OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-2/2014 01/ZH
Datum: 29. 12. 2015
ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 29. decembra 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 in članica NO ga. Karolina Žajdela. Od novinarjev sta bili prisotni 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 do sestanka s predsednikom MNK Tomaž in Športnega
društva Sveti Tomaž ni moglo priti, ker je g. Zvonko Gašparič do 15. 1. 2016 v tujini. Župana
je vprašal, ali je navezal stik s predsednikoma, ker po njegovih informacijah o tem nič ne
vesta. Je pa informiran, da ni nobenih zadržkov za skupno koriščenje prostorov v Kulturnem
domu.
V nadaljevanju je župan povedal, da se je pogovarjal z namestnikom g. Matejem Kukovcem
in tudi s predsednikom športnega društva. Zatrjujejo, da ni nobenih problemov, da ne bi eni
in drugi koristili skupnih poslovnih prostorov.
Ga. Kristina Grašič je vprašala župana, če se je že pogovarjal z družino Plohl, glede
koriščenja ceste mimo njihovega lokala.
Župan je povedal, da še ni imel z družino pogovora o tej problematiki.
Ker drugih vprašanj glede zadnjega zapisnika ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 88
1.
Potrdi se zapisnik 7. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
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Ad/1

Župan je za sejo predlagal naslednji
dnevni red:
1. Določitev dnevnega reda
2. Proračun občine Sveti Tomaž za leto 2016 – dopolnjen predlog
3. Odlok o dopolnitvi odloka o predkupni pravici občine Sveti Tomaž- skrajšani
postopek
4. Pravilnik o sofinanciranju programov drugih društev iz proračuna občine Sveti Tomaž
5. Potrditev DIIP-a za rekonstrukcijo LC 302-241 Rakovci – Cizerl
6. Potrditev DIIP-a za Modernizacijo JP 802-405 Senik Munda
7. Potrditev DIIP-a za Modernizacijo JP 802-391 Gornji Ključarovci -Žvab
8. Potrditev DIIP-a za Modernizacijo JP 802-091, 802-211 in 802-421
9. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
10. Razno
Župan je za sejo predlagal dodatno točko dnevnega reda in sicer:
1. Poročilo Nadzornega odbora
Župan je predlagal razpravo.
Ker pripomb na predlagano dodatno točko dnevnega reda ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 89
1.
Na 8. redno sejo se uvrsti dodatna točka dnevnega reda in sicer: Poročilo nadzornega
odbora, ki se obravnava pod točko 3, ostale točke dnevnega reda se pomaknejo za eno
mesto naprej.
2.
Ta sklep velja takoj.

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev skrajšanega postopka
obravnave Odloka o dopolnitvi odloka o predkupni pravici občine Sveti Tomaž.
Pojasnjeno je bilo, da želimo uveljaviti predkupno pravico za zemljišče parc. št. 18/1 k.o.
Tomaž, ki meji na parcelo, kjer predvidevamo izgradnjo medgeneracijskega centra Sveti
Tomaž. Parcela bi služila za potrebe, medgeneracijskega centra, šole ter vrtca, predvsem
kot zelene površine.
Razprava:
G. Mirko Lovrec je vprašal ali lastnik zemljišča ve o naši nameri. Pojasnjeno je bilo, da je
lastnik seznanjen in se strinja.
Župan je predlagal glasovanje.
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Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 90
1.
Odlok o dopolnitvi odloka o predkupni pravici občine Sveti Tomaž se obravnava po
skrajšanem postopku.
2.
Ta sklep velja takoj.

Župan je predlagal razpravo o celotnem dnevnem redu.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Določitev dnevnega reda
Proračun občine Sveti Tomaž za leto 2016 – dopolnjen predlog
Poročilo Nadzornega odbora
Odlok o dopolnitvi odloka o predkupni pravici občine Sveti Tomaž- skrajšani
postopek
5. Pravilnik o sofinanciranju programov drugih društev iz proračuna občine Sveti Tomaž
6. Potrditev DIIP-a za rekonstrukcijo LC 302-241 Rakovci – Cizerl
7. Potrditev DIIP-a za Modernizacijo JP 802-405 Senik Munda
8. Potrditev DIIP-a za Modernizacijo JP 802-391 Gornji Ključarovci -Žvab
9. Potrditev DIIP-a za Modernizacijo JP 802-091, 802-211 in 802-421
10. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
11. Razno
1.
2.
3.
4.

