OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Številka: 032-2/2010
Datum : 19.11.2012
ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v ponedeljek, 19. novembra
2012, ob 19. uri v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44.
Župan je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih začel sejo ob 18.03 uri.
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je
bilo prisotnih šest članov občinskega sveta.
Ga. Mateja Hržič bo prišla nekoliko pozneje.
G. Marjan Goričan se je seje opravičil zaradi zdravstvenih razlogov.
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman in računovodkinja
ga. Stanka Kosi ter članica Nadzornega odbora ga. Irena Pučko.
Od poročevalcev je bila prisotna ga. Bogdana Kolbl, predstavnica KP Ormož d.o.o., Hardek
21c, za poročevalko Programa oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja v letu
2013 in g. Klaus Dieter Požgan, izvršni direktor Ustanove dr. Antona Trstenjaka.
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Od novinarjev je bila prisotna ga. Katjuša Štih.
Župan je podal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 14. redne seje.
Pripomb in dopolnitev ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 13. redne seje.
Prisotnih je bilo šest članov občinskega sveta.
Glasovalo je šest članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh šest članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 145
1.
Sprejme se zapisnik 14. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega
sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad 1
Župan je za 15. redno sejo predlagal naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Določitev dnevnega reda
Predstavitev Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2013
Članstvo občine Sveti Tomaž v ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka
Program oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja v letu 2013
Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
Razno

Župan je predlagal razširitev dnevnega reda z naslednjimi točkami:
1. Sklep o vrednosti točke za odmero NUSZ za leto 2013
2. Postopna obremenitev nadomestila NUSZ v letu 2013
3. Sklenitev darilne pogodbe s ga. Šnajder Marijo in ga. Cajnkar Marijo, za parc. št.
1090/2 v k.o. Savci (domačija dr. Stanka Cajnkarja)
Ob 19.08 se je seje udeležila ga. Mateja Hržič.
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda pojasnila k uvrstitvi dodatnih točk
dnevnega reda.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da smo v času po sklicu seje prejeli obvestilo, da moramo čim
prej sprejeti sklepe v zvezi z vrednostjo točke NUSZ ter postopne obremenitve. Župan je
predlagal razpravo o predlaganem dnevnem redu. Župan je predlagal, da bi pod točko 2
obravnavali Program oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja za leto 2013, pod
točko 3 bi obravnavali Članstvo občine Sveti Tomaž v ustanovi akademika dr. Antona
Trstenjaka, sledila bi točka o proračunu za leto 2013, sklep o vrednosti točke, postopna
obremenitev, sklenitev darilne pogodbe, pobude ter predlogi svetnikov in točka razno.
Pripomb in dopolnitev ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 146
1.
Dnevni red današnje seje se dopolni z naslednjimi točkami:
1. Sklep o vrednosti točke za odmero NUSZ za leto 2013
2. Postopna obremenitev nadomestila NUSZ v letu 2013
3. Sklenitev darilne pogodbe s Šnajder Marijo in Cajnkar Marijo, za parc. št. 1090/2 v
k.o. Savci (domačija dr. Stanka Cajnkarja)
2.
Vrstni red točk dnevnega reda se spremeni tako, da se pod točko 2 obravnava Program
oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja v letu 2013, pod točko 3 se obravnava
Članstvo občine Sveti Tomaž v ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka ter v nadaljevanju
točke, ki so bile dodatno sprejete.
3.
Ta sklep velja takoj.
Župan je dal v razpravo dopolnjen dnevni red.
Ker pripomb in dodatnih predlogov ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, ZA jer glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1.Določitev dnevnega reda
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Program oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja v letu 2013
Članstvo občine Sveti Tomaž v ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka
Predstavitev Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2013
Sklep o vrednosti točke za odmero NUSZ za leto 2013
Postopna obremenitev nadomestila NUSZ v letu 2013
Sklenitev darilne pogodbe s Šnajder Marijo in Cajnkar Marijo, za parc. št. 1090/2 v
k.o. Savci (domačija dr. Stanka Cajnkarja)
9. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
10. Razno
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ad 2
Župan je prosil poročevalko KP Ormož d.o.o., ga. Bogdano Kolbl, da poda obrazložitev
Programa oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja v letu 2013.
