. Ptujska občina ima na tej postavki kar precej sredstev in je mogoče marsikaj postoriti. 
Pojasnjeno je bilo, da gre za sredstva za sejnine zunanjega člana. Če pa pride do stroškov 
zaradi prevoza otrok na tekmovanja, jih zagotovimo in se poiščejo rešitve za pokrivanje 
stroškov, vendar ne na tej postavki.  
Pozdravlja, da se modernizirajo tudi krajši odseki cest. Meni pa, da preden pristopimo k 
modernizacijam cest, si predhodno pridobimo soglasje lastnikov, da ne bi prihajalo do 
negodovanja. 
Meni, da bi morali na leto poskrbeti za geodetski vris vsaj ene ceste, ker nas na tem področju 
čaka zelo veliko dela in stroškov. 
Zanima ga postavka  42.300 EUR - tuji vrtci, kar predstavlja 15 – 20 % vseh sredstev.  
Pojasnjeno je bilo, da gre za pokrivanje stroškov za otroke v vrtcih izven občine. Po 
zakonodaji smo dolžni našim občanom pokrivati te stroške. 
Meni, da bi lahko denar, ki ga namenjamo za Gimnazijo namenili za 4 do 5 štipendij. Dejstvo 
je, da se večina teh, ki obiskujejo gimnazijo, odseli drugam. Štipendisti z drugih področij pa bi 
verjetno našli zaposlitev bliže domu in bi ostajali v našem okolju.  
Zanima ga, kako je z vzdrževanjem mejne ceste JP 802-051 Koračice - Trnovci, ker občani 
pritiskajo na nas, da naj nekaj naredimo za modernizacijo. 
Pojasnjeno je bilo, da smo z občino Ljutomer podpisali dogovor o mejnih točkah. Naš odsek 
mejne ceste je na območju naselja Koračic od h. št. 5 do objekta Zemljič, Koračice 24. 
Dogovorjeni odseki bodo zajeti tudi v novi odlok o kategorizaciji občinskih cest.   
Režijski obrat podpira, menil pa je, da se bodo z zaposlitvijo enega delavca in še z delavci 
preko javnih del lahko nekateri stroški vzdrževanja znižali. 
Zahvalil se je, da smo poskrbeli za očiščenje mulde na cesti v Trnovcih pri Repu. 
Ga. Kristina Grašič je vprašala, zakaj so navedene pri postavki režijski obrat dvakrat plače. 
Vprašala je, če ne daje plače zavod. 
Pojasnjeno je bilo, da se enkrat nanaša na plače za javna dela, če bomo uspeli pri razpisu. 
Zraven pa še spadajo drugi stroški in prejemki zaposlenih kot je malica, prevoz na delo. 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki in svetnice, zato je bil sprejet 
naslednji 

S K L E P št. 79 
    o javni razpravi o predlogu Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2016  
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1. člen 

Izvede se javna razprava o Predlogu proračuna občine Sveti Tomaž  za leto 2016.  

2. člen 

Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2016 bo na vpogled vsak delovni dan (od 
ponedeljka do petka) v prostorih občinske uprave Občine Sveti Tomaž, in sicer od  

20. novembra 2015 do 08. decembra 2015.  

3. člen 

V času javne razprave od 20. novembra 2015 do 8. decembra 2015 obravnavajo predlog 
proračuna delovna telesa sveta ter zainteresirana javnost.  

4. člen 

Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pisno pošljejo županu v času javne razprave 
in sicer od 20. novembra 2015 do 8. decembra 2015.  

 

5. člen 

 

Ta sklep in predlog proračuna se objavi na oglasni deski občine in na spletni strani občine 
http://www.sv-tomaz.si/  pod rubriko obvestila.  

 
6. člen 

Ta sklep velja takoj.  

 
Ad/5 

 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev predloga Odloka o 
ustanovitvi režijskega obrata  občine Sveti Tomaž. V obrazložitvi je bilo med drugim 
povedano, da gre za odlok v drugem branju. Še enkrat je bilo pojasnjeno, da ne gre za 
samostojno organizacijsko enoto, ampak bo režijski obrat deloval v okviru občinske uprave. 
Ustanovi pa se izvajanje lokalne gospodarske javne službe, ker bi bilo zaradi majhnega 
obsega del neekonomično ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo. V okviru režijskega 
obrata se bodo izvajala dela na področju urejanja in čiščenja javnih površin, vzdrževanja 
občinskih javnih cest, urejanja pokopališča ter vzdrževanje le tega, vzdrževanje stavb, 
izvajanje programa javnih del ter drugih del, ki po sami naravi del lahko spadajo na to 
področje.  
V nadaljevanju je župan povedal, da bo imel Režijski obrat enega redno zaposlenega, pričel 
pa bi delovati s 1. 1. 2016. 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.  
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki in svetnice, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

