OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-1/2018 01/ZH
Datum: 5. 2. 2019
ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 5. februarja 2019 ob
18.00 uri v sejni sobi v Kulturnem domu pri Sv. Tomažu št. 44, 2258 Sveti Tomaž.
G. župan Mirko Cvetko, (v nadaljevanju župan), je po uvodnem pozdravu prisotnih
ugotovil, da je seja sklepčna, ker so bili prisotni vsi svetniki.
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman (v
nadaljevanju direktorica občinske uprave).
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje.
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 14
1.
Potrdi se zapisnik 2. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega
sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/1
Za sejo je župan predlagal naslednji dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega
sveta s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Letni program športa za leto 2019
3. Letni program kulture za leto 2019
4. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta
a.) Imenovanje članov Odbora za finance, premoženje in proračun
b.) Imenovanje članov Odbora za gospodarstvo in drobno gospodarstvo
c.) Imenovanje članov Odbora za kmetijstvo in turizem
d.) Imenovanje članov Odbora za družbene dejavnosti
e.) Imenovanje članov Odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in
promet
f.) Imenovanje članov Odbora za požarno varnost in civilno zaščito
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5.
6.
7.
8.

g.) Imenovanje članov Statutarne komisije
Imenovanje nadzornega odbora občine Sveti Tomaž
Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti za CSD Spodnje Podravje
Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
Razno

Župan je predlagal razpravo.
Ker pripomb ali dopolnitev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega
sveta s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Letni program športa za leto 2019
3. Letni program kulture za leto 2019
4. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta
a.) Imenovanje članov Odbora za finance, premoženje in proračun
b.) Imenovanje članov Odbora za gospodarstvo in drobno gospodarstvo
c.) Imenovanje članov Odbora za kmetijstvo in turizem
d.) Imenovanje članov Odbora za družbene dejavnosti
e.) Imenovanje članov Odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in
promet
f.) Imenovanje članov Odbora za požarno varnost in civilno zaščito
g. ) Imenovanje članov Statutarne komisije
5. Imenovanje nadzornega odbora občine Sveti Tomaž
6. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti za CSD Spodnje Podravje
7. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
8. Razno
Ad/2
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Letnega programa
športa za leto 2019.
Med drugim je povedala, da smo dolžni v skladu z zakonodajo poskrbeti in zagotoviti
pogoje in ukrepe za uresničevanje javnega interesa na področju športa. V proračunu
za leto 2019 občina zagotavlja 15.000 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje
programov športne vzgoje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok, športne rekreacije,
športa invalidov in kakovostni šport. Vrhunskega športnikov nimamo, sredstva pa se
namenjajo tudi za izobraževanje in usposabljanje kadrov ter delovanje društev. Na
javni razpis se bodo lahko prijavila OŠ Sveti Tomaž ter društva in klubi, ki se
ukvarjajo s športom.
Župan je predlagal razpravo.
G. Borut Janžekovič je vprašal, ali se nastopi našega judoista Blaža Emeršiča ne
štejejo med vrhunske, ker je že dosegel lepe športne uspehe.
Pojasnjeno je bilo, da ne, finančno pa sodelujemo z njegovim klubom.
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali so bila v lanskem letu porabljena vsa planirana
sredstva.
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Pojasnjeno je bilo, da smo razdelili vsa planirana sredstva.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 15
Sprejme se Letni program športa Občine Sveti Tomaž za leto 2019, ki je sestavni del
tega sklepa.
Ad/3
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Letnega programa
kulture za leto 2019.
Med drugim je povedala, da smo dolžni v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljati
občankam in občanom možnost za dejavno življenje na področju kulture. Poskrbeti in
zagotoviti pogoje za delovanje v skladu z zmožnostmi občine. V proračunu za leto
2019 občina zagotavlja 4.500 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje
programov kulture. V občini se s kulturno dejavnostjo ukvarjajo OŠ Sveti Tomaž,
Kulturno društvo F. K. Meško in DU Sveti Tomaž.