Med drugim je bilo povedano, da bi morali na območju občine Sveti Tomaž pristopiti k
obnovi in zamenjavi hidrantov, ker je precej dotrajanih. V letošnjem letu sta bila zamenjana
dva hidranta. Nekaj večjih posegov je bilo tudi na vzdrževanju v črpališču. Zamenjati je bilo
potrebno črpalke v črpališču v Mihovcih. Poskrbeti bi morali za vzpostavitev regulacije med
Kostanjem, prečrpalnico pri Furjanovem križu in vodnim stolpom Rakovci. Koncesionar se
trudi, da je preskrba s pitno vodo zadostna in nemotena. Po zadnjem neurju je prišlo do
večje poškodbe kanala, od koder se črpa voda za bogatenje podtalnice. Začasno se je bilo
potrebno preusmeriti na vodotok Pesnico. Če bo sanacija kanala dolgotrajna, bi lahko
prihajalo do motene preskrbe s pitno vode za celotno območje vseh treh občin ter dela
občine Ljutomer. V zvezi z nastalo situacijo so seznanili pristojno ministrstvo ter projektanta.
Sedaj čakajo na odgovore ter predloge, kako pristopiti k rešitvam za zadostno količino vode
za bogatenje podtalnice, če bi ostal kanal dalj časa v takem stanju. Jesenske padavine niso
dosti pripomogle k obogatitvi podtalnice.
Župan je dodal, da se zavedamo, da je stanje glede hidrantov zaskrbljujoče, kar bomo morali
postopoma odpravljati. Meni, da je način bogatenja podtalnice dobra rešitev za vse tri
občine, ker tudi v sušnem obdobju občani niso bili prikrajšani za preskrbo z vodo. Menil je,
da je sodelovanje s koncesionarjem dobro in takega sodelovanja si želimo tudi v bodoče.
Župan je odprl razpravo.
G. Janko Vrbančič je povedal, da je stanje na kanalu katastrofalno in vprašanje je, kdaj bo to
sanirano. Verjetno je, da bomo imeli težave s preskrbo vode.
Župan je predlagal glasovanje.
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta.
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov
občinskega sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 147
1.
Sprejme se Program oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja v letu 2013, ki je
sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/3
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Župan je prosil izvršnega direktorja Ustanove dr. Antona Trstenjaka g. Klausa Dieter
Požgana, da predstavni ustanovo ter pogoje in pravice članstva občine. Sedež ustanove je
sedaj v Ljutomeru, na Glavnem trgu št. 3a.
Uvodoma se je predstavnik ustanove zahvalil za dolgoletno podporo in članstvo naše občine
v tej ustanovi. Zadnji dve leti so v ustanovi veliko časa namenili ureditvi statusa članstva in
spodbujali k aktivnejši vlogi pri tem. Večja vloga se daje občinam, ki so članice in tudi drugim,
ki ustanovo drugače podpirajo. Članarina se giblje glede na velikost občine. Za občino Sv.
Tomaž bi to znašalo 500 EUR na leto, ker ima občina pod 5000 prebivalcev.
Ustanova podpira oz. štipendira podiplomski študij in doktorski, ter podpira druge projekte kot
so založništvo in druge kulturne dejavnosti na območju Prlekije, Slovenskih goric in Haloz.
Več pravic pri tem imajo občine, ki so članice ustanove in plačujejo članarino. Pojasnil je tudi
način delovanja ustanove, ki ima Skupščino s 38 člani, in 5 člansko upravo. Ustanova ima
svojo spletno stran. Uprava deluje tako, da je v njej tudi en predstavnik občin. V tem času je
14 občin že podpisalo pristop k članstvu. Pobuda je bila posredovana 33 občinam. V času
delovanja ustanove od leta 1989 do danes je ustanova podprla preko 100 raznih projektov,
podelila 50 štipendij za doktorski študij in 72 za magistrski.
V nadaljevanju je župan povedal, da si želimo dobrega sodelovanja, ter, da bi tudi naši
občani bili deležni pri štipendiranju.