S K L E P št. 80 
 

1. 
Sprejme se Odlok o ustanovitvi režijskega obrata občine Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega 
sklepa. 

http://www.sv-tomaz.si/
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2. 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/6 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev 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 sedanji 
pravilnik, ki ureja to področje, velja od leta 2007. Na tem področju so se pravila in 
zakonodaja nekajkrat spremenila, zato je naš trenutno veljavni pravilnik zastarel in je 
potrebna prilagoditev sprejeti zakonodaji ter ga novelirati. S pravilnikom ne spreminjajo višine 
sejnin občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta  ter drugih delovnih teles. 
V nadaljevanju je župan povedal, da če ni dodatnih finančnih posledic za proračun, je prav, 
da ga sprejmemo. 
 
Razprava: 
g. Mirko Lovrec je vprašal ali se lahko sejnina nameni komu drugemu. 
Pojasnjeno je bilo, da je to možno, vendar bo morala oseba, kateremu bo sejnina pripadala, 
plačati dohodnino.  
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki in svetnice, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

 
S K L E P št. 81 

 
1. 
 

Sprejme se Pravilnik 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 Sklepa o vrednosti točke 
za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Sveti Tomaž za 
leta 2016, sklepa o postopni obremenitvi ter o vlogi za oprostitev plačila zaradi vselitve v 
novo hišo na lokaciji Koračice 68/a, 2258 Sveti Tomaž.  
 

1. Vrednost točke za NUSZ za leto 2016: 
Med drugim je bilo povedano, da predlagamo vrednost točke v enaki višini, kot je bila v 
preteklih letih in znaša 0,00268 EUR. 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki in svetnice, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

SKLEP št. 82 
 

1. 
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Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine 
Sveti Tomaž za leto 2016 znaša 0,00268 EUR. 
 

2. 
 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o vrednosti točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 (Uradno glasilo občine Sveti 
Tomaž, štev. 16/2014). 
 

3. 
 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, 
uporablja pa se od 01.01.2016 dalje. 
 

2. Postopna obremenitev: 
Zavezanci za plačilo nadomestila, ki se jim odmeri nadomestilo za celotno površino 
nezazidanega stavbnega zemljišča se za leto 2016 predlaga obremenitev v višini 50 %, 
medtem, ko se za nekatere parcele v k. o. Koračice in pri Sv. Tomažu predlaga obremenitev 
v višini 15 %. Te večje parcele so se pojavile v OPN že v preteklosti, ko je dokument 
sprejemala občina Ormož in so zatečeno stanje. 
Ker pa smo šli v postopek spremembe OPN, smo vse lastnike pozvali, da se do teh območij 
opredelijo. Nekaj odziva je bilo. Kaj nas čaka s predvidenim davkom na premoženje ne 
vemo.  Pri parceli 81/2 predlagamo samo del parcele, ker je že delno pozidana. 
Razprava: 
Ga. Kristina Grašič je vprašala, ali gre samo za nepozidane parcele. 
Dejansko gre za parcele, ki so v OPN opredeljene kot nezazidane, vsega ne bomo mogli 
izvzeti. Odvisno s čimer se bo strinjalo Ministrstvo za kmetijstvo in Ministrstvo za okolje in 
prostor. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki in svetnice, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

SKLEP št. 83 
 

1. 
 
Zavezanci za plačilo nadomestila, ki se jim odmeri nadomestilo od celotne površine 
nezazidanega stavbnega zemljišča se v letu 2016 obremenijo v višini 50 % pripadajočega 
nadomestila. 
 

2. 
 
Ne glede na 1. točko tega sklepa se v letu 2016 obremenijo v višini 15 % pripadajočega 
nadomestila naslednja nezazidana stavbna zemljišča: 
k. o. Koračice – 128, 117, 422, 421/3, 420, 415, 411, 413, 414, 409, 405, 406, 447/1, 402, 
401. 
k. o. Tomaž – 79/2, 85/1, 83/2, 81/2-del, 80/1, 76/1, 76/3, 94/1, 93/1, 93/3, 94/4, 95/2, 2, 3, 4, 
5, 10/3, 10/4, 10/5, 8/6.  

3. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, 
uporablja pa se od 01.01.2016 dalje.  
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3. Vloga Vajda Milene, Koračice 68/a za oprostitev plačila NUSZ zaradi vselitve v 

novo stanovanjsko hišo na lokaciji Koračice 68/a 
 
Pojasnjeno je bilo, da je Vajda Milena, stanujoča v Koračicah št. 68, 2258 Sveti Tomaž, 
naslovila prošnjo za oprostitev plačila NUSZ.  
Gre za pravilnik, ki je bil sprejet v bivši občini Ormož in velja tudi za našo občino, po tem 
pravilniku lahko vseljeni investitorji zaprosijo za oprostitev plačila NUSZ za obdobje 5 let. 
 
