OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Številka: 032 - 2/2010
Datum: 28. 5. 2014
ZAPISNIK
26. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v sredo, 28. maja 2014 ob
19. uri v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44.
Župan je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih začel sejo ob 19.08 uri.
Na podlagi seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je bilo prisotnih
šest članov občinskega sveta.
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman.
Od poročevalcev je bil prisoten g. Janko Zadravec, predstavnik Policijske postaje Ormož.
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Od novinarjev je bila prisotna ga. Monika Levanič.
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje.
Ker pripomb in dopolnitev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh šest svetnikov, zato je bil
sprejet naslednji
Sklep št. 248
1.
Potrdi se zapisnik 25. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega
sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad /1
Župan je za 26. redno sejo predlagal naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 25. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Informacija o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za leto 2013
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski
muzej Ptuj- Ormož- skrajšani postopek
4. Pravilnik o spremembi pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v
občini sveti Tomaž
5. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa v občini Sveti Tomaž
6. Imenovanje občinske volilne komisije Sveti Tomaž
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7. Soglasje k sistemizaciji Vrtec Sveti Tomaž
8. Sklenitev pogodbe o nakupu zemljišča z Rajh Francem, Mala vas pri Ormožu 28a,
Sveti Tomaž za zemljišče s parc. št. 362/3 k.o. Koračice
9. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
10. Razno
Župan je za sejo predlagal dodatno točko dnevnega reda in sicer:
- Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic.
V nadaljevanju je direktorica občinske uprave pojasnila, da smo staršem nudili v preteklih
letih možnost znižanega plačila vrtca v poletnih počitnicah. Predlagamo, da jim tudi letos
omogočimo to možnost. Predvidevamo, da bodo za občino nastale finančne posledice v
višini cca. 4000 EUR.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh šest svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
Sklep št. 249
1.
Na dnevni red današnje seje se uvrsti dodatna točka dnevnega reda in sicer:
- Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic.
2.
Ta sklep velja takoj.
V nadaljevanju je župan predlagal skrajšani postopek za sprejemanje Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož.
V nadaljevanju je direktorica občinske uprave pojasnila, da gre za dve spremembi, ena se
nanaša na črtanje pogoja o strokovnem izpitu za opravljanje funkcije direktorja javnega
zavoda, druga pa se nanaša na nepremičnine na Ptuju,ki jih daje Mestna občna Ptuj v
upravljanje Muzeju.
Ker se z obravnavo mudi, se predlaga skrajšani postopek.
Župan je dal predlog v razpravo.
Ker pripomb in dopolnitev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
Sklep št. 250
1.
Tretja točka dnevnega reda »Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Pokrajinski muzej Ormož, se obravnava po skrajšanem postopku«.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal razpravo o dopolnjenem dnevnem redu današnje seje:
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G. Mirko Lovrec je v imenu Odbora za družbene dejavnosti povedal, da je odbor obravnaval
točko dnevnega reda o Sistematizaciji delovnih mest v vrtcu Ježek pri OŠ Sv. Tomaž, ter
daje pozitivno mnenje. Člani odbora pa predlagajo, da se naj 7. točka dnevnega reda
umakne z dnevnega reda današnje seje.
V nadaljevanju je župan povedal, da s 1. 7. 2014 nastopi delo nova ravnateljica OŠ Sveti
Tomaž ga. Irma Murad in bi bilo prav, da se prepusti njej kadrovske zadeve.
Župan je dal predlog na glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« je glasovalo šest svetnikov, zato je bil sprejet naslednji
Sklep št. 251
1.
Sedma točka dnevnega reda »Soglasje k sistemizaciji Vrtec Sveti Tomaž«, se umakne z
obravnave na današnji seje.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ker drugih pripomb in dopolnitev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 25. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Informacija o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za leto 2013
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož - skrajšani postopek
4. Pravilnik o spremembi pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v
občini sveti Tomaž
5. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje
izvajanja letnega program športa v občini Sveti Tomaž
6. Imenovanje občinske volilne komisije Sveti Tomaž
7. Sklenitev pogodbe o nakupu zemljišča s Rajh Francem, Mala vas pri Ormožu
28a, Sveti Tomaž za zemljišče s parc. št. 362/3 k.o. Koračice

8. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih
počitnic.
9. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
10. Razno
Ad/2
Po krajšem uvodu je dal župan besedo pomočniku komandirja Policijske postaje Ormož g.
Janku Zadravcu, da poda obrazložitev Informacije o trendih varnostnih pojavov v Občini
Sveti Tomaž za leto 2013.