Župan je odprl razpravo.
Matejo Hržič je zanimalo ali se lahko prijavi občina na razpis, ki ni članica in njeni občani?
Pojasnjeno je bilo, da je članstvo in plačana članarina obvezna. Mora biti neki ključ, kako se
dela in ravna. Danes se dogaja, da mladi ne dobijo služb in brez enega dneva delovne dobe
nadaljujejo študij.
Mateja je predlagala, da bi v bodoče bili razpisi tudi na njihovi spletni strani, da bi občani
razpise lažje spremljali!
Obljubljeno je bilo, da bodo razpisi objavljeni na spletni strani, ker že dobrih 14 dni spletna
stran tudi deluje.
Župan je predlagal glasovanje.
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta.
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov
občinskega sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 148
1.
Občinski svet občine Sveti Tomaž soglaša s pristopom občine Sveti Tomaž v članstvo
Ustanove dr. Antona Trstenjaka.

2.
Ta sklep velja takoj.
G. Klausa Dieter Požgan se je zahvalil za sodelovanje in podporo Ustanovi dr. Trstenjaka.
Na vprašanje kaj bo s premoženjem, ki ga imajo pri Sv. Tomažu je odgovoril, da se bodo
potrudili, da se ta problem čim prej reši.
Ad/4
Po krajšem uvodu je župan prosil računovodkinjo ga. Stanko Kosi, da poda obrazložitev
prihodkovnega dela proračuna, sam pa bo pojasnil odhodkovni del z investicijami in NRP.
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Med drugim je bulo pojasnjeno, da planiramo za leto 2013 prihodke v višini 2.297.421 € ter
odhodke v višini 2.478.224,20 €. Odhodki so višje planirani, ker je bil konec leta ostanek na
računih. Iz naslova dohodnine pričakujemo prihodke v višini 1.420.589 € brez finančne
izravnave, ker je ne dobimo. Iz naslova davka na premoženje planiramo 80.825 € in na blago
in storitve planiramo 36.967 €. Pričakujemo nedavčne prihodke v skupni višini 104.381€,
kamor spadajo udeležba na dobičku ter dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe
ter druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki.
Kapitalski prihodke planiramo v višini 20.000 €, gre pa za prodajo premoženja, ki smo ga kot
občina podedovali od naših oskrbovancev v domovih po načrtu prodaje za leto 2013.
Planiramo 453.193 € iz državnega proračuna sredstev Evropske unije za izgradnjo vrtca.
V nadaljevanju je med drugim župan povedal, da planiramo odhodke v višini 2.478.224 €. Še
posebej je omenil investicijske odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, ki jih
planiramo v višini 1.036.741 €.
Za modernizacijo cestne infrastrukture bi namenili 230.178 €, za razvoj telekomunikacij
predvidevamo vlaganja v višini 45.450 €. V proračunskem letu 2013 predvidevamo
modernizacijo JP št. 802-282 Savci - ribnik v višini 89.423 €, modernizacijo JP 802-050
Koračice- mejna v višini 91.350 €, modernizacijo JP v dolžini št. 802-151 Rakovci-kapelaVoršič v dolžini 250 m v višini 20.300 €. Naročili bi projektno dokumentacijo za cesto Goli
breg ter pristopili k izgradnji pločnika v centru Sv. Tomaža, za katerega planiramo sredstva v
višini 15.225 €. Za vzdrževanje z zimsko službo lokalnih cest planiramo 80.000 €, ter za
javne poti 80.330 €.
Za področje socialnega varstva planiramo 119.077 €, od tega se namenja 95.490 € za
varstvo starejših za pokrivanje stroškov institucionalnega varstva in drugih skupin. Po zakonu
pa moramo imeti tudi splošno proračunsko rezervo, ki jo planiramo v višini 20.000 €.