Razprava: 
Ga. Kristina Grašič je vprašala, ali to investitorji koristijo. 
Pojasnjeno je bilo, da ja, vendar lahko zaprosijo za oprostitev takrat, ko se vselijo, kar pa 
običajno traja več let. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki in svetnice, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

S K L E P št. 84 
 

1. 
 

Milena Vajda, roj. _________ s stalnim bivališčem Koračice 68a, Sveti Tomaž, se za leto 
2016 oprosti plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za novo stanovanjsko hišo 
na parc. 966 in 967 k. o. Koračice.  

2. 
 
Ta sklep prične veljati takoj. 
 

 
Mileno Vajda, roj. ________ s stalnim bivališčem Koračice 68a, Sveti Tomaž, se za leto 2016 
oprosti plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za novo stanovanjsko hišo na 
parc. 966 in 967 k. o. Koračice.  

2. 
 
Ta sklep prične veljati takoj. 
 

 
Ad/8 

 
Župan je prosil predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Albina 
Belšaka, da poda obrazložitev predloga za člana v Svet območne izpostave javnega zavoda 
za kulturne dejavnosti v Ormožu. 
Med drugim je predsednik povedal, da je komisija obravnavala en predlog podan s strani  
Kulturnega društva F. K. Meško Sveti Tomaž. Predlagali so Kosi Raušl Blanko, Gradišče 8/a, 
2258 Sveti Tomaž. Predlagana občanka je bila že do sedaj članica tega sveta. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki in svetnice, zato je bil sprejet 
naslednji 

SKLEP št. 85 
 

1.  
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Občinski svet občine Sveti Tomaž predlaga, da se za člana v Svet območne izpostave 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ormož imenuje Blanka Kosi Raušl, Gradišče 8a,  
2258 Sveti Tomaž. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/9 
 

Župan je prosil občinsko upravo, da poda obrazložitev predloga za kategorizacijo občinskih 
cest v občini Sveti Tomaž. 
Pojasnjeno je bilo, da smo na osnovi predlogov občanov in lastnih predlogov pripravili 
seznam cest, ki jih predlagamo za izvzem ali v kategorizacijo. 
Predlogi so naslednji: 
PREGLEDNICA: 

Številka 
zadeve 

Predlagatelj Št. Parcel-
odmerjenih 

Območje Dolžina v m 

371-
18/2013 

Rok Luci, 
Hranjigovci 18 
2258 Sveti Tomaž 

1864 k. o. 
Koračice 

Podaljšanje že 
kategorizirane JP 
802-331 v dolžini 
328 m 

328 +165= 
493 m 

371-
16/2014 

Črnjavič Jožef 
Ulica Jana Baukarta 
24, 9240 Ljutomer 
 

*10/2 k. o. 
Koračice in ni 
odmerjena za 
cesto 
 

predlog za delni 
izbris  
kategorizirane 
javne poti  št. JP 
802-181 v dolžini 
130 m 

218-130=88 
m 

371-
17/2014 

Cizerl Alojz, Ulica 
Jana Baukarta 24, 
9240 Ljutomer 
in 
Lenič Feliks, 
Koračice 32/a, 2258 
Sveti Tomaž 

272/1 in 273/1 
k. o. Koračice, 
ki je kmetijsko 
zemljišče in 274 
k. o. Koračice, 
ki je kmetijsko 
zemljišče in 
nista odmerjeni 
za cesto 

predlog za delni 
izbris  
kategorizirane 
javne poti  št. JP 
802-181 v dolžini 
130 m 

Nanaša se 
na skupni 
predlog JP 
802-181 

371-
25/2015 

Občina Sveti Tomaž, 
Sveti Tomaž 37, 
2258 Sveti Tomaž 

1611/7 in 1785 
k. o. Koračice, 
ki je odmerjena 
in je v naravi 
makadamska 
pot  

Predlog za novo 
kategorizacijo v 
dolžini 309+167= 
476 m 

Skupaj 
dolžina +467 
m 

371-
26/2015 

Občina Sveti Tomaž, 
Sveti Tomaž 37, 
2258 Sveti Tomaž 

485 in 496 v k. 
o. Pršetinci, ki je 
v naravi 
makadamska 
pot in povezuje 
dve javni poti JP 
št. 802-461 in 
802 -441 

