OBČINA SVETI TOMAŽ
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Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-1/2018 01/ZH
Datum: 24. 03. 2022
ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila, 24. 03. 2022, ob 18.
uri v prostorih kulturnega doma Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 44, 2258 Sveti Tomaž.
G. župan Mirko Cvetko, (v nadaljevanju župan), je uvodoma pozdravil vse prisotne,
še posebej gostjo k 8. točki dnevnega reda, gospo Viki Ivanuša.
Po uvodnem pozdravu prisotnih je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotnih je bilo 6
svetnikov.
Seje sta se opravičila dva svetnika, g. Marko Vajda in g. Miro Rakuša.
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman (v
nadaljevanju direktorica) ter gospa Viki Ivanuša iz Ljudske univerze Ormož.
Od novinarjev je bila prisotna ga. Monika Horvat.
Zapisnikarica je bila ga. Blanka Kosi Raušl.
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje.
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je 6 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 231
1.
Potrdi se zapisnik 23. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del
tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/1
Župan je za 24. redno sejo predlagal naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 23. redne seje
občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
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2. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v občini Sveti
Tomaž - predlog
3. ODLOK o spremembi Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož – skrajšani
postopek
4. ODLOK o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda na področju
osnovnega šolstva s prilagojenim programom – skrajšani postopek
5. ODLOK o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Sveti Tomaž – skrajšani postopek
6. Letni program športa v občini Sveti Tomaž za leto 2022
7. Letni program kulture v občini Sveti Tomaž za leto 2022
8. Letni program izobraževanja odraslih v občini Sveti Tomaž za leto 2022
9. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lek za leto 2021
10. Izločitev iz javnega dobra parc. 1342, 1351/1, 1354/1 vse k.o. Trnovci in
1193/1 k.o. Rucmanci
11. Sklenitev prodajne pogodbe za parc. 1205/1 k.o. Rucmanci
12. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
13. Razno
Župan je svetnike seznanil, da se je potrebno izreči glede skrajšanih postopkov, saj
imamo na dnevnem redu tri točke, kjer gre za skrajšani postopek.
Najprej je prosil direktorico za obrazložitev omenjenega.
Direktorica je povedala, da gre za minimalne spremembe glede sestave Svetov
vzgojno izobraževalnih zavodov, ki vsebujejo le krajše člene. Zato se predlagajo
skrajšani postopki.
Župan je podal predlog o skrajšanih postopkih v razpravo.
Glasovalo je 6 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 232
1.
ODLOK o spremembi Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož se obravnava po
skrajšanem postopku.
2.
Ta sklep velja takoj.
Glasovalo je 6 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 233
1.
ODLOK o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda na področju osnovnega
šolstva s prilagojenim programom, se obravnava po skrajšanem postopku.
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2.
Ta sklep velja takoj.
Glasovalo je 6 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 234
1.
ODLOK o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Sveti Tomaž, se obravnava po skrajšanem postopku.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je prav tako predlagal, da se smiselno prilagodijo točke dnevnega reda, zaradi
podaje poročila gostje. Predlagal je, da se točka 8 premakne za prvo točko, ostale
točke se potem samo zaporedno pomaknejo.
Župan je na podan predlog predlagal razpravo.
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 235
1.
Letni program izobraževanja odraslih v občini Sveti Tomaž za leto 2022 se
obravnava pod točko 2.
Župan je predlagal glasovanje o tako spremenjenem dnevnem redu.
Glasovalo je šest svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 23. redne seje
občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Letni program izobraževanja odraslih v občini Sveti Tomaž za leto 2022
3. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v občini Sveti
Tomaž – predlog
4. ODLOK o spremembi Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož – skrajšani
postopek
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5. ODLOK o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda ma področju
osnovnega šolstva s prilagojenim programom – skrajšani postopek
6. ODLOK o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda
Osnovna šola Sveti Tomaž – skrajšani postopek
7. Letni program športa v občini Sveti Tomaž za leto 2022
8. Letni program kulture v občini Sveti Tomaž za leto 2022
9. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lek za leto 2021
10. Izločitev iz javnega dobra parc. 1342, 1351/1, 1354/1 vse k.o. Trnovci in
1193/1 k.o. Rucmanci
11. Sklenitev prodajne pogodbe za parc. 1205/1 k.o. Rucmanci
12. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
13. Razno