Za investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih predvidevamo 12.000 € ter za skupne
projekte vseh treh občin 26.070 € za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo, ki je predmet
Kohezijskega sklada. Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb planiramo
31.500 €. Stroške za dejavnost vrtcev planiramo v višini 272.181 €. Investicijska vlaganja v
novi vrtec planiramo v letu 2013 v višini 672.562. Gre za dveletni program, ki se bi
predvidoma končal v letu 2014. V letu 2013 predvidevamo, da bomo koristili sredstva EU v
višini 453.193 €, v višini 95.000 € bi namenili sredstva po 23. členu ZFO in 124.369 € lastnih
proračunskih sredstev.
Predlagamo nakup šotora, ki bi ga postavili na zunanji prireditveni prostor pri kulturnem
domu. Zanj bi plačali 20.000 € v letu 2013 in 20.000 € v letu 2014. Gre za šotor, ki bi imel
dimenzije 60 x 25 m, kar bi lahko postavili na naš prostor. Prodajalec Grad-Trgo d.o.o., Savci
69 bi šotor tudi dal postaviti ter priskrbel potrebno dokumentacijo. Občina bi poskrbela za
pridobitev dovoljenja za postavitev.
Za delovanje naše osnovne šole, OŠ Stanka Vraza, Glasbene šole Ormož ter gimnazije bi
skupaj namenili 109.199 €. Za regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ, OŠ
Stanka Vraza ter prevoza enega otroka v OŠ Miklavž pri Ormožu s posebnimi potrebami
planiramo 51.875 €.
Seznanjeni smo bili, da bi v Ormožu želeli preseliti knjižnico iz ormoškega gradu na novo
lokacijo kjer je bil do nedavnega vrtec na Žigrovi 6/b. Če bo občina Ormož uspela na razpisu,
bomo namenili 4.978 € kot delež v višini 12,7%.
V času javne razprave od 20. novembra 2012 do 5. decembra 2012 obravnavajo predlog
proračuna delovna telesa občinskega sveta ter zainteresirana javnost. Organizirali bomo
zbore občanov po Gasilskih domovih in pri Sv. Tomažu. Podrobneje bodo obravnavali
predlog proračuna odbori, vsak za svoje področje.
Župan je odprl razpravo.
G. Janko Vrbančič je menil, da bi bila nabava šotora nesmiselna. Gre za industrijski šotor, ki
je bil namenjen v tujini za skladišče. Izposoja šotora danes stane cca 1500 do 2000 €. Če bo
objekt postavljen, bo prišlo zelo hitro do večjih vzdrževalnih del. Izpostavljen bi bil vsem
vremenskim vplivom in je vprašanje časa, kdaj se bodo pojavila večja vzdrževalna dela.
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Lani je bil dan predlog, da se nekaj naredi za zunanjo ureditev pri stanovanjskem bloku Sveti
Tomaž 20 in 18. Tega ne vidi v predlogu proračuna za naslednje leto.
G. Mirko Lovrec se sprašuje, kako bi takšna postavitev šotora vplivala na izgled kraja. Zakaj
se ni o tem že prej nič reklo, meni,da pristop ni dober.
Župan je odgovoril, da ne vztraja, da svetniki to podprejo, predlog je pač dal.
G. Robert Korada je menil, da ni primeren čas za take nakupe.
G. Mirko Lovrec je povedal, da je mislil, ko je bral predlog proračuna, da se bomo odločali za
nakup šotora, ki bo mobilen, da bi ga lahko koristila društva. Za ta vložek bi občina lahko
gasilcem plačevala najem šotora za nekaj let.
G. Mirko Lovrec je želel pojasnila pri postavki 24.000 € za investicijsko vzdrževanje gasilskih
domov.
G. župan je pojasnil, da je 20.000 € namenjenih PGD Savci in 4.000 € PGD Koračice za
končno ureditev, daj imajo v naslednjem letu obletnico delovanja.
G. Mirko Lovrec je povedal, da so se gasilci preko Gasilske zveze dogovorili, koliko naj komu
pripada. PGD so se že odrekla sredstvom v korist PGD Savci. Na GZ se nekaj dogovorijo in
naj to drži. Vsi bi potrebovali dodatna sredstva, vendar si ne upajo niti zaprositi, ker so imeli
nek dogovor.
G. Mirka Lovreca zanima, zakaj je indeks pri investicijskem vlaganju v ceste 64%, če pa
župan trdi, da se na področju modernizacije cest obseg ne zmanjšuje in je primerljiv
preteklim letom?