Predlog za novo 
kategorizacijo v 
dolžini  785 

Skupna 
dolžina je 
+785 m 

371- Rozalija Cimerlajt, 49/4 in 47/13 k. Predlog za novo Skupna 
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27/2015 Sveti Tomaž 16, 
2258 Sveti Tomaž in 
Suzana Cimerlajt, 
Cesta talcev 29, 
2327 Rače 

o. Tomaž je 
odmerjena in je 
v naravi cesta 

kategorizacijo v 
dolžini 145 m 

dolžina +145 
m 

371-
28/2015 

Muršič Franc 
Trnovci 38 
2258 Sveti Tomaž 

1375 k. o. 
Trnovci, ki je v 
naravi 
makadamska 
pot 

Predlog za novo 
kategorizacijo v 
dolžini 420 m 

Skupna 
dolžina +420 
m 

371-
29/2015 

Občina Sveti Tomaž, 
Sveti Tomaž 37, 
2258 Sveti Tomaž 

1198 k. o. 
Rucmanci, ki je 
v naravi cesta 

Predlog za 
kategorizacijo v 
dolžini 108 m 

Skupna 
dolžina +108 
m 

 
V nadaljevanju je župan povedal, da večino predlogov svetniki poznajo. 
Osredotočil se je predlog za delni izbris, ki so jo predlagali Cizerl Alojz, Ulica Jana Baukarta 
24, 9240 Ljutomer, Lenič Feliks, Koračice 32/a, 2258 Sveti Tomaž in Črnjavič Jožef 
Ulica Jana Baukarta 24, 9240 Ljutomer. 
Gre za cesto mimo Miklašiča in vodi v naselje sorodstva Črnjavič  in drugih lastnikov v tem 
naselju. Že nekaj časa si nekaj lastnikov parcel in tudi zemljišča po kateri poteka cesta 
prizadeva, da se cesta izbriše kot javna pot. Gre za redne spore, še posebej, ko se pokaže 
volja in interes za morebitno modernizacijo. Ob cesti so nameščene tudi nevarne ovire, prav 
tako se ne dovoli tekoče vzdrževanje. Cesta ne služi samo občasnim stanovalcem, ampak 
ob cesti živi družina Krajnc Mirana, ki dnevno potrebuje cesto. Menil je, da bi bila napaka, če 
se bo občinski svet odločil za izbris, ker bomo s tem povzročili še samo dodatne težave 
občanom. Če bi se lastniki strinjali, bi se opravila odmera ceste in bi se dogovorili za odkup. 
Razprava: 
G. Magdič Franc  je vprašal, ali je to mogoče, da nekdo zahteva izbris. 
Pojasnjeno je bilo, da je bila cesta kategorizirana pred leti že v Ormožu. Vrsto let ni bilo 
težav, ko pa je eden od sorodnikov družine Črnjavičev prodal svoj objekt, so se počasi vrstili 
problemi in težave. Kategorizirana pot poteka po privatni zemlji. Lastniki ne zahtevajo 
ukinitev ceste, zahtevajo samo izbris iz kategorizacije. Nesporno ima tudi družina Krajnc 
Mirana pridobljeno služnost. Družina Miklašič nima nič proti, da ostane cesta kategorizirana, 
kljub temu, da poteka po njihovem zemljišču, saj jo tudi koristijo. 
Ga. Kristina Grašič je vprašala, kje ima cesto družina Kamenšak. 
Pojasnjeno je bilo, da po sredini gozda. 
G. Mirko Lovrec je vprašal, če smo si za ta primer pridobili kakšno pravno mnenje in ali so 
imeli občani možnost vpliva na kategorizacijo in če so sedaj podani predlogi čisti glede 
lastništva. 
Pojasnjeno je bilo, da  v tem primeru ni bilo problemov, dokler niso prišli med družino 
Črnjavič drugi lastniki, gre pa za zatečeno stanje. Rešitev bi prav gotovo bila, da bi se cesta 
odmerila in lastniško uredila. 
Novi predlogi za kategorizacijo cest niso problematični oziroma lastništvo ni sporno. 
G. Borut Janžekovič je vprašal, ali se lahko neka dovozna pot kategorizira, če lastniki dajo 
soglasje. Predlaga, da bi vključili v ta program cesto do Kump Marte v Senčaku. Zanima ga 
status ceste do Vičarjevih v Senčaku, pa tudi cesta v smeri Horvat Adolfa in  družine Gorenc, 
Rucmanci 9 in 10. 
 
Pojasnjeno je bilo, da je za kategorizacijo ceste samo soglasje premalo.  
Cesta do Kump Marte, Senčak 5 je javno dobro in bi jo bilo mogoče kategorizirati, cesta proti 
Vičarjevim pa je vrisana do hiše. Tej cesti pa se tudi namenja nekaj pozornosti v smislu 
tekočega vzdrževanja. 
Cesta proti Horvat Adolfu in Gorenčevim poteka najprej po zemljišču Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov ter po privatnih parcelah. 