Me drugim je bilo povedano, da je na področju kriminalitete bil zaznan upad kaznivih dejanj
in dejanj zoper premoženje. Na območju občine Sveti Tomaž je bilo zabeleženih 27 kaznivih
dejanj, kar je za 48,07 % manj kot v letu 2012. Spodbudno je tudi, da niso bili obravnavani
mladoletniki pri kaznivih dejanjih.
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Stanje na področju javnega reda in miru je bilo zelo dobro. Na območju občine je bilo v letu
2013 obravnavanih 20 kršitev predpisov, ki urejajo javni red in mir ter splošno varnost ljudi in
premoženja ter se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo za 23,07 %.
Tudi na področju prometne varnosti je bilo stanje boljše kot predhodno leto. Na območju
občine se je zgodilo 14 prometnih nesreč, v katerih je bilo udeleženih 23 oseb in se je v
primerjavi z letom 2012 število prometnih nesreč zmanjšalo za 22,22 %, število udeležencev
pa za 20,69 %. Prometnih nesreč s smrtnim izidom ni bilo. Pet prometnih nesreč se je
končalo s telesno poškodbo, devet pa je bilo prometnih nesreč I. kategorije. V prometnih
nesrečah je bila ena oseba huje telesno poškodovana, pet oseb je bilo lažje telesno
poškodovanih, 17 oseb ni bilo telesno poškodovanih. Trinajst prometnih nesreč se je zgodilo
v naselju, od teh je bila ena prometna nesreča z eno hujšo telesno poškodbo. Pri štirih
prometnih povzročiteljih je bila ugotovljena prisotnost alkohola.
Na območju PP Ormož je bilo v letu 2013 preizkusov alkoholiziranosti z alkotestom v 2.360
primerih, od tega je bilo pozitivnih v 146 primerih. Porast je za Slovenijo v primerjavi z letom
2012, enako velja za območje občine Sveti Tomaž.
Posebna skrb se je namenjala najbolj ranljivim skupinam kot so pešci, kolesarji, voznikom
motornih koles ter mopedov. Na tem področju je zabeležen porast na celotnem območju PP
Ormož. S poostrenim nadzorom se je poskušalo vplivati na večjo varnost najbolj ranljivih
skupin udeležencev v prometu in se ocenjuje, da je stanje zadovoljivo.
Na področju občine Sveti Tomaž v letu 2013 ni bilo obravnavanih primerov kaznivih dejanj s
področja proizvodnje ali prometa z drogami. Preventivno so tekle aktivnosti po osnovnih
šolah za učence, ki obiskujejo 5. razred pod okriljem projekta »Policist Leon«.
Policijska postaja Ormož vzorno sodeluje z lokalno skupnostjo, šolo ter vrtcem. Splošna
ocena stanja občino Sveti Tomaž je zelo dobra. V prvih mesecih letošnjega leta je stanje
zelo dobro.
V nadaljevanju se je župan zahvalil za izčrpno poročilo ter izrazil željo po dobrem
sodelovanju s PP Ormož v dobro vse nas. Vsi skupaj se veselimo, da so poročila iz leta v
leto ugodnejša za našo okolje, še posebej glede uživanja raznih substanc.
Mirko Lovrec je vprašal, kako je bil obravnavan umor Krambergerja v Trnovcih, ker tega ni v
poročilu.
G. Janko Zadravec je povedal, da je ta primer obravnavala Kriminalistična policija, ga
prevzela ter se nahaja v njihovih poročilih.
Ga. Mateja Hržič je vprašala, kako poteka pristop ob ugotavljanju nasilja v družini.
G. Janko Zadavec je povedal, da nekih ekstremnih primerov niso obravnavali. Marsikaj je
očem skritega in tudi marsikaj se verjetno tudi v družinah dogaja, pa za to ne vemo.
Janko Vrbančič je vprašal, če je bilo kaj samomorov. Pojasnjeno je bilo, da je bil samo eden.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh šest svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
Sklep št. 252
1.
Občinski svet se je seznanil z Informacijo o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž
za leto 2013, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/3
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Osnutka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož.
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Med drugim je bilo pojasnjeno, da se predlaga sprememba v 15. členu. Za direktorja
javnega zavoda so se prijavljali kandidati s strokovnim izpitom iz različnih področij, in je
zaradi tega prihajalo do dilem, kateri strokovni izpit je primeren. Predlaga se črtanje 3. točke
15. člena, ker imajo podobne rešitve tudi druge občine za podobne zavode.
Druga sprememba se nanaša na premoženjsko pravne zadeve. Gre pa za prenos
premoženja v upravljanje med Javnim zavodom in Mestno občino Ptuj.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« so glasovali vse svetniki, zato je bil sprejet naslednji
Sklep št. 253
1.