G. župan je pojasnil, da se s finančnega vidika vidi tako, vendar bomo po dolžini cest sledili
preteklim letom. Verjetno bi morali še katero od cest izločiti, da bomo lahko izpeljali izgradnjo
Vrtca pri Sv. Tomažu, ki bo namenjen najmlajšim s celotnega območja občine.
S strani Zdravstvenega doma Ormož so se na vse tri občine obrnili v zvezi z investicijo v
dograditev in obnova zdravstvenega doma. V zvezi s tem smo imeli skupaj z direktorico
sestanek vse tri občine. Glede na to, da zdravstveni dom računa le na proračunska sredstva
občin, ne pa na sredstva po razpisih bodisi od države ali EU, taka investicija žal ne bo
mogoča.
G. Lovrec Mirko je povedal, da se Svet zavoda ZD Ormož verjetno ne bo odločil za tako
obsežno investicijo v dograditev in obnovo zdravstvenega doma, ker drugih virov ni
zagotovljenih. Gre za lastne vire in vire treh občin, ki bi jih morale zagotoviti.
G. župan je dodal, da se podobno kot pri nas odločajo tudi v občini Središče ob Dravi.
Podpiramo investicijska vlaganja, vendar postopoma, da si ne bomo zaprli možnost
najemanja kakega kredita za naše bodoče investicije, če jih bomo potrebovali, pa če tudi bi
šlo samo za premostitvene kredite.
G. Robert Korada je zanimala postavka članarine Združenja občin Slovenije ?
Pojasnjeno je bilo, da ne gre samo za članarino, ampak za plačilo notranje revizije, ki jo po
zakonodaji moramo imeti.
G. Robert Korada je vprašal, kaj se je zgodilo s projektom Savci- Ribnik, ker bi prej stal
245.000 €, sedaj pa planiramo 93.000 €. Za dokumentacijo smo porabili 6.200 €. Zakaj se ni
projekt naročil tudi za modernizacijo ceste Rucmanci- Britkošak, če se za druge naroča?
Sam je že nekajkrat predlagal, da bi pristopili k modernizacije te ceste Savci – ribnik sami in
postopoma. Cesta bi lahko bila že zgrajena. Kar naprej se v NRP pojavljajo novi projekti, prej
planiranih pa nismo dokončali, zakaj se to dela?
G. Župan je pojasnil, da smo se s cesto prijavili na ukrep 322, za obnovo vasi, ki pa je moral
imeli vključeni dve operaciji. Mi smo se odločili za cesto in javno razsvetljavo, kar je projekt
zelo podražilo.
Glede naročanja projektov je pojasnil, da pač projekte moramo imeti, čeprav ne gre vse v
realizacijo. Na zalogi že imamo dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za izgradnjo
kanalizacije s čistilno napravo pri Sv. Tomažu. Tudi za obnovo regionalne ceste R 713 od
pokopališča do Zmazkovih je na zalogi. Brez projektov preprosto ne gre, če se prijavljaš na
razpise. Res je, da se v NRP pojavljajo nove predvidene investicije, ker se preprosto
moramo prilagajati željam in potrebam na terenu.
G. Janko Vrbančič je vprašal, če so vsi priključeni na kanalizacijo, ki je bila zgrajena od
križišča pri Santi do sedeža občine Svetega Tomaža?
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G. Župan je pojasnil, da še niso vsi priključeni. Pripravljamo odločbe za plačilo komunalnega
prispevka, ki bo tudi pogoj za priključitev na javno kanalizacijo.
G. Janko Vrbančič je vprašal kako potekajo aktivnosti za obrtno cono?
G. župan je pojasnil, da potekajo v smeri pridobitve zemljišča. Prijavili smo se za nakup
Bezjakove njive, katero bi zamenjali z g. Majcen Jožefom, vendar Upravna enota ni
upoštevala našega uveljavljanja prednostne pravice. Pritožba je bila posredovana na
pristojno ministrstvo, vendar še ni odgovora.