13 

 

G. Borut Janžekovič je menil, da so to cesto koristili ti dve hiši vseskozi in bi bilo prav, da jo 
predlagamo. 
G. Mirko Lovrec je vprašal, če so te predloge podali občani. 
Pojasnjeno je bilo, da so jih, nekaj pa občinska uprava. 
G. Borut Janžekovič predlaga, da se cesta od Šulakovih v Rucmancih št. 57 - do prvega  
vikenda v Rucmancih št. 55/a izvzame iz kategorizacije. Lastnika vikenda imata dostop od 
zgoraj z Rucmanskega vrha. 
G. Mirko Lovrec je menil, da bi morali delati več na odmeri cest in tudi na odkupu za 
primerno ceno. 
 
V nadaljevanju je bilo pojasnjeno, da bo pripravljavec spremembe odloka, moral upoštevati 
veljavno zakonodajo. Z našimi očmi vidimo občane kot posameznike, katerim bi želeli 
pomagati, vendar bo potrebno upoštevati veljavno zakonodaje na tem področju. Upamo 
lahko, da bo vsaj nekaj naših predlogov upoštevanih je menil župan. 
G. Kristina Grašič je menila, da s spremembami pridobivamo ceste še zraven. Sprašuje se 
ali nam je v interesu, da imamo čim več cest, ker predlagamo tudi cesto, ki povezuje dve 
cesti v Pršetincih.  
V Pršetincih gre za povezovalno cesti, ki je prišla še kako prav ob izrednih razmerah. Nič ne 
bo narobe če se cesta kategorizira, lahko pa ostane v makadamski izvedbi v bodoče je menil 
župan. 
G. Mirko Lovrec je vprašal za cesto od Žamparja do Pevca v Rakovcih. Cesta je bila 
gramozirana. Zanima ga tudi za cesto proti Slana Tereziji v Trnovcih. 
Pojasnjeno je bilo, da gre v Rakovcih za gozdno cesto, ki je bila pomotoma gramozirana. 
Voznik gramoza je zgrešil cesto, gramoz bi moral peljati na cesto proti Kamenšak Marijani. 
Cesta proti Slana Tereziji ni kategorizirana. Objekt leži na lokaciji, kjer bi kazalo iskati rešitev 
iz mejne ceste pri Kump Jožefu, če bo kdaj do tega prišlo. 
 
Dodatni predlogi: 

371-
29/2015 

Občina Sveti 
Tomaž,  

1198 k. o. 
Rucmanci, ki je 
v naravi cesta 

Predlog za 
kategorizacijo v 
dolžini 108 m 

Skupna 
dolžina 
+108 m 

371-
35/2015 

Občina Sveti 
Tomaž,  

1346 k. o. 
Trnovci, ki je 
odmerjena in je 
v naravi 
makadamska 
pot- javno 
dobro 

Predlog za novo 
kategorizacijo v 
dolžini  150 m 

Skupaj 
dolžina 
+150 m 

371-
36/2015 

Občina Sveti 
Tomaž, 

729/1 in  730/2 
k. o. Rucmanci, 
ki je v lasti 
Sklada kmet. 
zemljišč in 
gozdov. 

Predlog za novo 
kategorizacijo v 
dolžini  120 

Skupna 
dolžina je 
+120 m 

Predlog 
občinskega 
sveta z 
dne 
18.11.2015 

Občina Sveti 
Tomaž 

Predlog za delni 
izvzem 330 m v 
odseku od 
Šulaka , 
Rucmanci 57 
do objekta 
Marije Majcen, 
Rucmanci 55a 
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Župan je predlagal, da bi svetniki posebej glasovali o predlogu izbrisa dela JP 802-181 v 
dolžini 130 m na predlog občanov Cizerl Alojza, Črnjavič Jožefa in Lenič Feliksa, nato pa o 
predlogu sprememb v celoti. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki in svetnice, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

SKLEP št. 86 
 

1. 
 

Občinski svet se ne strinja s predlogom izbrisa dela kategorizirane ceste JP 802-181 v 
dolžini 130 m in ostane cesta kategorizirana v celotni dolžini 218 m.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki in svetnice, zato je bil sprejet 
naslednji 

SKLEP št. 87 
 

1. 
 

Občinski svet se strinja s predlogom za kategorizacijo cest:  

Številka 
zadeve 

Predlagatelj Št. Parcel-
odmerjenih 

Območje Dolžina v m 

371-
18/2013 

Rok Luci, Hranjigovci 
18 
2258 Sveti Tomaž 

1864 k. o. 
Koračice 

Podaljšanje že 
kategorizirane JP 
802-331 v dolžini 
328 m 

328 +165= 
493 m 

371-
25/2015 

Občina Sveti Tomaž,  1611/7 in 1785 
k. o. Koračice, ki 
je odmerjena in 
je v naravi 
makadamska 
pot  