Občina kot soustanoviteljica namenja tudi sredstva za delovanje Pokrajinskega
muzeja Ptuj - Ormož in Knjižnice F. K. Meška Ormož ter Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti, Območno izpostavo Ormož. V občini Sveti Tomaž se izvaja kulturna
dejavnost v Kulturnem domu, OŠ Sveti Tomaž ter rojstni hiši dr. Stanka Cajnkarja v
Savcih.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je vprašal, koliko sredstev prejme Javni sklad za kulturne dejavnosti
OE Ormož.
Pojasnjeno je bilo, da sklad deluje na območju vseh treh občin. Tako kot druga
društva in šola se prijavijo na javni razpis s programom. Zraven tega jim nudimo
Kulturni dom za izvedbo njihovega programa.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 16
Sprejme se Letni program kulture Občine Sveti Tomaž za leto 2019, ki je sestavni del
tega sklepa.
Ad/4
Župan je prosil direktorico občinske uprave za uvodno obrazložitev postopka o
Imenovanju članov delovnih teles občinskega sveta, Statutarne komisije in
Nadzornega odbora občine.
Direktorica je povedala, da smo politične stranke, ki so zastopane v občinskem svetu
zaprosili za posredovanje predlogov za delovna telesa občinskega sveta, za člane
statutarne komisije in člane nadzornega odbora občine. Posredovana so jim bila
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navodila. Vse tri politične stranke, ki so zastopane v občinskem svetu so posredovale
predloge.
Župan je prosil predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
g. Boruta Janžekoviča, da poda predloge komisije za imenovanje.
a.) Odbor za finance, premoženje in proračun
Predsednik je povedal, da se je komisija sestala pred današnjo sejo in za člane
Odbora za finance, premoženje in proračun predlaga naslednje kandidate:
1. Mirko Lovrec
2. Franc Magdič
3. Miro Rakuša
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 17
1.
V Odbor za finance, premoženje in proračun se imenujejo:
1. Mirko Lovrec
2. Franc Magdič
3. Miro Rakuša
2.
Mandatna doba članov traja štiri leta.
3.
Ta sklep velja takoj.
b.) Odbor za gospodarstvo in drobno gospodarstvo
Predsednik je povedal, da se je komisija sestala pred današnjo sejo in za člane
Odbora za gospodarstvo in drobno gospodarstvo predlaga naslednje kandidate:
1. Borut Janžekovič
2. Marko Vajda
3. Miro Rakuša
4. Mateja Hržič
5. Srečko Vurušič
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 18
1.
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V Odbor za gospodarstvo in drobno gospodarstvo se imenujejo:
1. Borut Janžekovič
2. Marko Vajda
3. Miro Rakuša
4. Mateja Hržič
5. Srečko Vurušič
2.
Mandatna doba članov traja štiri leta.
3.
Ta sklep velja takoj.
c.) Odbor za kmetijstvo in turizem
Predsednik je povedal, da se je komisija sestala pred današnjo sejo in za člane
Odbora za kmetijstvo in turizem predlaga naslednje kandidate:
1. Albin Belšak
2. Mirko Lovrec
3. Marija Žinko
4. Jakob Ivanuša
5. Franc Pondrk
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 19
1.
V Odbor za kmetijstvo in turizem se imenujejo:
1. Albin Belšak
2. Mirko Lovrec
3. Marija Žinko
4. Jakob Ivanuša
5. Franc Pondrk
2.
Mandatna doba članov traja štiri leta.
3.
Ta sklep velja takoj.
d.) Odbor za družbene dejavnosti
Predsednik je povedal, da se je komisija sestala pred današnjo sejo in za člane
Odbora za družbene dejavnosti predlaga naslednje kandidate:
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1. Frana Magdič
2. Marija Žinko
3. Marjan Antolič
4. Bogomir Raušl
5. Zlatka Majcen
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 20
1.
V Odbor za družbene dejavnosti se imenujejo:
1. Franc Magdič
2. Marija Žinko
3. Marjan Antolič
4. Bogomir Raušl
5. Zlatka Majcen
2.