G. Robert Korada je menil, da bomo z GVO družbo prišli težko do sofinanciranja. Na terenu
lahko opazimo, da ne odpravljajo niti najnujnejših napak. Ljudem bi morali povedati kaj bomo
s temi 40.000 € naredili? Koliko priključkov bomo s tem lahko naredili?
G. župan je pojasnil, da se bo o tem, kje bi se kaj naredilo odločali na seji občinskega sveta.
Za tri priključke v Hranjigovcih smo plačali 3.000 € na gospodinjstvo.
G. Robert Korada, de je bil projekt izgradnje OŠO sistema dobro zamišljen, vendar je slabo v
tem, da ni zajel celotnega območja, kar nam bo delalo še velike težave.
G. župan je opisal primer navezave ene od naselij v Središču ob Dravi, kjer so iskali drugega
soinvestitorja Teleing d.o.o.. Daje se možnost drugemu soinvestitorju s tem, da se zaveže,
da bo dovolil koriščenje omrežja še za vse preostale operaterje.
Sedaj čakamo na odgovor GVO, kako in kje peljati aktivnosti naprej. Projekt za preostala
naselja imamo.
G. Robert Korada je vprašal zakaj taka odstopanja pri sejninah članov občinskega sveta?
G. računovodkinja je pojasnila, da je težko planirati koliko sej bo potrebnih čez leto. Po
zakonodaji moramo imeti vsaj štiri redne seje.
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta.
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov
občinskega sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 149
o javni razpravi o predlogu Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2013
1. člen
Izvede se javna razprava o Predlogu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2013.
2. člen
Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2013 bo na vpogled vsak delovni dan (od
ponedeljka do petka) v prostorih občinske uprave Občine Sveti Tomaž, in sicer od 20.
novembra 2012 do 05. decembra 2012.
3. člen
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pisno pošljejo županu v času javne razprave
in sicer od 20. novembra 2012 do 05. decembra 2012.
4. 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.

5. člen
Ta sklep velja takoj.
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Ad/5
Župan je prosil direktorico občinske uprave, za obrazložitev sprejetja Sklepa o vrednosti
točke za odmero NUSZ za leto 2013.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da ne želimo povišati obremenitve za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč. Vrednost točke bi ostala na letošnji ravni in je znašala 0,00268
EUR.
Župan je predlagal razpravo.
Ker dodatnih predlogov ni bilo je predlagal glasovanje.
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta.
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov
občinskega sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 150

1.
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine
Sveti Tomaž za leto 2013 znaša 0,00268 EUR.
2.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012 (Uradno glasilo občine Sveti
Tomaž, štev. 14/2011).
3.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž,
uporablja pa se od 01.01.2013.
Ad/6
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sprejetja Postopna
obremenitev nadomestila NUSZ v letu 2013.
Med drugim je bilo povedano, da nekatera območja pri Sv. Tomažu in v Koračicah že nekaj
let obremenjujemo z nižjo stopnjo, kar predlagamo tudi za leto 2013. Gre za zavezance za
plačilo nadomestila, ki se jim odmeri nadomestilo od celotne površine nezazidanega
stavbnega zemljišča, zato je prav, da se obremenijo s 50% obremenitvijo, nekatere parcele
pa s 15% obremenitvijo.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov
občinskega sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 151

1.
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Zavezanci za plačilo nadomestila, ki se jim odmeri nadomestilo od celotne površine
nezazidanega stavbnega zemljišča se v letu 2013 obremenijo v višini 50 % pripadajočega
nadomestila.
2.
Ne glede na 1. točko tega sklepa se v letu 2013 obremenijo v višini 15 % pripadajočega
nadomestila naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
k.o. Koračice – 128, 117, 422, 421/1, 420, 415, 411, 413, 414, 409, 405, 406, 447/1, 402,
401.
k.o. Tomaž – 79/2, 85/1, 83/2, 81, 80/1, 76/1, 76/3, 94/1, 93/1, 93/3, 94/4, 95/2, 2, 3, 4, 5,
10/3, 10/4, 10/5, 8/6, 9.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž,
uporablja pa se od 1.1.2013.