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Pokrajinski muzej Ptuj -Ormož, je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ker pripomb na osnutek odloka ni bilo, je župan predlagal razpravo o predlogu odloka.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« so glasovali vse svetniki, zato je bil sprejet naslednji
Sklep št. 254
1.
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Pokrajinski muzej Ptuj –Ormož, ki je sestavni del tega sklepa.

ustanovitvi javnega zavoda

2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/4
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Pravilnika o spremembi
pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Sveti Tomaž.
Med drugim je bilo povedano, da nismo imeli dodelanih vseh meril in kriterijev. Zaradi tega
se predlaga sprememba tretjega člena, ki se nanaša na področja delovanja ter 9. člena
Pravilnika, v katerem se določijo merila (število točk) za posamezni program.
Župan je dal besedo predsedujočemu Odbora za družbene dejavnosti g. Mirku Lovrecu.
Predsedujoči je povedal, da je Odbor obravnaval Pravilnik na svoji redni seji. Člani menijo,
da je primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« so glasovali vse svetniki, zato je bil sprejet naslednji
Sklep št. 255
1.
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Sprejme se Pravilnik o spremembi pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v
občini 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 pogojih in
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Sveti Tomaž.
Med drugim je bilo povedano, da meril in kriterijev iz prvotnega pravilnika nismo imeli jasno
dodelanih, zaradi česar smo pripravili spremembo. Sprememba se nanaša na vrednost ure
športnih dvoran izven občine. KMN Tomaž trenira izven občine in ima višje stroške za najem
športne dvorane.
Župan je dal besedo predsedujočemu Odbora za družbene dejavnosti g. Mirku Lovrecu.
Predsedujoči je povedal, da je Odbor obravnaval Pravilnik o pogojih in merilih za
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na svoji redni seji. Člani menijo, da je
primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta. Sama sprememba pravilnika pa
ne bo imela dodatnih finančnih posledic za proračun.
Ker razpravljavcev ni bilo. je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh šest svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
Sklep št. 256
1.
Sprejme se Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa v občini Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/6
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda informacijo o postopku imenovanje
Občinske volilne komisije občine Sveti Tomaž.
Med drugim je bilo povedano, da smo političnim strankam posredovali obvestilo, da
predlagajo člane za Občinsko volilno komisijo. Prejeli smo predloge od strani: Nove
Slovenije, SDS in Slovenske ljudske stranke. Predloge je obravnavala Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Župan je dal besedo predsedujočemu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja g. Janku Vrbančiču.
Predsedujoči je povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
obravnavala predloge na svoji redni seji.
Komisija predlaga naslednje kandidate za člane OVK občine Sveti Tomaž:
Za predsednika Ivana Balažiča, za njegovo namestnico Andrejo Rakuša.
Za člane se predlagajo Tomaž Rajh, Bojan Žagavec in Milan Bratuša. Za namestnike članov
se predlagajo Barbara Rep, Marica Sirc in Ivan Viher.
Ker razpravljavcev ni bilo je župan predlagal glasovanje.
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Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh šest svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
Sklep št. 257
o imenovanju občinske volilne komisije občine Sveti Tomaž
1.
V volilno komisijo občine Sveti Tomaž se imenujejo:
1. Balažič Ivan, univ. dipl. prav., stanujoč Senik 17/a, 2258 Sveti Tomaž, za
predsednika,
Andreja Rakuša, univ. dipl. prav., stanujoča Savci 15, 2258 Sveti Tomaž, za
namestnico predsednika
2. Rajh Tomaž, stanujoč Trnovci 23, 2258 Sveti Tomaž - za člana,
Rep Barbara, stanujoča Trnovci 1, 2258 Sveti Tomaž - za namestnika člana,
3. Bojan Žagavec, stanujoč Sveti Tomaž 28, 2258 Sveti Tomaž - za člana,
Marica Sirc, stanujoča Mezgovci 5, 2258 Sveti Tomaž - za namestnico člana,
4. Bratuša Milan, stanujoč Pršetinci 1, 2258 Sveti Tomaž - za člana,
Ivan Viher, stanujoč Savci 13, 2258 Sveti Tomaž– za namestnika člana.
2.
Mandat predsednika, članov in namestnikov traja štiri leta.
3.
Sedež volilne komisije je Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž.
4.
Ta sklep velja takoj.
Ad/7
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev pogodbe o nakupu parcele
362/3 k.o. Koračice.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da gre za nakup parcele zaradi izgradnje kanalizacije.