Predlog za novo 
kategorizacijo v 
dolžini 309+167= 
476 m 

Skupaj 
dolžina +476 
m 

371-
26/2015 

Občina Sveti Tomaž,  485 in 496 v k. 
o. Pršetinci, ki je 
v naravi 
makadamska 
pot in povezuje 
dve javni poti JP 
št. 802-461 in 
802 -441 

Predlog za novo 
kategorizacijo v 
dolžini  785 

Skupna 
dolžina je 
+785 m 

371-
27/2015 

Rozalija Cimerlajt, 
Sveti Tomaž 16, 2258 
Sveti Tomaž in 
Suzana Cimerlajt, 
Cesta talcev 29, 2327 
Rače 

49/4 in 47/13 k. 
o. Tomaž je 
odmerjena in je 
v naravi cesta 

Predlog za novo 
kategorizacijo v 
dolžini 145 m 

Skupna 
dolžina +145 
m 

371- Muršič Franc 1375 k. o. Predlog za novo Skupna 
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28/2015 Trnovci 38 
2258 Sveti Tomaž 

Trnovci, ki je v 
naravi 
makadamska 
pot 

kategorizacijo v 
dolžini 420 m 

dolžina +420 
m 

371-
29/2015 

Občina Sveti Tomaž,  1198 k. o. 
Rucmanci, ki je 
v naravi cesta 

Predlog za 
kategorizacijo v 
dolžini 108 m 

Skupna 
dolžina +108 
m 

371-
35/2015 

Občina Sveti Tomaž,  1346 k. o. 
Trnovci, ki je 
odmerjena in je 
v naravi 
makadamska 
pot- javno dobro 

Predlog za novo 
kategorizacijo v 
dolžini  150 m 
V smeri Kump 
Marte, Senčak 5 

Skupaj 
dolžina +150 
m 

371-
36/2015 

Občina Sveti Tomaž, 729/1 in  730/2 
k. o. Rucmanci, 
ki je v lastni 
Sklada kmet. 
zemljišč in 
gozdov. 

Predlog za novo 
kategorizacijo v 
dolžini  120 v 
smeri Horvat 
Roman, Rucmanci 
9a in Gorenc 
Marije, Rucmanci 
9 

Skupna 
dolžina je 
+120 m 

     
 

2. 
 

Občinski svet se strinja s predlogom izbrisa dela kategorizirane ceste JP 802-042 v dolžini 
330 m (od Rucmanci 57 do Rucmanci  55a), tako da ostane cesta kategorizirana le v dolžini 
481 m.  

3. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/10 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da seznani prisotne z dogovorom ustanoviteljic 
pokrajinskega Muzeja Ptuj - Ormož o pogojih delovanja v organizacijski enoti Ormož. 
Med drugim je bilo povedano, da so soustanoviteljice Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož 
podpisale dogovor o kadrovskih zadevah za organizacijsko enoto v Ormožu. 
Soustanoviteljice ugotavljajo, da je trenutno delovanje v organizacijski enoti Ormož 
nesprejemljivo. Zavzemajo se, da bodo v času delovanja novega direktorja PMPO dr. 
Lorenčiča podpirale kadrovsko politiko v tej smeri, da ob naravnem odlivu zaposlenih 
zagotovijo v bruto masi za plače sredstva za enega zaposlenega v OE Ormož do konca leta 
2016, potem pa še za enega zaposlenega do konca leta 2017. S tem bi bil izpolnjen dogovor 
iz leta 2007, ki je bil dosežen na Ministrstvu za kulturo, da bo pristojno ministrstvo poskrbelo 
za bruto sredstva dveh zaposlenih v OE Ormož. 
V nadaljevanju je župan povedal, da smo s tem podpisanim dogovorom že nekaj naredili, 
pričakujemo pa, da se bo dogovor tudi realiziral.  
Razprava: 
G. Mirko Lovrec je menil, da je tudi Ptuj imel pred združitvijo svoj muzej, večina občin na 
območju Ptuja pa ustanovitve ni podprla. 
Z delitveno bilanco smo prevzeli med drugim tudi muzej, kljub temu, da smo se nekaj 
zavodov rešili oz. jih nismo podprli. 



16 

 

Ga. Kristina Grašič je menila, da naj dajo občani pobudo in se poskušajmo rešiti 
soustanoviteljstva. Imamo staro šolo, ki bi lahko služila za ta namen, ker mi od muzeja 
nimamo dosti, samo stroške. 
Župan je menil, da v vsakem primeru del sredstev moramo zagotavljati za to dejavnost. 
G. Mirko Lovrec je menil, da vsi na nek način stroške zmanjšujemo, v tem primeru pa za to 
ne gre. 
G. Kristina Grašič se sprašuje , kaj bo, če se pristojno ministrstvo ne bo držalo dogovora, ker 
je to dogovor med ustanoviteljicami. Zdi se ji, da preveč podpiramo občino Ormož, včasih 
bomo morali iti po svoji poti. 
Župan je menil, da kar tako odstopiti ne moremo, če pa se pisni dogovor z letom 2017 ne bo 
realiziral, pa bo potreben drugačen pristop.  
Soglasno so z dvigom rok potrdili, da so seznanjeni  z vsebino pisnega dogovora 
soustanoviteljic Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. 
 

