OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-1/2018 01/ZH
Datum: 11. 11. 2019
ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 11. 11. 2019 ob 18. 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 je bilo prisotnih vseh osem svetnikov.
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman (v nadaljevanju
direktorica občinske uprave) in računovodkinja ga. Stanislava Kosi(v nadaljevanju
računovodkinja).
Od novinarjev je bila prisotna ga. Monika Horvat.
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje.
Ker pripomb ali dopolnitev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 64
1.
Potrdi se zapisnik 7. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/1
Župan je za 8. redno sejo predlagal naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta s
poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Predlog proračuna občne Sveti Tomaž za leto 2020
3. Potrditev DIIP-a za sanacijo LC 302-101 Pršetinci-Lahonci
4. Potrditev DIIP-a za modernizacijo JP 802-361 Senik-žaga
5. Potrditev DIIP-a za modernizacijo JP 802-021 Mezgovci proti Vrbnjaku in JP 802-144
Rakovci proti Krajncu
6. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
7. Razno
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Župan je predlagal razpravo.
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta s
poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Predlog proračuna občne Sveti Tomaž za leto 2020
3. Potrditev DIIP-a za sanacijo LC 302-101 Pršetinci-Lahonci
4. Potrditev DIIP-a za modernizacijo JP 802-361 Senik-žaga
5. Potrditev DIIP-a za modernizacijo JP 802-021 Mezgovci proti Vrbnjaku in JP 802-144
Rakovci proti Krajncu
6. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
7. Razno
Ad/2
Župan je prosil računovodkinjo ga. Stanislavo Kosi, da poda obrazložitev predloga proračuna
za leto 2020.
Med drugim je računovodkinja povedala, da predlog proračuna vsebuje odlok, splošni del,
posebni del, načrt razvojnih programov,načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine,
kadrovski načrt ter obrazložitve.
Prihodke planiramo v višini 2.180.102,35 EUR, od tega 1.753.643,80 EUR davčnih
prihodkov, 141.475,60 nedavčnih prihodkov, 42.201,00 EUR kapitalskih prihodkov,
242.781,95 transfernih prihodkov, ter 42.718,96 EUR sredstev iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna EU za skupne investicije.
Odhodke planiramo v višini 2.302.581,99 EUR, od tega 729.370,47 tekočih odhodkov,
941.948,37 EUR tekočih transferov, 546.741,54 EUR investicijskih odhodkov in 84.521,61
EUR investicijskih transferov.
V letu 2020 ne planiramo zadolževanja občine.
Odplačilo dolga planiramo v višini 86.333,50 EUR za najete kredite. Podala je tudi
podrobnejša pojasnila posebnega predloga proračuna po postavkah.
V nadaljevanju je župan povedal, da se ne bi ponavljal v navajanju številk, želi pa
spregovoriti o investicijskih vlaganjih v prihodnjem letu. Povedal je, da planiramo
rekonstrukcijo lokalne ceste št. 302-101 Pršetinci-Lahonci, modernizacijo JP 802-361
Ključarovci- Senik-žaga, modernizacijo JP 802-021 Mezgovci proti Vrbnjak in modernizacijo
JP 802-144 v smeri družine Krajc. Za sofinanciranje investicijskih vlaganj v gasilsko opremo
in delovanje prostovoljnih gasilskih društev planiramo 86.400,00 EUR, od tega bomo za
nabavo avto cisterne za PGD Koračice namenili 50.000,00 EUR v letu 2020, enako vsoto
planiramo za leto 2022 in 2023. Za subvencije v kmetijstvo bi namenili 16.000,00 EUR, prav
tako bi namenili 5.000,00 EUR za spodbujanje in razvoj malega gospodarstva.
Rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v Mali vasi planiramo za leto 2020 v višini 65.970,99
EUR in enak znesek za leto 2021, ker gre za dveletno financiranje investicije. Za delovanje
režijskega obrata planiramo 169.943,00. V letošnjem letu smo nabavili manjše tovorno
vozilo, s čimer se ne bi smeli zadovoljiti, ampak bi morali opremo dopolnjevati. Povedal je
tudi, da se trudimo čim več sredstev namenjati za investicijska vlaganja, kolikor nam bo to
proračun dopuščal.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je vprašal koliko sredstev sedaj prejmemo po 23. členu ZFO1.
Pojasnjeno je bilo, da dobrih 145.783,00 EUR.
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G. Miro Rakuša je vprašal ali je kredit za izgradnjo Medgeneracijskega centra tudi med
