OBĆINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Datum: 22.12. 2008
Številka: 032-0001/2008

Zapisnik
19. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Tomaž, ki je bila v ponedeljek, 22. decembra
2008 ob 18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma, Sv. Tomaž 44.
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 18.15 uri.
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je
prisotnih sedem svetnikov.
Robert Skuhala je sporočil, da se bo seje udeležil nekoliko pozneje.
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman in računovodkinja
ga Stanislava Kosi.
Od novinarjev ni bilo nikogar.
Zapisnikar Ivan Rakuša.
Župan je dal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 18. redne seje.
Pripomb in dopolnitev ni bilo.
Župan predlaga glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 18. redne seje.
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil
sprejet
SKLEP št. 245
1.
Potrdi se zapisnik 18. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/1
Župan predlaga umik 4. točke dnevnega reda, ki se nanaša na Sprejem Skupnega občinskega
programa varnosti za območje občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter sprejem
sklepa o pristopu k Skupni občinski upravi Ptuj.
Župan pojasni, da je razlog v tem, ker se poročevalec za to tematiko ne more udeležiti seje,
ker je zadržan, točko pa bomo obravnavali na eni od naslednjih sej v letu 2009.
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Župan predlaga dodatno točko dnevnega reda, ki se nanaša na Določitev zneska o limitu od
katerega naprej se zaračunava nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v občini Sv.
Tomaž.
Direktorica pojasni, da je razlog za obravnavo te točke dnevnega reda v priporočilu DURS-a,
da bi kazalo določiti limit. V našem primeru gre za pet zavezancev. Sam strošek v zvezi z
izdajo odločbe bi skoraj presegel višino predpisane obremenitve.
Župan daje oba predloga v razpravo.
Razprave in dodatnih predlogov ni bilo.
Župan predlaga glasovanje o umiku 4. točke dnevnega reda.
Prisotnih je sedem svetnikov.
Glasovalo je sedem članov sveta » ZA » je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP št. 246
1.
Četrta točka dnevnega reda »Sprejem Skupnega občinskega programa varnosti za območje
občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter sprejem sklepa o pristopu k Skupni
občinski upravi Ptuj, se umakne z dnevnega reda današnje seje.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan predlaga glasovanje o predlagani dodatni točko dnevnega reda »Določitev zneska o
limitu od katerega naprej se zaračunava nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v občini
Sv. Tomaž.«
Prisotnih je sedem svetnikov.
Glasovalo je sedem članov sveta » ZA » je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP št. 247
1.
Določitev zneska o limitu od katerega naprej se zaračunava nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Sv. Tomaž, se uvrsti na dnevni red današnje seje pod točko štiri.
2.
Ta sklep velja takoj
Župan pri točki tri predlaga skrajšani postopek. Direktorica pojasni, da gre za manjše
spremembe oz. popravke Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
v tistem delu, ki se nanaša na zastopanost članov v Svetu zavoda.
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Po spremenjeni zakonodaji morajo imeti zaposleni delavci tudi enega predstavnika v Svetu
zavoda.
Župan odpira razpravo.
Razprave ni bilo.
Prisotnih je sedem svetnikov.
Glasovalo je sedem članov sveta »ZA» je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP št. 248
1.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož se obravnava po skrajšanem postopku.
2
Ta sklep velja takoj.
Župan predlaga glasovanje o dopolnjenjem dnevnem redu 19. redne seje.
Prisotnih je sedem svetnikov.
Glasovalo je sedem članov, »ZA« je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
dnevni red:
-

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega
sveta s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Dopolnjen predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2009.
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož-skrajšani postopek
4. Določitev zneska o limitu od katerega naprej se zaračunava nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča v občini Sv. Tomaž.
5. Popravek sklepa občinskega sveta št. 422-8/2008 z dne 20.11.2008 v zvezi s
upoštevanjem oprostitve plačila NUSZ pri plačilu odškodnine za zemljišče.
6. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
7. Razno
Ad/2

Med drugim župan pove, da je dopolnjen predlog proračuna usklajen s občinski svetniki in
odbori. Uskladili smo se tudi glede načrta razvojnih programov za čas do leta 2012. Župan je
vprašal ali je potrebna predstavitev dopolnjenega proračuna za leto 2009 od postavke do
postavke. Prisotni so menili, da ni potrebno.
Župan odpira razpravo:
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Janez Rep je menil, da ne smeli zmanjševati obseg investicijskih sredstev za investicije v
komunalno infrastrukturo. Iz proračuna je razvidno, da je za leto 2011 in 2012 planirano manj
sredstev.
Župan pojasni, da ni rečeno, da ne bo tudi v teh dveh letih več investicijskega denarja. Sedaj
bi bilo nesmiselno napihniti te postavke. Ne vemo v katero smer in za katere namene bo
možno pridobiti sredstva za regionalne razvojne spodbude.
Župan predlaga glasovanje.
Prisotnih je sedem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP št. 249
1.
Sprejme se dopolnjen predlog Odloka o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2009, ki
vsebuje posebni del proračuna, načrt razvojnih programov, letni načrt pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnin premoženjem, kadrovski načrt in letni plan razvoja in vzdrževanja
občinskih cest.
2.
Ta sklep velja takoj.
Seje se je udeležil Robert Skuhala.
Ad/3
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev k osnutku Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej PtujOrmož.
Med drugim je bilo povedano, da je Državni zbor v mesecu maju sprejel Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki med
drugim spreminja 42. člen zakona, ki se nanaša na spremembo sestave svetov zavodov.
Po novem bi imeli zaposleni delavci v javnem zavodu tudi enega predstavnika v svetu zavoda.
Spremembe zakona smo dolžni vključiti v odlok.
Župan odpira razpravo:
Predsednik odbora za družbene dejavnosti pove, da je osnutek odloka primerna podlaga za
obravnavo na seji občinskega sveta ter predlaga svetnikom, da se odlok sprejme.
Župan predlaga glasovanje o osnutku odloka.
Prisotnih je osem svetnikov, »ZA» je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP št. 250
1.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej
Ptuj- Ormož«, je primerna podlaga za drugo obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.