Ad/2
Župan je prosil računovodkinjo za obrazložitev dopolnjenega proračuna za leto 2016.
Med drugim je bilo povedano, da se prihodki povišajo iz 1.860.303,80 EUR na 1.884.358,80
EUR, kar predstavlja 1,28 % povišanje zaradi novega izračuna dohodnine in finančne
izravnave.
Po drugi strani se odhodki povišajo iz 1.991.792,13 EUR na 2.041.657,61 EUR , kar je 2,44
% povišanje.
V posebnem delu proračuna se v dopolnjenem predlogu spremenijo sledeče postavke:
01 OBČINSKI SVET


PP: 010413 Stroški promoviranja občine

Konto: 4020 Drugi splošni material in storitve se iz 200,00 EUR poviša na 1.000,00 EUR.
Z dopolnjenim predlogom proračuna se zagotovijo dodatna sredstva za reklamni material
promoviranja občine na področju turizma.
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03 ŽUPAN


PP: 030716 Plače - župan

Konto: 4001 – Regres za letni dopust se poviša iz 100,00 EUR na 450,00 EUR.
Povišanje izhaja iz uveljavitve Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela
za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju, ki povišujejo tudi vrednost regresa za
letni dopust.

04 OBČINSKA UPRAVA


PP: 040404 Vlaganja v občinski objekt stare šole v višini 5.000,00 EUR

Stavba je v slabem stanju in za njeno ohranitev so potrebna vlaganja. Na postavki se planira
2.000,00 EUR za zasilno popravilo strehe in 3.000,00 EUR za ureditev projektne
dokumentacije za energetsko sanacijo stavbe, ki se prenesejo iz postavke Parkirni prostori.


PP: 040610 Plače

Konto: 4001 – Regres za letni dopust se poviša iz 1.622,40 EUR na 2.727,46 EUR.
Tudi to povišanje izhaja iz uveljavitve Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov
dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju, ki povišujejo vrednost regresa za letni
dopust. Na kontu je planiran regres za štiri zaposlene.


PP: 040622 Sofinanciranje opreme za skupno občinsko upravo se poviša iz 254,00
EUR na 292,10 EUR.

Povišanje izhaja iz dopolnjenega predloga Finančnega načrta Skupne občinske uprave.


PP: 040630 Plače delavcev skupne občinske uprave se poviša iz 19.752,00 EUR na
19.890,36 EUR.

Sredstva na postavki se zagotavljajo na osnovi Finančnega načrta Skupne občinske uprave.


PP: 071116 Pospeševanje in razvoj kmetijstva se poviša iz 16.000,00 EUR na
17.000,00 EUR.

Na predlog podan na sestanku delovnih teles občinskega sveta se postavka poviša za
1.000,00 EUR. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke za Podporo in razvoj malega
gospodarstva, kjer poraba ne doseže planiranih sredstev.


PP: 081313 Modernizacija javnih poti 802-091, 211, 421 se zniža iz 67.000,00 EUR na
43.000,00 EUR.

Zaradi obveznosti, ki so bile dodatno vključene v dopolnjen predlog proračuna se del
sredstev za modernizacijo javnih poti prenese v leto 2017, ker se bo investicija izvajala v
dvoletnem programu. Postavka za leto 2016 se posledično zniža.


PP: 081343 Modernizacija javnih poti 802-271 se zniža iz 64.600,00 EUR na
53.616,38 EUR

Investicija se izvaja v dvoletnem programu 2015 – 2016 in se uskladi glede na dejanske
obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2015 in v letu 2016.
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PP: 081316 Parkirni prostori se odvzame 3.000,00 EUR.

Sredstva, ki so bila v predlogu proračuna namenjena za projektno dokumentacijo parkirišča
pri pokopališču se zagotovijo v proračunu za leto 2017. V proračunu za leto 2016 pa se
sredstva namenijo za projektno dokumentacijo energetske sanacije stare šole.