 
Ad/11 

 
Pobude, vprašanja in odgovori nanje. 
ga. Marija Žinko je navzoče seznanila, da so na Seniku organizirali čistilno akcijo ter očistili 
listje z muld in propustov. Meni, da bi lahko podobne akcije organizirali ostali svetniki. 
ga. Kristina Grašič sprašuje kaj bo z namestitvijo prometnih znakov za osno obremenitev na 
JP št. 802-406 Mala vas. Menila je, da je cesta v zelo slabem stanju, prevozniki pa koristijo 
njihovo dvorišče, da se lahko izognejo, kar ni prav. Koristili bi lahko širšo lokalno cesto. 
Predlaga tudi, da se naj namestijo table za smeri naselij povsod, ne pa samo nekaterih. 
Župan je odgovoril, če bomo začeli zapirati in nameščati znake, bi to onemogočilo delo na 
kmetijah. Dostava do hiš mora biti omogočena in kmetom moramo omogočiti izvajanje 
opravil oziroma prevozov po cestah. Res je, da so vozila, še posebej cisterne večjih dimenzij, 
problem. 
ga. Krista Grašič je povedala, da je Job Emil rekel, da bo ta cestni odsek koristil tako dolgo, 
dokler ne bo ustrezne prometne signalizacije. Zakaj so po drugih vaseh nameščeni prometni 
znaki za osno obremenitev, na tej cesti pa to ni mogoče? 
Pojasnjeno je bilo, da je cesta v Rakovcih še posebej nevarna. Če bi dali namestiti prometne 
znake za osno obremenitev na javnih poteh, se delo lahko ustavi, kar pa preprosto ni 
mogoče narediti. 
Župan je obljubil, da se bo z družino Plohl pogovoril o koriščenju ceste mimo gostišča 
Kostanj.   
g. Marjan Antolič opozarja na razpokano asfaltno cesto Goli breg in namestitev še enega 
kanala pri izvozu za Golob Marjana v Zagorju. 
Pojasnjeno je bilo, da je z izvajalcem vzdrževanja že dogovorjeno za ogled pomanjkljivosti. 
ga. Krista Grašič je vprašala kaj bomo naredili za zaščito mlake v Bratonečicah pri Štebih 
Francu. 
Pojasnjeno je bilo, da lastnik mlake ne dovoli nobenega posega. Bomo pa v letu 2016 
namestili odbojno ograjo. 
g. Marjan Antolič predlaga, da bi vključili v program izgradnjo pločnika proti Kulturnemu 
domu, še posebej za varnost pešcev in  kolesarjev.  
g. Borut Janžekovič je navzoče seznanil, da imajo po nekaterih krajih na cesti vrisano 
kolesarsko pot in to po novozgrajenih cestah, kar je dobra rešitev. 
Župan je menil, da imamo največ problemov ob R 713. Že ob ureditvi dokumentacije smo 
naleteli na nasprotovanja, kam širiti cesto in umestiti pločnik ter javno razsvetljavo.  
ga. Pavla Hebar predlaga, da se od GD Savci do domačije Cajnkarjevih očisti jarek ob lokalni 
cesti. Verjetno je poškodovan tudi prepust, ker ob večjem deževju območje poplavi. 
Pobudo bomo posredovali upravljavcu ceste KP Ormož, Hardek 21 c, 2270 Ormož. 
 