Mandatna doba članov traja štiri leta.
3.
Ta sklep velja takoj.
e.) Odbor za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet
Predsednik je povedal, da se je komisija sestala pred današnjo sejo in za člane
Odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet predlaga naslednje
kandidate:
1. Marjan Antolič
2. Marko Vajda
3. Marija Žinko
4. Janko Vrbančič
5. Aleš Petrena
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 21
1.
V Odbor za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet se imenujejo:
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1. Marjan Antolič
2. Marko Vajda
3. Marija Žinko
4. Janko Vrbančič
5. Aleš Petrena
2.
Mandatna doba članov traja štiri leta.
3.
Ta sklep velja takoj.
f. ) Odbor za požarno varnost in civilno zaščito
Predsednik je povedal, da se je komisija sestala pred današnjo sejo in za člane
Odbora za požarno varnost in civilno zaščito predlaga naslednje kandidate:
1. Albin Belšak
2. Borut Janžekovič
3. Marjan Antolič
4. Pavla Hebar
5. Janez Obran
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 22
1.
V Odbor za požarno varnost in civilno zaščito se imenujejo:
1. Albin Belšak
2. Borut Janžekovič
3. Marjan Antolič
4. Pavla Hebar
5. Janez Obran
2.
Mandatna doba članov traja štiri leta.
3.
Ta sklep velja takoj.
g.) Statutarna komisija
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Predsednik je povedal, da se je komisija sestala pred današnjo sejo in za člane
Statutarne komisije predlaga naslednje kandidate:
1. Aleksandra Majcen
2. Dejan Petrena
3. Ivan Balažič
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 23
1.
V Statutarno komisijo se imenujejo:
1.
Aleksandra Majcen
2.
Dejan Petrena
3.
Ivan Balažič
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/5
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda postopek za imenovanje članov
Nadzornega odbora občine Sveti Tomaž.
Med drugim je povedala, da smo politične stranke, ki so zastopane v občinskem
svetu prosili za podajo predlogov za imenovanje članov Nadzornega odbora.
Predloge so podali od strani OO NSI Sveti Tomaž, OO SDS Sveti Tomaž in OO SLS
Sveti Tomaž.
Župan je dal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanju g. Borutu Janžekoviču.
Predsednik je povedal, da se je komisija sestala pred današnjo sejo in za člane
Nadzornega odbora občine Sveti Tomaž predlaga naslednje:
1. Karolina Žajdela
2. Miran Gorenc
3. Dušan Balažič
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 24
1.

V nadzorni odbor se imenujejo:
1. Karolina Žajdela
2. Miran Gorenc
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3. Dušan Balažič
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/6
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda uvodno obrazložitev o
imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda CSD Spodnjega Podravja.
Med drugim je povedala, da smo bili obveščeni, da lahko predlagamo svojega
predstavnika v Svetu zavoda. Politične stranke, ki so zastopane v občinskem svetu
smo obvestili o podaji predlogov. Prejeli smo predlog OO NSI Sveti Tomaž, ki
predlaga Jožico Rakuša in predlog OO SDS Sveti Tomaž, ki predlaga Dušanko
Ozmec.
Župan je prosil predstavnika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
da poda predlog komisije za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svetu CSD
Spodnjega Podravja.
Predsednik je povedal, da se je komisija sestala pred današnjo sejo in za članico
Sveta CSD Spodnjega Podravja predlaga ga. Jožico Rakuša.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 25
1.
V svet lokalne skupnosti Centra za socialno delo Spodnje Podravje se imenuje
Jožica Rakuša.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/7
Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje:
G. Mirko Lovrec je povedal, da ima dve vprašanji, ki se nanašata na Pokrajinski
muzej Ptuj Ormož in na praznovanje 300 letnice župnije Sv. Tomaž.
V medijih so informacije, da bo občina Središče ob Dravi odstopila kot
soustanoviteljica Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož.