PP: 041321 Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij – OŠO se
poviša iz 70.000,00 EUR na 80.000,00 EUR.

Glede na predvideno širitev omrežja v letu 2016 plnirana sredstva v predlogu proračuna ne
zadostujejo, zato je potrebno postavko povišati.


PP: 071406 Podpora in razvoj malega gospodarstva se zniža iz 10.000,00 EUR na
6.000,00 EUR.

Sredsva v višini 1.000,00 EUR so se prenesla na postavko Pospeševanje in razvoj
kmetijstva, sredstva v višini 3.000,00 pa se nameni za sofinanciranje malih komunalnih
čistilnih naprav.


PP: 081510 GJS – čiščenje odpadnih voda se poviša iz 40.670,00 EUR na 51.170,00
EUR.

Glede na potrebo po investicijsko vzdrževalnih delih na čistilni napravi je potrebno na kontu
4205 za investicijsko vzdrževanje čistilne naprave zagotoviti dodatno še 10.000,00 EUR ter
500,00 EUR za investicijski nadzor.


PP: 081512 Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v višini 3.000,00 EUR

V dopolnjenem predlogu proračuna se doda postavka za sofinanciranje malih komunalnih
čistilnih naprav.


PP: 0811620 Oskrba s pitno vodo v porčju Drave 2014 – 2020 (Ormoško območje) se
poviša iz 1.179,75 EUR na 22.247,35 EUR.

Glavnina sredstev za projektno dukumentacijo skupnega vodovoda je bila na postavki
planirana v letu 2015, vendar realizacija ni dosegla plana, zato bo potrebno sredstva
zagotoviti v letu 2016. Ker sredstva v letu 2015 niso bila porabljena se zagotavljajo iz
prenosa sredstev ob koncu leta in razporedijo po kontih porabe za leto 2016.


PP: 071660 Pridobivanje novih stanovanj v višini 13.000,00 EUR

V dopolnjenem predlogu proračuna se doda nova postavka, kjer se zagotovijo sredstva v
višini 10.000,00 EUR za obnovo neizkoriščenih prostorov v bloku Sveti Tomaž 18 za
stanovanjski namen ter 3.000,00 EUR za ureditev projektne dokumentacije za
večstanovanjski objekt v naselju Sveti Tomaž.


PP: 081691Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije se poviša
iz 8.566,00 EUR na 12.651,00 EUR.

Uskladi se konto 4206 – Nakup zemljišč, glede na dopolnjen predlog Načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja.


PP: 051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte v višini 8.131,00 EUR.

Na predlog Finančnega načrta Zdravstvenega doma Ormož je potrebno zagotoviti
sofinancerski delež sredstev za investicijska vlaganju v opremo.


PP: 051830 Obnova sakralnih objektov in spomenikov se poviša iz 5.000,00 EUR na
10.000,00 EUR
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Postavka se poviša na osnovi predvidenih obnovitvenih del v cerkvi.


051850 Knjižnica – plače se poviša iz 21.109,00 EUR na 21.160,00 EUR



051850 Knjižnica Sveti Tomaž – plače se poviša iz 11.025,00 EUR na 11.068,00 EUR

Povišanje postavk izhaja iz dopolnjenega Finančnega načrta knjižnice. Gre za zakonsko
uskladitev na področju plač.


051860 Sofinanciranje kulturnih društev in Sklada RS za ljubiteljsku kulturo se zniža
iz 6.300,00 EUR na 4.500,00 EUR

Sredstva 900,00 EUR se izvzamejo iz postavke in se prenesejo na novo postavko
Sofinanciranje drugih društev.


PP: 051867 Sofinanciranje drugih društev v višini 900,00 EUR.

Sredstva so namenjena za financiranje društev, ki se po dejavnosti ne uvrščajo med
kulturo in šport.


PP: 052001 Izplačila družinskemu pomočniku se poviša iz 10.200,00 EUR na
19.703,00 EUR

Z dopolnitvami dopolnjenega predloga proračuna je postavko potrebno povišati, ker je za
izplačilo družinskega pomočnika na podlagi Odločbe še zraven ena oseba in se bo na
letni ravni znesek podvojil.