g. Borut Janžekovič predlaga namestitev cestnega ogledala na JP št. 802-011 v Mezgovcih 
in to takoj na začetku javne poti ob lokalni cesti. Ogledalo namestiti tako, da se bodo 
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udeleženci v prometu iz smeri Marina lahko varno zapeljali z lokalne ceste na javno pot št. 
802-011. 
Vprašal je tudi, na koga se mora obrniti Šulak Boštjan za priklop na OŠO v Rucmancih. 
Zanima ga tudi, po katerih pogojih se  bodo priključevali novo graditelji. 
Pojasnjeno je bilo, da veljajo enaki pogoji za vse interesente, ne glede na čas gradnje. Za 
priklop na OŠO omrežje se morajo občani obrniti najprej na občino. Boštjan Šulak se je že 
oglasil in je že informiran.  
Predlagal je tudi, da bi v NRP za leto 2017 vključili modernizacijo ceste proti Ventu in Petku v 
Rucmancih št. 5. Gre za odsek v dolžini dobrih 100 m. 
Dogovorjeno je bilo, da bo predlagal rešitve za odvodnjavanje padavinskih voda na cesti 
proti Kukovec Mariji v programu za naslednje leto. 
Prisotni so bili seznanjeni, da smo v preteklem mesecu dali pokositi travo ob javni poti v 
Mezgovcih - dolina in Rucmanci - dolina ter opravili grederiranje cest. Že meseca januarja 
bomo pristopili k pripravi programa tekočega vzdrževanja javnih poti. Pričakujemo pobude 
svetnikov. 
g. Mirko Lovrec je povedal, da ne bo govoril o cestah, žalostno pa je, da si občani ne 
pokosijo bankine niti mimo njihovih domov. 
Glede objektov je povedal, da razpolagamo s staro pošto, starim vrtcem. Prostori so prazni. 
Sprašuje, ali ne bi tega dali v koriščenje društvom. Sam deluje v več društvih, ve pa, da se 
srečujejo s prostorsko stisko, saj nimajo prostora niti za postavitev ene omare, je menil. Še 
posebej velja za športno društvo, ki je eno najštevilčnejših, svojega prostora nimajo, po drugi 
strani so prostori prazni in propadajo.  
Pred časom je bilo rečeno, da bomo dobili najemnika stare pošte. Kaj je sedaj s tem? 
V pojasnjevanju je župan povedal, da smo imeli interesenta za ureditev pekarne v prostorih 
pošte, vendar si je investitor premislil. Tudi za prostore starega vrtca smo imeli interesentko 
za ureditev fitnes centra, vendar si je investitorka premislila. 
Glede na to, da je v naši občini veliko prošenj za neprofitna stanovanja, bi bilo primerno, da 
stari vrtec uredimo v stanovanjsko enoto. Trenutno imamo štiri prošnje  mladih družin za 
pridobitev stanovanja. Verjetno bomo v kraju morali razmišljati o gradnji  stanovanj, da bomo 
mlade zadržali, ker si mladi danes  želijo osamosvojitve, stanovanj pa ni na razpolago. 
Glede Športnega društva Sv. Tomaž in KMN Sv. Tomaž je bilo dogovorjeno, da koristijo 
urejene skupne prostore v Kulturnem domu.  
Župan se je zavezal, da bo opravil razgovor s predstavniki obeh društev, glede koriščenja 
prostorov. 
g. Mirko Lovrec je vprašal, ali je že končana tožba v zvezi z izgradnjo OŠO omrežja za 
območje vseh treh občin in za višino obveznosti, ki bi jo naložili naši občini. 
Pojasnjeno je bilo, da bo razprava na sodišču 7. 12. 2015 in pričakujemo pozitivno rešitev. 
Gre za preko 1,7 milijona EUR za vse tri občine, na našo občino bi to bilo okrog 460.000  
EUR.  

Ad/12 
 

Razno: 
Župan se je  ga. Mariji Žinko zahvalil v imenu občine, da je organizirala čistilno akcijo na 
Seniku. Želimo si, da bi tudi ostali svetniki vsaj enkrat na leto organizirali podobno akcijo, ker 
se ljudje z veseljem udeležijo, samo organizirati jih je potrebno. 
Posredovana je bila informacija, da je izvajalec zimske službe Grad-Trgo d.o.o. Savci 69.  
G. Borut Janžekovič je vprašal, kako potekajo aktivnosti za srečanje Gradiščanov pri Sv. 
Tomažu v naslednjem letu. 
Pojasnjeno je bilo, da bo srečanje ob praznovanju 10. občinskega praznika. Aktivnosti že 
tečejo,po predvidevanjih pa bo 26. junija 2015, to je naslednji dan po svečanem vstopu v 
praznovanje občinskega praznika.  
 
Dogovorjeno je bilo, da se svetnice in svetniki udeležijo ogleda objekta stare šole v naslednjo 
sredo ob 15. uri. V  primeru zadržanosti, lahko sporočijo kdaj jim ustreza termin. 
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Seja je bila zaključena ob 21. uri. 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša      
 
                                                                     Župan: Mirko Cvetko 
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OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  7. REDNE SEJE 

 
1. Sklep  št.  77, je realiziran 
2. Sklep  št.  78, je v realizaciji.  
3. Sklep  št.  79, je realiziran.  
4. Sklep  št.  80, je v postopku realizacije.   
5. Sklep  št.  81, je v postopku realizacije.   
6. Sklep  št.  82, je v postopku realizacije.  
7. Sklep  št.  83, je v postopku realizacije. 
8. Sklep  št.  84, je v postopku realizacije. 
9. Sklep  št.  85, je v postopku realizacije.  
10. Sklep  št.  86, je posredovan podjetju,ki pripravlja kategorizacijo cest. 
11. Sklep  št.  87, je posredovan podjetju,ki pripravlja kategorizacijo cest. 

 
Sveti Tomaž, dne 16.12.2015 
       OBČINSKA UPRAVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