V kolikor bo do tega prišlo, ga zanima, ali bomo morali sedaj mi plačevati več.
Drugo vprašanje se nanaša na praznovanje 300 letnice župnije Sv. Tomaž. Menil je,
da bi ob tem jubileju kazalo izdati zbornik ali kroniko. Povedal je, da je zadnja kronika
bila izdana pred 100 leti in je obsegala dobrih 600 strani. Meni, da tega celotnega
bremena ne moremo naložiti farnemu župniku, ker bi to bilo za njega preveč.
Pričakuje, da se bo občina vključila vsestransko, da obeležimo ta pomembni dogodek
za našo faro in lokalno skupnost.
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Župan je povedal, da se je sestanka pripravljalnega odbora za praznovanje
občinskega praznika udeležila predstavnica župnije ga. Silva Viher in nas seznanila,
da pripravljajo kroniko.
Praznovanje 300 letnice bomo vključili v praznovanje občinskega praznika. Na
povabilo ŽPS se bo župan udeležil sestanka v župnišču na to temo.
Župniji ponujamo roko za vsestransko sodelovanje ob tem jubilejnem dogodku.
Glede enostranskega izstopa občine Središče ob Dravi, kot soustanoviteljice PM Ptuj
Ormož je povedal, da smo leta 2007 podpisali dokument, s katerim smo se obvezali
sodelovanja v raznih zavodih, med drugim tudi v Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož.
Ker je bil Ormoški muzej samostojni zavod in se je pripojil k Ptujskemu muzeju, so
nam bile s tem naložene tudi finančne obveznosti.
V kolikor bi prišlo do izstopa katere od občin, dodatnih bremen za našo občino ne
bomo prevzemali, je dejal.
Ad/8
Razno:
G. Borut Janžekovič se je zahvalil ŠD Sv. Tomaž za dobro izpeljavo občnega zbora
društva in izvedbo šahovskega Memoriala.
G. Marko Vajda je prisotne informiral o delovanju MNK TOMAŽ ŠIC BAROM. Med
drugim je povedal, da so z gostovanjem v športni dvorani v Ljutomeru znižali stroške
najema. Stroški se skoraj ne razlikujejo med prvo in drugo ligo, ker obe gostujeta po
celotni Sloveniji, stroški pa iz leta v leto naraščajo. Sedaj tekmujejo v drugi ligi, imajo
pa možnosti uvrstitve v prvo ligo.
Župan je v nadaljevanju povedal, da občina prispeva 9.000 EUR od skupnih 15.000
EUR, ki jih namenjamo za šport. V kolikor pa se bodo uvrstili naprej, bomo morali
prispevati tudi več, je menil. Želi, da bi nas enkrat vodstvo kluba podrobneje
seznanilo z delovanjem kluba.
G. Mirko Lovrec je menil, da občina brez sodelovanja sponzorjev vseh stroškov ne
bo mogla nikoli pokrivati.
G . Marjan Antolič je vprašal, ali smo že naročili odpravo napak na javni razsvetljavi
ob cesti v smeri proti družini Žagavec.
Pojasnjeno je bilo, da smo naročili vzdrževalcu.
Seja je bila zaključena ob 19. uri.
Zapisnikar:
Ivan Rakuša

Župan:
Mirko Cvetko
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POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 3. REDNE SEJE
1. Sklep št. 14, je realiziran.
2. Sklep št. 15, je v postopku realizacije.
3. Sklep št. 16, je v postopku realizacije.
4. Sklep št. 17, je v postopku realizacije.
5. Sklep št. 18, je v postopku realizacije.
6. Sklep št. 19, je v postopku realizacije.
7. Sklep št. 20, je v postopku realizacije.
8. Sklep št. 21, je v postopku realizacije.
9. Sklep št. 22, je v postopku realizacije.
10. Sklep št. 23, je v postopku realizacije.
11. Sklep št. 24, je v postopku realizacije.
12. Sklep št. 25, je v postopku realizacije.

Občinska uprava
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