PP: 052021 Območna organizacija Rdečega Križa Ormož se poviša iz 1.681,48 EUR
na 1.814,69 EUR



PP: 052022 Sredstva za projekt »Zdravo Življenje« se poviša iz 4.271,48 EUR na
4.331,52 EUR

Povišanje postavk izhaja iz dopolnjenega Finančnega načrta Rdečega križa Ormož. Gre
za zakonsko uskladitev na področju plač.

09 REŽIJSKI OBRAT


PP: 090601 Stroški dela - režijski obrat

Kontu: 4001 – Regres za letni dopust se poviša iz 692,00 EUR na 790,73 EUR.
Povišanje izhaja iz uveljavitve Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela
za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju, ki povišujejo tudi vrednost regresa za
letni dopust.

Ob pripravi predloga proračuna še ni bil znan točen podatek, koliko sredstev za izvedbo
investicij in investicijskih transferov bo zapadlo v letu 2015. Zato je potrebno z
dopolnjenim predlogom proračuna stanje uskladiti. V letu 2015 bo plačanih manj sredstev,
kot smo predvidevali ob pripravi predloga proračuna in posledično se sredstva na računih
ob koncu preteklega leta povišajo iz 179.323,33 EUR na 205.135,81 EUR.
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V nadaljevanju je župan povedal, da je bil osnutek proračuna v javni razgrnitvi. Obravnavan
je bil na zboru občanov, ki je potekal v Kulturnem domu pri Sv. Tomažu za celotno območje
občine.
Pri dopolnjenem predlogu proračuna, smo poskušali upoštevali želje, potrebe, ter jih vključili
v predlog proračuna za leto 2016, seveda v okviru finančnih zmožnosti naše občine.
Prav tako je bil osnutek proračuna predstavljen na komisijah in odborih občinskega sveta.
Župan je dal besedo predsednicam in predsednikom odborov.
Predsednik Odbora za gospodarstvo in drobno gospodarstvo g. Borut Janžekovič je povedal,
da so na seji odbora predlagali, da se za 1.000 EUR zmanjšajo planirana sredstva, ter se za
tega tisočaka povečajo za spodbude v kmetijstvu.
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti ga. Marija Žinko je povedala, da je odbor
obravnaval predlog proračuna. Člani odbora menijo, da je primerna podlaga za nadaljnjo
obravnavo na seji občinskega sveta.
Predsednik Odbora za požarno varnost in civilno zaščito g. Marjan Antolič je povedal, da je
odbor obravnaval predlog proračuna za leto 2016 in je primeren za nadaljnjo obravnavo.
Predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem g. Mirko Lovrec je povedal, da je odbor
obravnaval predlog proračuna za leto 2016 in je primeren za nadaljnjo obravnavo.
Predsednica Odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet g. Kristina
Grašič je povedala, da je odbor obravnaval predlog proračuna. Člani odbora menijo, da je
primeren za nadaljnjo obravnavo.
Predsednik Odbora za finance in proračun g. Albin Belšak je povedal, da je odbor obravnaval
predlog proračuna za leto 2016 in je primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega
sveta.
Župan je predlagal splošno razpravo o predlogu proračuna.
G. Borut Janžekovič je vprašal, zakaj so se sredstva za finančne spodbude Gospodarstva in
drobnega gospodarstva zmanjšala za 4.000 EUR.
Župan je pojasnil, da bi 3.000 EUR namenili za subvencije Malih čistilnih naprav in 1.000
EUR za področje spodbud v kmetijstvu kot so na odborih predlagali.
G. Mirko Lovrec meni, da je predvidenih 5.000 EUR za sanacijo stare šole verjetno premalo.
Menil je, da bomo morali v naslednjem letu za sanacijo objekta nameniti več denarja.
Postavka 3.000 EUR za računalnike se mu zdi visoka, meni pa, da bi morali svetniki imeti
prenosne računalnike, ker bi zmanjšali stroške kopiranja gradiv, pa tudi lažje bi sodelovali.
Glede višine potnih stroškov je menil, da se v pozitivno smer ni kaj dosti spremenilo.
Menil je, da bomo morali sprejeti Pravilnik, če bomo hoteli subvencionirati male čistilne
naprave, sam namen pa podpira.
Pri sofinanciranju društev je planiranih manj sredstev. Zanima ga ali bo Kulturno društvo F.
K. Meško prejelo manj denarja za delovanje v naslednjem letu.
Župan je pojasnil, da je planiranih 5.000 EUR mnogo premalo za vzdrževanje stare osnovne
šole. S tem denarjem bomo lahko pokrpali streho na enem delu objekta, da ne bo zatekalo,
kaj več pa ne bo mogoče narediti, je menil.
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Glede nabave računalniške opreme je bilo pojasnjeno, da imamo že zastarelo opremo,
skrbeti pa moramo tudi za programsko opremo. V letošnjem letu smo imeli planirana
sredstva za ta namen, vendar nismo šli v nabavo.
Sofinanciranje programov društev bo ostalo na ravni preteklega leta.
Ga. Kristina Grašič je menila, da jo moti dvig plač ter regres. O tem ni bilo govora do sedaj,
to smo svetnikom podtaknili, je menila. Če tudi država to dovoljuje, ni treba že prvi mesec
dvigniti plače. Nimamo še zaposlenega preko režijskega obrata, pa se že predvideva višji
regres. Meni, da glede na našo finančno stanje, ne bi smeli poviševati nobenih plač, čeprav
država to dopušča. Glede sredstev rezerve je menila, da jo občina koristi kar po svoje.
Postavka je tudi pri podžupanu. Zakaj se to pojavlja, če pa ga nimamo, je menila.
Računovodkinja je pojasnila, da gre za uskladitev plač in regresa v skladu z veljavnimi
predpisi, nikakor pa ne za neko samovoljno poviševanje plač in regresa. Povedala je tudi, da
so po klasifikaciji določena besedila že vnesena, tako tudi za podžupana.
Župan je menil, da ni prav, da se zavaja javnost. Občinski svet in župan nimajo nobenega
vpliva na plače, država je sprejela predpis in uskladitve bo treba urediti.
Glede proračunske rezerve, pa je povedal, da mora biti v skladu z Zakonom in ne kar po
svoje.
G. Mirko Lovrec je povedal, da so sindikati javnega sektorja z Vlado Republike Slovenije
podpisali dogovor v zvezi s plačami in regresom, kar pa bo imelo za posledico dvig plač in
dodatno obremenitev za proračun.
Računovodkinja je pojasnila, da se bomo o zagotovitvi sredstev za plače pogovarjali ob
sprejemanju rebalansa proračuna, ker je dvig predviden šele v drugi polovici leta.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo sedem svetnikov, svetnica Kristina Grašič je
bila »PROTI«, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 91
1.
Sprejme se dopolnjen predlog Odloka o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2016, ki
vsebuje splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov, načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem, kadrovski načrt.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/3