Ad/2
Župan je prosil direktorico Ljudske univerze Ormož, gospo Viki Ivanuša, da poda
obrazložitev k 2. točki.
Viki Ivanuša je naprej pozdravila vse prisotne in se zahvalila za povabilo. Povedala
je, da Ljudska univerza posluje dobro, da je zaključni račun v skladu s pravili in
standardi, tako finančni kot vsebinski del. Povedala je, da Ljudska univerza vsako
leto pripravi skupni program za vse tri občine. Nadaljevala je, da so na Ljudski
univerzi v lanskem letu, kljub Corona ukrepom, izvedli vse načrtovano. Ga. Viki
Ivanuša se je nadalje zahvalila županu oziroma vsem trem županom, da so prišli na
proti ob zaprtju podjetja Safilo iz Ormoža, zaradi potrebe po dodatnem tečaju za tiste,
ki so izgubili službo v omenjenem podjetju. Tečaj je bil namenjen skupini delavcev, ki
so bili odpuščeni. Povedala je tudi, da so izvedli vse planirane tečaje tujih jezikov,
tečaj za turistične vodnike v tujem jeziku, tečaje za 3 življenjsko obdobje, kar se ji zdi
pomembno, saj je veliko starejšega prebivalstva. Mladi se izseljujejo in pomembno je,
da se dela tudi za starejše, da bodo lahko poskrbeli zase. Nadaljevala je, da so se
izvedli kar trije tečaji angleškega jezika, računalniški tečaji ter tečaj ustvarjalk.
Povedala je, da je lani delovalo tudi središče za samostojno učenje in da se je
izvedel tudi teden vseživljenjskega učenja ter parada učenja. Izvajali so tudi študijske
krožke, delavnice za medgeneracijsko učenje (11 delavnic). Povedala je, da je veliko
tečajev sicer potekalo na daljavo, za kar so nabavili tudi potrebno sodobno opremo.
Tako so lahko tudi tisti, ki so bili v karanteni ali izolaciji, spremljali program na
daljavo. Dodala je še, da bodo tovrstni način prakticirali še naprej, saj so ljudje, tudi
starejši, že kar vešči spletnih orodij.
Gospa Viki Ivanuša je nadaljevala, da so si podoben program zastavili tudi za leto
2022, saj je potrebno obdržati in vzpodbujati tisto, kar je dobro. Se pa seveda tudi
tekom leta kaj prilagodi. Ga. Ivanuša je nadaljevala, da je letni program samo del
aktivnosti ter, da večino sredstev dobijo preko razpisov, na katerih so kar uspešni.
Gre za mednarodne in nacionalne razpise. Še posebej je poudarila, da bo v mesecu
septembru potekalo brezplačno izobraževanje na področju kmetijstva, skupaj s kolegi
iz Grčije, Italije in Češke, in, da že sedaj vse lepo povabi, saj je v občini Sveti Tomaž
veliko kmečkega prebivalstva. Še enkrat je povedala, da je program podoben
lanskemu in, da občina Sveti Tomaž sofinancira aktivnosti v višini 7.400,00 EUR,
sofinancirata še sicer ostali dve občini. Gospa Ivanuša se je zahvalila in prosila za
morebitna vprašanja.
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Župan se je zahvalil za izčrpno poročilo in povprašal glede računalniških tečajev,
glede na to, da je digitalizacija vedno bolj prisotna v vsakdanjem življenju.
Gospa Viki Ivanuša je obrazložila, da planirajo tečaje in usposabljanja na tem
področju.
Župan je predlagal razpravo.
G. Marjan Antolič je vprašal kako je s tečaji za CNC operaterje, ali gre za kakšne
omejitve pri udeležbi na tečaju?
Ga. Ivanuša je odgovorila, da se ta tečaj izvaja skupaj z Zavodom za zaposlovanje,
kjer brezposelnim tudi svetujejo in jih pošiljajo na tečaj. Ravno zdaj se tovrstni tečaj
pripravlja in bi se z novo skupino naj začel v sredini meseca aprila.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je 6 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 236
o letnem programu izobraževanja odraslih v Občini Sveti Tomaž za leto 2022