najetimi.
Pojasnjeno je bilo, da smo letos najeli kredit za 400.000,00 EUR. Vseh anuitet za najete
kredite imamo na letni ravni za 86.333,00 EUR. Eden se konča v letu 2023, ostala dva pa
bomo odplačevali še naslednjih dvanajst let.
G. Mirko Lovrec je povedal, da se za javne zavode od šolstva, otroškega varstva, knjižnice in
druge, porabi veliko denarja. Za pokrivanje stroškov knjižnice se stroški podvajajo, kljub
temu, da je pomembna. Zanima ga ali bomo tudi v bodoče plačevali za Destinacijo
Jeruzalem Ormož.
Pojasnjeno je bilo, da občinam država nalaga pokrivanje stroškov javnih zavodov.
Destinacija Jeruzalem Ormož bo stalni strošek naslednjih let, ker smo šli v skupni projekt z
preostalima občinama. Vključeni smo v LAS projekte.
Župan je dodal, da po eni strani pričakujemo sredstva iz naslova LAS projektov, na drugi
strani pa so tudi odhodki, če uspemo s projektom.
G. Mirko Lovrec je povedal, da nimamo planiranih sredstev za JARO(Javno razvojno
agencijo Ormož).
Pojasnjeno je bilo, da smo del stroškov zmanjšali, pokrili bomo stroške priprave DIIP-ov.
G. Marjan Antolič je vprašal glede financiranja stare šole.
Župan je pojasnil, da planiramo v letu 2020 sredstva v višini 30.000,OO EUR, enako vsoto
tudi v letu 2021. Zavod za spomeniško varstvo bi se strinjal z odstranitvijo dela objekta.
Najprej bi morali vedeti za kateri namen bo objekt služil. Ali bi bil namenjen mogoče za
dnevno varstvo, stanovanja, varovana stanovanja ali za kaj drugega. Za objekt bi morali najti
nekega investitorja, da z njim ne bi imeli velikih stroškov.
Glede vprašanja za Wifi omrežje je bilo pojasnjeno, da smo se prijavili na projekt Evropske
unije. Občina bo plačevala za dostope. Oprema bo nameščena na gasilske domove,
Cajnkarjeve domačijo, kulturni dom, občino in Medgeneracijski center.
G. Miro Rakuša je vprašal ali so sredstva za smučarski klub planirana pri postavki za šport.
Župan je povedal, da po njegovih informacijah klub ima sredstva za letošnje delovanje. O
sredstvih bi se pogovarjali ob rebalansu proračuna, če se bomo za sofinanciranju odločali,
ker ne vemo o morebitnih prihodkih te smučarske sezone.
G. Marjan Antolič je vprašal ali bomo zgradili pločnik do kulturnega doma.
Župan je povedal, da v planu ni, poskušali bomo najti rešitev.
G. Marko Vajda opozarja na visoke stroške ogrevanja kulturnega doma, ali ne bi razmišljali o
energetski obnovi. Če ne drugega bi morali spremeniti način regulacije, da bi lahko ogrevali
posamezne dele objekta.
Župan je pojasnil, da kulturni dom služi za delovanje večine društev. Res je, da je kurilno olje
drago. Objekt je bil grajen v različnih obdobjih in bi ga težko energetsko sanirali oziroma bi
bilo precej drago.
G. Borut Janžekovič je menil, da bi energetska prenova osnovne šole bila bolj nujna.
Župan je povedal, da na osnovni šoli porabijo za preko 30.000,00 EUR za kurjavo. Smiselno
bi bilo zamenjati neustrezno peč. Sanacija kotlovnice bi stala okrog 60.000,00 EUR.
G. Mirko Lovrec je povedal, če PGD prejmejo po 5.000,00 EUR za delovanje, se potrudijo,da
še najmanj toliko sredstev zberejo sami. Tudi v preostalih društvih bi se morali tako obnašati.
Na letnih občnih zborih bi bilo potrebno poudariti, da imajo koriščenje kulturnega doma
zastonj, ker se slišijo govorice, da je vedno premalo denarja od občine.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 65
o javni razpravi o predlogu Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2020
1. člen
Izvede se javna razprava o Predlogu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2020.
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2. člen
Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2020 bo na vpogled vsak delovni dan (od
ponedeljka do petka) v prostorih občinske uprave Občine Sveti Tomaž, in sicer od 12.
novembra 2019 do 27. novembra 2019.
3. člen
V času javne razprave od 12. novembra 2019 do 27. novembra 2019 obravnavajo predlog
proračuna delovna telesa sveta ter zainteresirana javnost.
4. člen
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pisno pošljejo županu v času javne razprave
in sicer od 12. novembra 2019 do 27. novembra 2019.
5. člen
Ta sklep in predlog proračuna se objavi na oglasni deski občine in na spletni strani občine
http://www.sv-tomaz.si/ pod rubriko obvestila.