Župan je prosil predsednico Nadzornega odbora go. Petro Prelogar, da poda obrazložitev
Poročila o opravljenem nadzoru.
Med drugim je predsednica povedala, da je Nadzorni odbor opravil nadzor investicij in
nadzor nad prodajo in najemom nepremičnega premoženja. Odbor je opravil splošen pregled
nad prihodki in odhodki nakupa in prodaje nepremičnin ter dveh investicij in sicer,
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modernizacijo javne poti št. JP 802-243 Sv. Tomaž- Goli breg in št. JP 802-441 Pršetinci –
Kosi.
Nadzorni odbor ni ugotovil nobenih nepravilnosti.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je menil, ali so popisi nenatančno pripravljeni ali so vzroki drugje, da prihaja
do aneksov k osnovnim pogodbam in je potrebno zagotavljati tudi do 17 % več sredstev za
investicijo.
Župan je pojasnil, da ni mogoče vsega predvideti, dokler se ne pristopi k izvajanju del.
Največkrat gre za dodatne stroške za zagotovitev ustreznih podlag, dodatnih zahtev za
izvedbo propustov, muld in še bi lahko naštevali je menil. Dejstvo je, da bo do tega prihajalo
tudi v bodoče.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 92
1.
Občinski svet je seznanjen s Poročilom o izvedbi nadzora Nadzornega odbora.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/4
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Odloka o dopolnitvi odloka
o predkupni pravici občine Sveti Tomaž. Za parc. št. 18/1 k.o. Tomaž, ki je lasti Marte Majcen
iz Sv. Tomaža.
Parcela meji na našo parcelo, na kateri nameravamo zgraditi Medgeneracijski center Sveti
Tomaž. Ker je parcela za gradnjo in parkirne prostore dovolj velika, bi potrebovali nekaj
zelenih površin za prosti čas oskrbovancev. Omenjeno površino bi lahko koristil tudi vrtec in
osnovna šola za njihove potrebe. Gre za vključitev še ene dodatne parcele v odlok.
Razprava:
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali se namerava kaj spreminjati glede velikosti in lege objekta kot
je bil predstavljen v osnutku. Menil je tudi, da bo predvidena parcela lahko koristno služila
funkcionalnosti objekta.
Pojasnjeno je bilo, da gre samo za zagotovitev dodatnih površin za prosti čas in podobni
namen.
Potekalo je glasovanje o osnutku odloka.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
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SKLEP ŠT. 93
1.
Osnutek Odloka o dopolnitvi odloka o predkupni pravici občine Sveti Tomaž, je primerna
podlaga za nadaljnjo obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.