1.
Sprejme se letni program izobraževanja odraslih v Občini Sveti Tomaž za leto 2022,
ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/3
Župan je prosil direktorico za obrazložitev k točki 3 -Odlok o predmetu in pogojih za
dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne
pogrebne službe v občini Sveti Tomaž.
Direktorica je pojasnila, da, kot že povedano na prejšnji seji, Zakon o pogrebni in
pokopališki dejavnosti določa, da pogrebna dejavnost obsega zagotovitev 24 urne
dežurne službe, ki se opravlja kot obvezna gospodarska javna služba in, da je to
potrebno urediti na ravni občine. To je potrebno zagotavljati, zaradi prevoza
pokojnika in sicer od kraja smrti do hladilnih prostorov in če je potrebna obdukcija tudi
do tega organa, ki le to izvaja, prav tako, če so potrebni kateri drugi postopki na
pokojniku, se ga potem odpelje v zdravstvene zavode, ki le to izvajajo. Skladno z
zakonom bo moral koncesionar izpolnjevati določene pogoje. Koncesija se bo
podelila za obdobje 10 let. Občina bo izvedla javni razpis. Izbran bo najugodnejši
ponudnik.
Župan je predlagal razpravo.
Na podano ni bilo razprave.
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Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je 6 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 237
1.
Sprejme se Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe 24 urne dežurne službe v občini Sveti Tomaž, ki je
sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.

Ad/4
Župan je prosil direktorico za obrazložitev k točki dnevnega reda Odlok o spremembi
Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož – skrajšani postopek.
Direktorica je pojasnila, da je bila objavljena sprememba zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je začela veljati z januarjem 2022, zato je
potrebno uskladiti določbo, ki se nanaša na sestavo Sveta zavoda. Po novem
sestavljajo svet šole 3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki delavcev in 3
predstavniki staršev.
Gre za določbo zakona, ki smo jo sedaj zapisali v odlok. Sprememba je samo v 1.
členu, drugih sprememb ni.
Župan je predlagal razpravo.
Župan je predlagal glasovanje o osnutku Odloka.
Glasovalo je šest svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 238
1.
Osnutek Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož, je
primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal razpravo Odloka v fazi predloga.
Glasovalo je šest svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 239
1.
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož, ki je
sestavni del tega sklepa.
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2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/5
Župan je prosil direktorico za obrazložitev k točki dnevnega reda Odlok o spremembi
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda na področju osnovnega šolstva s prilagojenim
programom – skrajšani postopek.
Direktorica je pojasnila, da je bila objavljena sprememba zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je začela veljati z januarjem 2022, zato je
potrebno uskladiti določbo, ki se nanaša na sestavo Sveta zavoda. Po novem
sestavljajo svet šole 3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki delavcev in 3
predstavniki staršev. Gre za določbo zakona, ki smo jo sedaj zapisali v odlok.
Sprememba je samo v 1. členu, drugih sprememb ni.
Župan je predlagal razpravo.
Župan je predlagal glasovanje o osnutku Odloka.
Glasovalo je 6 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 240
1.
Osnutek Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda na področju
osnovnega šolstva s prilagojenim programom, je primerna podlaga za nadaljnjo
obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal razpravo Odloka v fazi predloga.
Glasovalo je šest svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 241
1.
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda na področju
osnovnega šolstva s prilagojenim programom, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/6
Župan je prosil direktorico za obrazložitev k točki dnevnega reda Odlok o spremembi
Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž –
skrajšani postopek.
Stran 7 od 14

Direktorica je pojasnila, da glede na to, da je bila objavljena sprememba zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je začela veljati z januarjem
2022, je potrebno uskladiti določbo, ki se nanaša na sestavo Sveta zavoda. Po
novem sestavljajo svet šole 3 predstavniki ustanovitelja, od katerih 2 predstavnika
imenuje Občinski svet in enega predstavnika župan; 3 predstavniki delavcev, od tega
2 predstavnika iz šole in 1 predstavnik iz vzgojno varstvene enote; ter 3 predstavniki
staršev, od tega 2 predstavnika iz šole in 1 predstavnik iz vzgojno varstvene enote.
Gre za določbo zakona, ki smo jo sedaj zapisali v naš odlok. Sprememba je samo v
1. členu, drugih sprememb ni.
Župan je predlagal razpravo.
Župan je predlagal glasovanje o osnutku Odloka.
Glasovalo je 6 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 242
1.
Osnutek Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda
Osnovna šola Sveti Tomaž, je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal razpravo o Odloka v fazi predloga.
Glasovalo je šest svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 243
1.
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda
Osnovna šola Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/7
Župan je prosil direktorico za obrazložitev k točki dnevnega reda Letni program
športa v občini Sveti Tomaž za leto 2022.
Direktorica je pojasnila, da smo za letni program športa zagotovili 10.000,00 EUR.
Sredstva za letni program športa smo namenili po programih in sicer: Za prostočasno
športno vzgojo otrok in mladine predlagamo 600,00 EUR, od tega 300,00 EUR za
promocijske športne programe in 300,00 EUR za šolska športa tekmovanja; pri
celoletnem športnem programu predlagamo za prostočasno športno vzgojo 200,00
EUR; kakovostnega in vrhunskega športa več nimamo, ker Klub malega nogometa
ne izpolnjuje več teh pogojev; za športno rekreacijo predlagamo 6.100,00 EUR; za
specifične športne panoge 1.000,00 EUR; za delovanje športnih društev na lokalni
ravni 1.000,00 EUR ter za športne prireditve 1.100,00 EUR.
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Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je vprašal ali je dovolj prijav, da sredstva izkoristijo in ali je tukaj
vključen tudi Smučarski klub?
Direktorica je odgovorila pritrdilno. Povedala je, da se sredstva vedno izkoristijo, saj
je kar nekaj institucij, ki se na razpis prijavijo (športna društva, Osnovna šola, društvo
upokojencev…). Pojasni tudi, da je tukaj zajet tudi Smučarski klub in sicer pri
specifičnih športnih panogah.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je 6 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 244
O Letnem programu športa v občini Sveti Tomaž za leto 2022