Glede na to, da je sprejet skrajšani postopek za sprejem odloka in da na osnutek ni bilo
pripomb, župan pristopi k drugi obravnavi in odpira razpravo o predlogu odloka.
Pripomb in dopolnitev ni bilo.
Prisotnih je osem svetnikov, »ZA» je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP št. 251
1.
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Pokrajinski muzej Ptuj- Ormož«, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/4
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev k predlagani Določitvi
zneska o limitu od katerega naprej se zaračunava nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
v občini Sv. Tomaž.
Pojasnjeno je bilo, da so nam predstavniki DURS-a svetovali, da sprejmemo spodnji znesek
limita od katerega naprej se naj zaračunava nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
V naši občini je 5 takih zavezancev, ki imajo obremenitev do 5 EUR, kar bi za vseh pet
znašalo skupaj 23,39 EUR. Stroški odmere bi znašali več kot bi sredstev pridobili.
Razprava:
Ni bilo razprave.
Župan predlaga glasovanje.
Prisotnih je osem svetnikov, »ZA» je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP št. 252
1.
Znesek limita od katerega naprej se zaračunava nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
je 5 EUR.

5

2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/5
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev popravka sklepa NUSZ, na
katerega se je pritožila ga. Zelenjak Terezija, Sv. Tomaž 31, 2258 Sveti Tomaž.
Pojasnjeno je bilo, da se zavezanka za plačilo NUSZ-a ne strinja, da se ji znesek oprostitve za
leto 2008 upošteva pri obračunu odškodnine pri prodaji in nakupu zemljišča za pločnik.
Razprava :
Razprave ni bilo.
Župan predlaga glasovanje.
Prisotnih je osem svetnikov, »ZA» je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
S K L E P št. 253 o spremembi sklepa
št. 422-8/2008 01/ZH z dne 20.11.2008
1.
V prvi točki Sklepa Občinskega sveta št. 422-8/2008 01/ZH z dne 20.11.2008, ki se nanaša na
Zelenjak Terezijo, se črta besedilo: »leto 2008 in«
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/6
Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori nanje.
Aleš Luci: Vpraša, ali se bi bilo ceneje, če bi kupili računalnike in bi gradiva svetnikom
posredovali po elektronski pošti ?
Svetniki razmišljajo v tej smeri. Janez Rep meni, da želi prejemati gradiva za seje v papirni
obliki.
Župan je menil, da za leto 2009 v proračunu nismo tega stroška predvidevali.
Lahko pa se pozanimamo, koliko bi nas to stalo.
Kristina Grašič: Pove, da so s krajani naselja Bratonečice že dogovorjeni za delovno akcijo
odstranitve vej in druge zarasti ob cesti.
Franc Pondrk: Ali je bil opravljen ogled cest, kar je bilo predlagano na prejšnji seji?
Župan pojasni, da je bil ogled opravljen. Mnenje komisije pričakujemo v kratkem.
Kristina Grašič: Kakšni so rezultati ankete, ki je bila posredovana občanom v zvezi s
pogrebnimi svečanosti ?
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Pojasnjeno je bilo, da so nam občani vrnili 271 anketnih listov. Od tega jih 220 podpira da bi
se tudi cerkveni del pogrebne svečanosti odvijal v mrliški vežici, 39 jih je za dosedanji način
in 12 je bilo neveljavnih anket. Od neveljavnih so bile tri kopije. Upoštevajo se lahko samo
ankete, ki so imele originalni žig občine in župnijskega urada.
Kristina Grašič pove, da bodo delovno akcijo odstranitve zarasti ob cesti v Bratonečicah
organizirali v začetku naslednjega leta.
Aleš Luci: Kdaj bodo svetniki prejeli podatke za pripravo programa tekočega vzdrževanja
javnih poti ?
Pojasnjeno je bilo, da kratkem.
Ad/7
Razno :
Župan pove, da smo prejeli vlogo Štabuc Jožefa, s.p., za finančno pomoč.
Župan je vlogo samostojnega podjetnika prebral, nanaša pa se na pomoč v zvezi z dolgovi do
banke.
V razpravi je bilo pojasnjeno, da za tovrstne namene ni možno namenjati proračunskega
denarja.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.
Zapisnikar:
Ivan Rakuša

Župan:
Mirko Cvetko
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OBČINA SVETI TOMAŽ

POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 19. REDNE SEJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sklep št. 245, je realiziran
Sklep št. 246, je realiziran
Sklep št. 247, je realiziran
Sklep št. 248, je realiziran
Sklep št. 249, je bil objavljen v uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 19/08.
Sklep št. 250, je realiziran
Sklep št. 251, je realiziran ter bil posredovan ostalim soustanoviteljicam
Sklep št. 252, je bil posredovan na DURS in je v postopku realizacije.
Sklep št. 253, je bil posredovan stranki.

OBČINSKA UPRAVA
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