Pristopi se k drugi obravnavi Odloka o dopolnitvi odloka o predkupni pravici občine Sveti
Tomaž.
Župan je vprašal, ali želi kdo razpravljati o predlogu Odloka o dopolnitvi odloka o predkupni
pravici občine Sveti Tomaž.
Ker razpravljavcev ni bilo in ker ni bilo pripomb na osnutek odloka, je predlagal glasovanje o
predlogu odloka.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP ŠT. 94
1.
Sprejme se Odlok o dopolnitvi odloka o predkupni pravici občine Sveti Tomaž, ki je sestavni
del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/5
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Pravilnika o sofinanciranju
programov drugih društev iz proračuna občine Sveti Tomaž.
Med drugim je bilo povedano, da občina Sveti Tomaž še nima sprejetega pravilnika za
delovanje drugih društev, ki ne spadajo na področje kulture, športa, kmetijstva, turizma,
humanitarnih dejavnosti in aktivnosti. Med ta društva spada Klub staromodnih vozil Tomos in
Društvo prijateljev mladine. Smiselno bi bilo, da se za takšna društva sprejme ločeni Pravilnik
o sofinanciranju programov delovanja saj se njihovi programi ne morejo primerjati s programi
na področju kulture, športa, oziroma turizma.
Razprava:
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali je Tomos klub registriran v naši občini.
Pojasnjeno je bilo, da je registriran v naši občini.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
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S K L E P št. 95
1.
Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju programov drugih društev iz proračuna občine Sveti
Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.

Ad/6
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIIP-a za Rekonstrukcijo
lokalne ceste LC 302-241 Rakovci-Cizerl.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da gre za rekonstrukcijo dela lokalne ceste od h. št. Rakovci
2 do Rakovske kapele v dolžini 400 m. Ta odsek ceste je v zelo slabem stanju in je nujno
pristopiti k obnovi. Ocenjena vrednost investicije znaša 40.550,00 EUR z DDV. Po
predvidevanjih bi dela končali do 30. 9. 2016. Omenjeno investicijo bi pokrivali s sredstvi 23.
Člena ZFO-1 v višini 31.263,00 EUR in iz lastnih proračunskih sredstvih v višini 9.287,00
EUR.
Razprava:
Ga. Kristina Grašič meni, da bomo morali graditi širše ceste zaradi varnosti vseh
udeležencev v prometu.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 96
O POTRDITVI DIIP-a1
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 8. redni seji, dne 29.12.2015 sprejel naslednji sklep:

1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za
projekt/program2: REKONSTRUKCIJA LC 302-241 Rakovci-Cizerl, ki ga je
izdelala3 Javna razvojna agencija Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, dne
27.11.2015.
2. Dokument je pregledala strokovna komisija5 za oceno investicij, imenovana s
sklepom št. 007-26/2015 01/ZH z dne 14.12.2015, ki je dne 16.12.2015 izdelala
strokovno oceno upravičenosti investicije.
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3. V NRP občine se: (obkroži)
- uvrsti nova naložba
- odobri se izvedba investicije
Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 23. člena
Zakona o financiranju občin, na osnovi izračunanih deležev sredstev občin za
sofinanciranje investicij v letu 2016.
Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 40.550,00 EUR (z vključenim davkom
na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja do
30. septembra 2016.
5. Vire za financiranje zagotavljajo6:
- Občina Sveti Tomaž v znesku: 9.287,00 EUR
- Sredstva na osnovi 21. člena ZFO-1 v znesku: 31.263,00 EUR.