1.
Sprejme se letni program športa v občini Sveti Tomaž za leto 2022,ki je sestavni del
tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.

Ad/8
Župan je prosil direktorico za obrazložitev k točki dnevnega reda Letni program
kulture občine Sveti Tomaž za leto 2022.
Direktorica je pojasnila, da se za letni program kulture namenja 4.500 eur. Na podlagi
programa bo potem izveden javni razpis.
Župan je predlagal razpravo.
G. Albin Belšak je pripomnil, da upa, da se bodo letos lahko programi izvedli.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je 6 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 245
O Letnem programu kulture v občini Sveti Tomaž za leto 2022

1.
Sprejme se letni program kulture Občine Sveti Tomaž za leto 2022, ki je sestavni del
tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
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Ad/9
Župan je prosil direktorico za obrazložitev k točki dnevnega reda Letno poročilo o
izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lek za leto 2021.
Direktorica je pojasnila, da moramo tudi letos oddati poročila na Ministrstvo, glede
tega kako izvajamo ukrepe iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta.
Pojasnila je, da smo za energetsko upravljanje in energetsko knjigovodstvo porabili
1.500,00 EUR, za ureditev javno razsvetljavo 1.200,00 EUR. Sredstva imamo
namenjena tudi za letošnje leto in sicer za energetsko upravljanje in energetsko
knjigovodstvo v višini 1.500,00 EUR. Pojasnila je še, da moramo letos narediti novi
lokalni energetski koncept, ker je obstoječi star že 10 let, za to predvidevamo
6.120,00 EUR.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je 6 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 246
O letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lek za leto 2021

1.
Sprejme se letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lek za leto 2021,
ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/10
Župan je prosil direktorico za obrazložitev k točki dnevnega reda Izločitev iz javnega
dobra parc. 1342, 1351/1, 1354/1 vse k.o. Trnovci in 1193/1 k.o. Rucmanci.
Direktorica je pojasnila, da gre za 3 parcele v Trnovcih (1342, 1351/1, 1354/1) in eno
v Rucmancih (1193/1) ter, da vse te parcele predstavljajo javno dobro. Povedala je,
da so se stranke obrnile na nas, ker so potrebovale služnost zaradi elektrike – ali gre
za izgradnjo nizkonapetostnega omrežja ali se je izvedel kakšen priključek pri
določeni stranki. Stranke so morale imeti služnost, kar smo tudi mi, občina, podpisali.
Da se pa lahko služnost vknjiži v zemljiško knjigo pa mora biti parcela izključena iz
javnega dobra.
Župan je predlagal razpravo.
G. Borut Janžekovič je vprašal ali potem, ko se služnost da, spet gre parcela pod
javno dobro?
Direktorica je odgovorila da ne. Parcela oziroma parcele bodo last občine Sveti
Tomaž, v večini tako ali tako gre za ceste. Pojasnila je še, da druge možnosti ni, saj
ima Elektro svoje predpise.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je 6 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
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S K L E P št. 247
O ukinitvi statusa javnega dobra