Narejena je bila parcelacija ter odmera potrebnega zemljišča.
Na tej parceli bo zgrajeno črpališče, zaradi česar je potrebno zemljišče odkupiti. Po
odkupljeni parceli pa bo potekala makadamska cesta.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh šest svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
Sklep št. 258
1.
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Z Rajh Francem, Mala vas pri Ormožu 28a, 2258 Sveti Tomaž, se sklene prodajna pogodba
za nepremičnino s parc. št. 362/3 v izmeri 380 m², pripisana k.o. Koračice v vrednosti 3.800
EUR.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/8
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda informacijo o znižanju plačila vrtca v
času poletnih počitnic.
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij ali
avgust) rezervirati mesto v vrtcu, plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 50% višine
njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da lokalna skupnost, ki je v skladu z zakonom zavezanka za
plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačili staršev, lahko staršem prizna popust
med počitnicami, vendar mora hkrati zagotoviti plačilo te razlike med plačilom staršem v času
počitniške odsotnosti in ceno programa, razen stroškov živil.
Po predvidevanjih bo dodatni strošek za občino v višini cca 4.000 EUR. Ga. Sabina Golob je
vprašala za koliko mesecev se plača, če je otrok odsoten dva meseca.
Pojasnjeno je bilo, da je možno uveljavljati znižanje samo za en mesec.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh šest svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
Sklep št. 259
o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic
1. člen
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij ali
avgust) rezervirati mesto v vrtcu, plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 50 % višine
njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo.
2. člen
Za priznanje popusta iz 1. člena tega sklepa so starši dolžni podati pisno izjavo o odsotnosti
otroka na sedežu vrtca.
3. člen
Izpad sredstev v višini oprostitve plačila dela oskrbnine v vrtcih se pokrije iz sredstev
proračuna občine Sveti Tomaž.
4. člen
Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.

Ad/9
Pobude, vprašanja in odgovori nanje:
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G. Mirko Lovrec je vprašal, kako bo potekalo vzdrževanje javnih poti in kakšna bo pri tem
vloga svetnikov.
Zanima ga tudi, kako bo potekala košnja bankin. Menil je, da bi lahko pri tem nekaj več
naredili občani sami.
Pojasnjeno je bilo, da je izvajalec tekočega vzdrževanja Grad -Trgo d.o.o.,Savci 69. Izvajalec
del se bo obračal na svetnike v zvezi s programom.
Košnjo bankin pa bo izvajalo podjetje Javne službe Ptuj d.o.o.. Izvajalec del bo pristopil h
košnji še v tem tednu. Izvajanje del bo potekalo v koordinaciji z g. Ivanom Rakuša.
Predvidena sta dva reza na obeh straneh asfaltiranih cest ter nekaterih makadamskih v
skupni širini do 2 m in dolžini 18.000 m.
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali se odštejejo dolžine odsekov, ki jih pokosijo občani sami.
Pojasnjeno je bilo, da se dolžina pokošenih odsekov oceni ter odbije pri obračunu opravljenih
del.
Ad/10
Razno:
Župan je prisotne seznanil s potekom izgradnje vrtca. Med drugim je povedal, da dela
potekajo v skladu s terminskim planom. Fasada je v zaključni fazi. Dela potekajo na ureditvi
oklice ter igrišča.
Župan je prisotne seznanil s potekom izgradnje kanalizacije. Dela na kanalizaciji potekajo po
terminskem planu. Trenutno se izvajajo dela na kanalih K1 ter priključnim kanalom K.1.1..
Predvidoma se bo pristopilo v mesecu juniju k izvedbi same čistilne naprave. Dela so v
polnem teku. Smo v zaključni fazi izgradnje ceste do čistilne naprave.
Finančne obveznosti do izvajalcev normalno potekajo.
Župan je prisotne seznanil, da s 1. 7. 2014 nastopi v OŠ Sveti Tomaž z delom nova
ravnateljica ga. Irma Murad.
Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 26. REDNE SEJE
1. Sklep št. 248, je realiziran.
2. Sklep št. 249, je realiziran.
3. Sklep št. 250, je realiziran.
4. Sklep št. 251, je realiziran.
5. Sklep št. 252, je realiziran.
6. Sklep št. 253, je realiziran.
7. Sklep št. 254, je v postopku realizacije.
8. Sklep št. 255, je v postopku realizacije.
9. Sklep št. 256, je v postopku realizacije.
10. Sklep št. 257, je v postopku realizacije.
11. Sklep št. 258, je v postopku realizacije.
12. Sklep št. 259, je v postopku realizacije.
Občinska uprava
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