6. člen
Ta sklep velja takoj.

Ad/3
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIIP-a za sanacijo LC 302101 Pršetinci-Lahonci.
Med drugim je bilo povedano, da planiramo rekonstrukcijo lokalne ceste od Antolič Maksa,
Koračice 78 do Črnjavič Mirka, Pršetinci 44 v dolžini 1300 m. Investicijska vrednost projekta
je 100.000,00 EUR. Od tega bi namenili sredstva v višini 85.783,00 EUR po 21 in 23. členu
ZFO1 in 14.217,00 EUR iz lastnih proračunskih sredstev.
Župan je predlagal razpravo:
G. Mirko Lovrec je vprašal ali so cene primerljive današnjim.
Pojasnjeno je bilo, da so cene v DIIP-u primerljive današnjim cenam.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 66

1

O POTRDITVI DIIP-a

1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za
2
3
projekt/program : Sanacija LC 302-101 Pršetinci - Lahonci, ki ga je izdelala Javna razvojna
agencija Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, dne 30.10.2019.
2. V NRP občine se: (obkroži)
- uvrsti nova naložba
3. 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 2020.
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Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 100.000,00 EUR (z vključenim davkom na
dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od aprila do 30. septembra
2020.
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5. Vire za financiranje zagotavljajo :
- Občina Sveti Tomaž v znesku: 14.217,00 EUR
- Sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku: 85.783,00 EUR.

Ad/4
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIIP-a za modernizacijo JP
802-361 Senik-žaga.
Med drugim je bilo povedano, da planiramo modernizacijo ceste od Gor. Ključarovcev št. 8
do žage na Seniku h. št. 1 v dolžini 720 m.
Investicijska vrednost projekta je 77.000,00 EUR. O tega bi namenili 60.000,00 EUR
sredstev po 21. in 23. členu ZFO1 in 17.000,00 EUR sredstev lastnega proračuna.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo , je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 67
1
O POTRDITVI DIIP-a
1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za
2
3
projekt/program : Modernizacija JP 802-361 Senik - Žaga, ki ga je izdelala Javna razvojna
agencija Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, dne 29.10.2019.
2. V NRP občine se: (obkroži)
- uvrsti nova naložb
3. 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 2020.
Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 77.000,00 EUR (z vključenim davkom na dodano
vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od aprila do 30. septembra 2020.
6
5. Vire za financiranje zagotavljajo :
- Občina Sveti Tomaž v znesku: 17.000,00 EUR
- Sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku: 60.000,00 EUR.