1.
Ukine se javno dobro na zemljiščih
- s parc. št. 1342 k.o. Trnovci,
- s parc. 1351/1 k.o. Trnovci,
- s parc. 1354/1 k.o. Trnovci,
- s parc. 1193/1 k.o. Rucmanci.
2.
Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postane last občine Sveti Tomaž.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ad/11
Župan je prosil direktorico za obrazložitev k točki dnevnega reda Sklenitev prodajne
pogodbe za parc. 1205/1 k.o. Rucmanci. Direktorica je pojasnila, da smo omenjeno
zadevo že obravnavali na eni izmed predhodnih sej. Povedala je, da smo imeli razpis
preko Upravne enote na katerega se je g. Plohl tudi prijavil, vendar je potem v
nadaljnjem postopku, ko se mora podati vloga za odobritev pravnega posla, bil
prepozen, zato mu je Upravna enota zadevo zavrnila in nismo smeli podpisati
pogodbe. Na podlagi navedenega se zato mora ponovno odločati o tej zadevi.
Nadalje je pojasnila, da se je ponovno objavil razpis na Upravni enoti ter, da se je g.
Plohl že prijavil, tako, da upamo, da bo zdaj tudi pravočasno dal vlogo za odobritev
pravnega posla.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je 6 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 248
O sklenitvi prodajne pogodbe za parc. 1205/1 k.o. Rucmanci

1.
S Plohl Vincencem, stanujoč Rucmanci 2, 2258 Sveti Tomaž, se sklene prodajna pogodba
za nepremičnino s parc št. 1205/1 v izmeri 205 m2 pripisana k.o. Rucmanci, za vrednost
1.180,80 EUR.
2.
Ta sklep velja takoj.

Ad/12
Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje.
G. Borut Janžekovič se je zahvalil občini in vsem udeležencem čistilne akcije.
Povedal je, da je udeležba bila sorazmerno dobra, da je sicer smeti manj, vendar
opaža, da je med odpadki veliko mask.
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G. Albin Belšak vpraša kako je z zemljiščem pri Ludviku v Koračicah?
Župan je odgovoril, da se zadeva že rešuje in da se bo pripravilo vse potrebno.
G. Albin Belšak je vprašal še kako napreduje zadeva v zvezi z blokom?
Direktorica je pojasnila, da smo že pripravili javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine, poslali smo na Uradni list, kjer bodo omenjeno tudi objavili. Potencialni
investitorji imajo rok do začetka maja, da se prijavijo. V samem razpisu je med
drugim tudi zaveza, da investitor mora zgraditi večstanovanjski blok v skladu z
idejnim projektom. Zadeva je tudi objavljena na spletni strani občine.
G. Albin je vprašal tudi kdaj je predvideno odprtje lekarne?
Župan je pojasnil, da je bila prejšnji teden v petek vložena vloga za izdajo
uporabnega dovoljenja. Kakor hitro bo izdano uporabno dovoljenje bomo čimprej
poskušali zadevo urediti, ne bi pa želel govoriti o dnevih. Istočasno je lekarna
razpisala tudi delovno mesto za novo zaposlitev. O samem terminu delovnega časa
lekarne se še pogovarjamo. Župan je tukaj omenil še delovanje zdravstvene
ambulante in, da zdravica polni svojo kapaciteto izbranih.
G. Marjan Antolič je pripomnil, da se ljudje zanimajo za nepremičnine in, da bo najbrž
interes po nakupu le teh.
Župan je odgovoril, da najbrž ne bo problem nakup oziroma najti investitorja, bolj bo
najbrž problem izgradnja, ker se cene enormno višajo.
G. Marjan Antolič povpraša še kako je s Štefančičevo nepremičnino, ali se je gospod
odselil?
Župan je odgovoril, da nima nobene uradne informacije.
G. Marija Žinko je povedala, da so na območju Senika polne kanalete oziroma mulde
ter nadaljuje, da bi se morda lahko poslal kakšen dopis glede tega, da bi se kanalete
skupno sčistile. Gre za kanalete/mulde predvsem mimo Majde Hebar, Gašparič
Antona. Dodala je še, da se naj pogledajo mulde tudi na zgornjem delu Senika in
mimo žage.
Župan je odgovoril, da delavci režijskega obrata redno hodijo čistit in dodal, da bomo
preverili in problem tudi rešili.
G. Marija Žinko nadaljuje še, da je z jarki problem tudi na cesti proti Žvabu.
Župan je odgovoril, da se je že pričelo z deli in da vzdrževalna dela tečejo. Sledijo
jarki, nekaj propustov je še za narediti. Župan je predlagal, da se skupaj s svetnico
po tej cesti tudi zapeljeta in na terenu pogledata.
G. Franc Magdič povpraša ali se je župan karkoli pogovarjal z županjo Ljutomera
glede ceste v Pršetincih. Prav tako se je zahvalil vsem, ki so bili udeleženi v čistilni
akciji. Glede čistilne akcije še dodaja, da so nabrali veliko odpadkov.
Župan je odgovoril, da je cesta v dvoletnem proračunu občine Ljutomer.
G. Marjan Antolič se je prav tako zahvalil vsem občanom Svetega Tomaž za
udeležbo na čistilni akciji.
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Župan se je zahvalil članom občinskega sveta za pomoč pri izvedbi čistilne akcije.
Povedal je, da je bilo nekaj več kot 220 udeležencev. Čistilna akcija je bila uspešna.
Pojasnil je še, da so težave na tranzitnih cestah, kjer se vozijo nedomačini.