Ad/7
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIIP-a za Modernizacijo
javne poti JP št. 802-405 Senik - Munda.
Med drugim je bilo povedano, da želimo pristopiti k modernizaciji ceste v dolžini 680 m.
Ocenjena vrednost investicije je 60.900,00 EUR z DDV. Za to investicijo bi namenili sredstva
po 23. členu ZFO-1 v višini 31.263,00 EUR in 29.637,00 lastnih proračunskih sredstev.
Razprava:
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 97
O POTRDITVI DIIP-a1
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 8. redni seji, dne 29.12.2015 sprejel naslednji sklep:
1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za
projekt/program2: MODERNIZACIJA JP 802- 405 Senik - Munda, ki ga je izdelala3
Javna razvojna agencija Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, dne 01.12.2015.
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2. Dokument je pregledala strokovna komisija5 za oceno investicij, imenovana s
sklepom št. 007-25/2015 01/ZH z dne 14.12.2015, ki je dne 16.12.2015 izdelala
strokovno oceno upravičenosti investicije.
3. V NRP občine se: (obkroži)
- uvrsti nova naložba
- odobri se izvedba investicije
Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 23. člena
Zakona o financiranju občin, na osnovi izračunanih deležev sredstev občin za
sofinanciranje investicij v letu 2016.
Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 60.900,00 EUR (z vključenim davkom
na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja do
30. septembra 2016.
5. Vire za financiranje zagotavljajo6:
- Občina Sveti Tomaž v znesku: 29.637,00 EUR
- Sredstva na osnovi 21. člena ZFO-1 v znesku: 31.263,00 EUR.

Ad/8
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIIP-a za Modernizacijo
javne poti JP 802-391 Gornji Ključarovci -Žvab.
Pojasnjeno je bilo, da želimo v sodelovanju z Občino Ormož pristopiti k modernizaciji 300 m
dolgega cestnega odseka JP št. 802-391 Gor. Ključarovci - Žvab. Občini bosta sofinancirali
vsaka po 150 m, vendar se bo investicija izvajala preko občine Sveti Tomaž. Modernizacijo
omenjenega odseka bi nadaljevali od h. št. Žvab 42 do domačije Pintarič, Gor. Ključarovci.
Investicijska vrednost odseka bo po oceni stala 24.970,00 EUR, od tega bi vsaka občina
prispevala po 12.485,00 EUR.
V proračunu je celi znesek, bo pa občina Ormož prispevala polovico zneska.
Razprava:
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 98
O POTRDITVI DIIP-a1
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
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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 8. redni seji, dne 29.12.2015 sprejel naslednji sklep:
1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za
projekt/program2: MODERNIZACIJA JP 802- 391 Gornji Ključarovci - Žvab, ki ga
je izdelala3 Javna razvojna agencija Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, dne
25.11.2015.
2. Dokument je pregledala strokovna komisija5 za oceno investicij, imenovana s
sklepom št. 007-24/2015 01/ZH z dne 14.12.2015, ki je dne 16.12.2015 izdelala
strokovno oceno upravičenosti investicije.
3. V NRP občine se: (obkroži)
- uvrsti nova naložba
- odobri se izvedba investicije
Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 24.970,00 EUR (z vključenim davkom
na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja do
30. septembra 2016.
5. Vire za financiranje zagotavljajo6:
- Občina Sveti Tomaž v znesku: 12.485,00 EUR
- Občina Ormož v znesku: 12.485,00 EUR.