Ad/5
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIIP-a za modernizacijo JP
802-021 Mezgovci v družine Vrbnjak in JP 802-144 v smeri družine Krajnc.
Med drugim je bilo povedano, da planiramo modernizacijo ceste v Mezgovcih od lokalne
ceste LC 302-081 v smeri Vrbnjak Janeza in JP 802-144 od Mundovih v smeri družine
Krajnc, Savci 41.
Investicijska vrednost projekta je 60.800,00 EUR. Od tega bi namenili lastna proračunska
sredstev v višini 20.300,00 EUR v letu 2020 in 40.500,00 EUR lastnih proračunskih sredstev
letu 2021, ker gre za dveletni program modernizacije.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je vprašal ali sta dolžni cest po odloku ali sta spremenjeni,kot smo se
pogovarjali o novem odloku.
Župan je povedal, da je predvidena modernizacija po sedaj veljavnem odloku.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 68
1
O POTRDITVI DIIP-a
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1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za
2
projekt/program : Modernizacija JP 802-021 Mezgovci proti Vrbnjak in JP 802-144
3
Rakovci proti Krajnc, ki ga je izdelala Javna razvojna agencija Ormož, Vrazova ulica 9,
2270 Ormož, dne 04.11.2019.
2. V NRP občine se: (obkroži)
- uvrsti nova naložb
3. Odobri se izvedba investicije.
Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 60.800,00 EUR (z vključenim davkom na dodano
vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od avgusta 2020 do januarja 2021
6
5. Vire za financiranje zagotavljajo :
- Občina Sveti Tomaž v letu 2020 v znesku: 20.300,00 EUR
- Občina Sveti Tomaž v letu 2021 v znesku: 40.500,00 EUR

Ad/6
Pobude, predlogi in odgovori nanje:
G. Marko Vajda je vprašal ali bomo pristopili k sanaciji priključka poljske poti v Mali vasi h. št.
1 in obnovi bankin na lokalni cesti Sejanci-Savci.
Pojasnjeno je bilo, da so težave, ker pogodbeni izvajalec KP Ormož d.o.o., opravlja večja
dela tudi izven občine in je zaseden. V nadaljevanju je župan povedal, da si bomo
prizadevali za nabavo vibro ploščo in manjšega nakladalca, ter poskrbeli sami za podobna
dela kot so utrjevanje bankin, preko režijskega obrata. Za vsako malenkost moramo nekoga
prositi, da jo opravi, pa še ceneje bo za občino.
V nadaljevanju je g. Miro Rakuša povedal, ne, da bi zagovarjal izvajalce, da se ob koncu leta
povsod naberejo nedokončana dela, lahko samo upamo, da bo to še letos opravljeno.
Predlagal je tudi, da bi v naslednjem letu vključili 120 letnico rojstva dr. Stanka Cajnkarja v
občinski praznik. Predlaga razširjeno prireditev v okviru občinskega praznika kot akademijo.
K sodelovanju bi povabili zgodovinsko društvo, knjižnico in druge udeležence, da ne bi bila
prireditev samo lokalnega pomena, ker je bil dr. Stanko Cajnkar znana slovenska osebnost.
Predlagal je, da bi nekaj sredstev v naslednjem letu namenili za vzdrževanje kapele v
Savcih, ker je v neposredni soseščini Cajnkarjeve domačije.
Župan je dodal, da se svetniki naj začnejo pogovarjati o programu obnove sakralnih objektov
v prihodnjem letu.
Ad/7
Razno:
Župan je povedal, da bo zbor občanov na temo proračuna, dne 24. novembra 2019 ob 17.
uri v kulturnem domu pri Sv. Tomažu za celotno območje občine, v nadaljevanju ob 19. uri
pa seje vseh šestih odborov.
G. Borut Janžekovič se zahvaljuje, da so svetniki prejeli prenosne računalnike.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 8. REDNE SEJE

1.
2.
3.
4.
5.

Sklep št. 64, je realiziran.
Sklep št. 65, je realiziran.
Sklep št. 66, je v postopku realizacije.
Sklep št. 67, je v postopku realizacije.
Sklep št. 68, je v postopku realizacije.
Občinska uprava
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