Ad/13
Župan je pod točko Razno povedal:
Vzdrževalna dela so se začela. Pred nami so še neurja in je potrebno smotrno delati.
Župan je nadaljeval, da dela na cesti skozi Sveti Tomaž tečejo normalno, po rokih. V
prvi fazi se polaga meteorna kanalizacija. Dogovorili smo se tudi z direkcijo, da se bo
podaljšal pločnik, da bo pot varna, ki bi se naj končal sredi travnika pri znaku Sveti
Tomaž, do Rakovskega križa. Na direkciji že pripravljajo projekt za izvedbo.
Tudi vodovod poteka po planu. Cevovod je že položen, trenutno se gradi vodohram
na Kostanju, ki prav tako poteka po planu. Želim, da bi čimprej ceste spravili v
normalno stanje. Sam ocenjujem, da predem bi asfaltirali ta del na Kostanju, da bi v
rob ceste položili še kanalizacijo, ki je predvidena v tem delu, da ne bi čez leto ali dve
šli tega prekopavat. Položiti bi torej bilo potrebno vod in pa odcepe do hiš. Gre
predvsem zato, da se dela naredijo v celoti in nam potem naslednjih nekaj desetletij
ni potrebno kopati. Še enkrat je pojasnil katera trasa je točno mišljena in sicer od
vodohrama na Kostanju, do družine Zdravka Majcen, v ovinek in dol do križišča, kjer
gre ena cesta proti Svetemu Tomažu in ena proti Mali vasi, mimo Grašičevih pa je že
položeno. Ko bomo vedeli kakšen finančni zalogaj to bo, vas bomo obvestili. Je pa
veliki interes pri ljudeh, saj si želijo priključitve na kanalizacijo, ker individualni
priključki niso smiselni.
Župan je povedal, da imamo trenutno razpisano cesto Sveti Tomaž – Kralj. Bomo
videli kaj to pomeni glede finančnega zalogaja.
Na Seniku bo vsekakor premalo sredstev, ki smo jih zagotovili v proračunu. Bomo
kakšen bo popis in dejanski strošek, celotnega 3,6 km dolgega odseka. Na naslednji
seji bomo o tem nekaj rekli. Ocenjujem, da karkoli se bo naredilo, naj se naredi dobro
in ne polovičarsko.
G. Franc Magdič je vprašal glede zimske službe in sicer s čim so se solile ceste.
Pripomnil je, da je sol še zdaj na cesti in ne gre narazen.
G. Borut Janžekovič je dodal, da je na njegovem območju cesta zelo dobro očiščena.

Zapisala: Blanka Kosi Raušl

Župan: Mirko Cvetko
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Občina Sveti Tomaž
POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 24. REDNE SEJE
1. Sklep št. 231, je realiziran.
2. Sklep št. 232, je realiziran.
3. Sklep št. 233, je realiziran.
4. Sklep št. 234, je realiziran.
5. Sklep št. 235, je realiziran.
6. Sklep št. 236, je v postopku realizacije.
7. Sklep št. 237, je v postopku realizacije.
8. Sklep št. 238, je realiziran.
9. Sklep št. 239, je v postopku realizacije.
10. Sklep št. 240, je realiziran.
11. Sklep št. 241, je v postopku realizacije.
12. Sklep št. 242, je realiziran.
13. Sklep št. 243, je v postopku realizacije.
14. Sklep št. 244, je v postopku realizacije.
15. Sklep št. 245, je v postopku realizacije.
16. Sklep št. 246, je v postopku realizacije.
17. Sklep št. 247, je v postopku realizacije.
18. Sklep št. 248, je v postopku realizacije.

Sveti Tomaž, 26.04.2022
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