Ad/9
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIIP-a za Modernizacijo
javnih poti JP 802-091 Rucmanci-Horvat, JP 802-211 Savci-Goričan in JP 802-421 PršetinciŽajdela.
Med drugim je bilo povedano, da želimo pristopiti k modernizacije javne poti JP 802-091
Rucmanci v smeri Horvat Adolfa, JP 802-211 v smeri Goričan in JP 802-421 v smeri
Pršetinci- Žajdela. Omenjene investicije bi financirali z lastnimi proračunskimi sredstvi. Po
oceni bi vse tri modernizacije stale 95.410,00 EUR. Gre za dveletni program. V letu 2016 bi
namenili 43.650,00 EUR in v letu 2017 pa 51.760,00 EUR. Javna pot JP 802-091 meri v
dolžino 345 m, JP 802-211 meri v dolžino 395 m in JP 802-421 meri v dolžino 553 m, skupaj
1.293 m.

Razprava:
G. Franc Magdič je vprašal ali se bo dela izvajala na vseh streh odsekih v letu 2016, ker je
predvideno plačilo v letu 2017.
Pojasnjeno je bilo, da se bodo dela izvajala v letu 2016, če bo v jeseni ustrezno vreme.
14

Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 99
O POTRDITVI DIIP-a1
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 8. redni seji, dne 29.12.2015 sprejel naslednji sklep:

1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za
projekt/program2: MODERNIZACIJA JP 802-091,802-211 in 802- 421, ki ga je
izdelala3 Javna razvojna agencija Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, dne
02.12.2015.
2. Dokument je pregledala strokovna komisija5 za oceno investicij, imenovana s
sklepom št. 007-24/2015 01/ZH z dne 14.12.2015, ki je dne 16.12.2015 izdelala
strokovno oceno upravičenosti investicije.
3. V NRP občine se: (obkroži)
- uvrsti nova naložba
- odobri se izvedba investicije

Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 95.410,00 EUR (z vključenim davkom
na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja do
31. maja 2017.
5. Vire za financiranje zagotavljajo6:
- Občina Sveti Tomaž v znesku v letu 2016: 43.650,00 EUR.
- Občina Sveti Tomaž v znesku v letu 2017: 51.760,00 EUR

Ad/10
Pobude, vprašanja in odgovori nanje.
G. Mirko Lovrec je predlagal, da bi nam na eni od naslednjih sej predsednik Smučarskega
kluba predstavil dosedanje aktivnosti za ureditev smučišča, ter program za v bodoče. Znano
nam je, da se aktivnosti umetnega zasneževanja izvajajo, da se veliko del izvaja
prostovoljno. Društvo ima vizijo, prav pa bi bilo, če že podpiramo ta vlaganja, da na terenu to
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tudi zagovarjamo kot svetniki. Ker ni običaj, da bi društva svoje programe predstavila na
sejah občinskega sveta, bi nam lahko posredovali pisno informacijo. Ob koncu je vsem
zaželel vesele praznike, srečno in veliko zdravja v Novem letu. Čestitkam so se pridružili
preostali svetniki ter svetnice, pričakujemo dobro in uspešno sodelovanje.
G. Franc Magdič je vprašal ali je kakšen način, da se pomaga prebroditi finančne težave
družine Perko iz Hranjigovcev, ker so imeli v dobrem mesecu pri hiši dva pogreba. Tričlanska
družina je živela od ene pokojnine, sedaj pa še te ni.
Župan je povedal, da bomo v sodelovanju s Centrom za socialno delo Ormož poskušali
pomagati.
Ad/11
Razno:
Župan je vsem prisotnim ter njihovim najbližjim zaželel vesela praznike, v novem letu pa
obilo zdravja, sreče ter dobrega sodelovanje v dobro nas vseh.

Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.

Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 8. REDNE SEJE
1. Sklep št. 88, je realiziran.
2. Sklep št. 89, je realiziran.
3. Sklep št. 90, je realiziran.
4. Sklep št. 91, je v postopku realizacije.
5. Sklep št. 92, je realiziran.
6. Sklep št. 93, je realiziran.
7. Sklep št. 94, je v postopku realizacije.
8. Sklep št. 95, je v postopku realizacije.
9. Sklep št. 96, je v postopku realizacije.
10. Sklep št. 97, je v postopku realizacije.
11. Sklep št. 98, je v postopku realizacije.
12. Sklep št. 99, je v postopku realizacije.
Občinska uprava
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