Ad 7
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklenitve darilne pogodbe s
Šnajder Marijo in Cajnkar Marijo, za parc. št. 1090/2 v k.o. Savci (domačija dr. Stanka
Cajnkarja).
Direktorica je pojasnila, da smo se že ob sprejemanju rebalansa proračuna pogovarjali o
pridobitvi domačije Cajnkar ter v rebalansu zagotovili potrebna sredstva. Sam postopek je
trajal kar nekaj mesecev, ker je bilo potrebna odmera zemljišča ter določitev nove parc.
številke. Samo hišo bodo lastniki podarili, preostanek zemljišča od hiše do ceste pa bo
občina kupila za 10.000 Eur.
Župan je dodal, da smo hvaležni družini Cajnkar- Šnajder, da so nam objekt darovali,
zemljišče pa smo pripravljeni odkupiti. S tem smo si naložili še eno breme za občino, vendar
si ne moremo dovoliti, da bi tudi domačija našega rojaka dr. Stanka Cajnkarja propadla kot
se je zgodilo z Meškovo v Ključarovcih.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov
občinskega sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 152
1.
S Šnajder Marijo, Vinski vrh 54, 2275 Miklavž pri Ormožu in Cajnkar Marijo, Savci 65, 2258
Sveti Tomaž, se sklene darilna pogodba za nepremičnino s parc. št. 1090/2 stavba v izmeri
16 m2 in 23 m2 in 45 m2 in 109 m2, skupaj 193 m2, pripisana k.o. Savci.
2.
Ta sklep velja takoj.
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Ad 8
Pobude vprašanja in odgovori nanje:
Ga. Ksenija Kosi se je zahvalila za opravljena nujna dela na cestah v Pršetincih.
G. Mirko Lovrec je predlagal, da bi si svetniki skupaj ogledali modernizirane ceste v
letošnjem letu. Predlaga, da se naj nekaj naredi ter opozori lastnike zemljišč v Rakovcih proti
Pučkovim, ker preprosto lastniki nameščajo ograje na cesto in to eden za drugim. Cesta je
za udeležence nevarna. Zanima ga tudi, zakaj OŠ ne sodeluje v tekmovanjih kot je »Kaj veš
o prometu«.
Zadnja leta v tem medobčinskem tekmovanju ne nastopa nekaj šol. Vzrokov je več.
Tekmovanja so običajno v Ormožu, tako, da si morajo priskrbeti prevoze. Na OŠ Sveti
Tomaž organizirajo opravljanje izpitov za kolesa in druge aktivnosti. Šole ne moremo prisiliti
da gredo na tekmovanja.
G. Janko Vrbančič je prenesel pritožbe občanov pri dvorani, da se dela hrup z avtobusi.
V stanovanjskem bloku št. 20 so pritožbe stanovalcev.
Bilo je rečeno, da imamo upravljavca bloka in si morajo sprotne probleme reševati z njim.
Preprosto jim mi reda ne moremo delati. G. Janko Vrbančič je menil, da pa smo vendarle
lastniki objekta in imamo nekaj za reči.
Župan je povedal, da manjše probleme sproti rešujemo. V mesecu novembru smo namestili
nove pokrove na greznici, ker je bil v kletnih prostorih neznosen smrad, za parkirana vozila
pa so bile greznice nevarne.
Z eno od najemnic so bile težave, vendar se je stanje poboljšalo, ker smo družino obvestili,
da bomo primorani vključiti CSD Ormož za reševanje problemov.
G. Janko Vrbančič je menil, da bi morali imenovati komisijo za dodeljevanje stanovanj, ker
ljudje govorijo, da nekateri dobijo stanovanje kar na lepe oči.
Župan je vprašal ali je sporno, da smo dali stanovanje g. Skuhala Danilu, ki je invalid? Od
vseh strani so na nas pritiskali, da naj poskušamo najti neko rešitev. Po izselitvi družine Plohl
je prišlo do sprostitve stanovanja ter smo lahko preselili g. Klavžarja v njeno stanovanje, g.
Skuhalu pa smo dalo stanovanje v pritličju kjer je prej stanoval g. Klavžar.
Ga. Sabina Golob se je zahvalila za namestitev prometnega ogledala pri Dragunovih.
Predlagala pa je, da bi namestili ogledalo tudi v Bratonečicah pri Jesih Albinu za vključevanje
na LC, ker je priključek pod takim kotom, da je zelo oteženo vključevanje v promet.
G. Mirko Lovrec je predlagal, da se naj na LC Savci-Gomila uredijo bankine. Župan je
pojasnil, da je že naročeno.
G. Robert Korada predlaga, da bi pristopili k ureditvi postajališča v Rucmancih pri kapeli. Pri
tem so pripravljeni sodelovati tudi krajani.
Predlagal je tudi, da se naj v Mezgovcih naredi še ena kanaleta, ter se usmeri meteorna
voda na gozdno parcelo pred asfaltom.
G. župan je povedal, da sta bile predvideni dve in dve bi tudi morali biti vgrajeni. Pozanimali
se bomo kaj je s tem.
Ga. Sabina Golob je vprašala ali bomo organizirali silvestrovanje na prostem?
Župan je menil, da bi kazalo slediti lanski odločitvi, da te prireditve ne bi bilo. Če ne bi bilo
ognjemeta bi se verjetno zbralo le nekaj občanov. Primerneje bi bilo, da se predvidena
sredstva namenijo našim občanom, tistim, ki jih je kriza najbolj prizadela, za kar bi nam bili
zelo hvaležni. Izrazil je željo, da bi pri tem sodelovali svetniki, ker sami najbolje poznajo
situacijo na terenu, če se bomo za to odločili. G. župan je povedal, da so bili obdarjeni občani
zelo hvaležni.
Ga. Ksenija Kosi je menila, da bi ta sredstva raje namenili vrtcu ali šoli za njihove programe.
Župan se je vprašal, zakaj novoletne prireditve ne bi pripravilo katero od društev v naši
občini?
V razpravi so svetniki menili, da bi jim kljub temu morali zagotoviti sredstva, ker društva
drugega vira nimajo, kar pa bi nas tudi toliko stalo.
G. Mirko Lovrec je vprašal kaj bo s prostori stare pošte, ki se obnavlja?
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G. župan je pojasnil, da bomo preselili športnike v večji prostor, manjši prostor pa bi namenili
za Turistični informacijsko pisarno/ točko. V kulturnem domu bi se s tem sprostili sedanji
prostori društva KMN Tomaž.
Objekt nam je v teh poznih jesenskih mesecih uspelo obnoviti. Nekatera dela se bodo
opravila spomladi. Čaka nas tudi notranja obnova, ki pa tudi ne bo poceni.
Ga. Sabina Golob je vprašala kako smo uredili glede stavbne pravice z g. Lalićem pri
Pokopališču?
G. župan je pojasnil, da bomo pristopili k sporazumni rešitvi, v nasprotnem primeru se bomo
pozanimali, kako bi se ta problem rešil po pravni poti. Dejstvo je, da je nastopila povsem
nova situacija. Družina je lastnik zemljišča, na delu katerega je že pristopila k postavitvi
kioska.
Ga. Mateja Hržič je menila, da bi morali narediti več reda, da ne bi ljudje parkirali na
pločnikih. Stanje ob 1. novembru je bilo nevzdržno.
Ad 9
Pri točki pobude in vprašanja sta ga. Mateja Hržič in g. Mirko Lovrec vprašala glede pisma
župnišča v zvezi z zemljišči, najemninami ter drugimi vprašanji.
G. župan je predlagal, da bi se podrobneje o tem pogovarjali na sestanku, ki bi ga imeli v
naslednjem tednu.
Dogovorjeno je bilo, da bo sestanek v sejni sobi Kulturnega doma pri Sv. Tomažu, dne
26.11.2012 ob 18. uri. Ta dogovor velja kot vabilo za prisotne svetnike, g. Marjana Goričana
bomo obvestili.
Seja je bila zaključena ob 21.34 uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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OBČINA SVETI TOMAŽ

POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 14. REDNE SEJE
1. Sklep št. 143, je realiziran.

2. Sklep št. 144, je v postopku realizacije.
3. Sklep št. 145, je v postopku realizacije.
Občinska uprava
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