OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Datum: 24.11. 2010
Številka: 032-2/2010
ZAPISNIK
druge redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v sredo, 24. novembra
2010, ob 19.00 uri v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44.
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 19.02 uri.
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je
bilo prisotnih vseh osem članov občinskega sveta.
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman.
Od poročevalcev je bila prisotna ga. Stanka Kosi in ga. Vlasta Zupanič Domajnko, direktorica
ZD Ormož.
Zapisnikar je bil Ivan Rakuša.
Župan je podal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 1. (redne) konstitutivne seje.
Pripomb in dopolnitev ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 1. (redne) konstitutivne seje.
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov
Občinskega sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 5
1.
Potrdi se zapisnik 1. (redne) konstitutivne seje s poročilom o izvršitvi sklepov.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad 1
Župan je za 2. redno sejo predlagal razširitev dnevnega reda z dodatno točko in sicer:
Sklenitev prodajne pogodbe za nakup večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica dr. Hrovata
10 v Ormožu, stoječa na parc. št. 931/2 k.o. Ormož (v skupni izmeri 372 m2) in nepremičnin
parc. št. 931/4 (dvorišče v izmeri 80 m2), parc. št. 931/5 (dvorišče v izmeri 11 m2) in parc.
št. 933/4 (dvorišče v izmeri 639 m2), vse v k.o. Ormož.
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda razloge za uvrstitev dodatne točke na
dnevni red.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da smo predlog za nakup nepremičnin prejeli naknadno.
S tem nakupom gre za objekt v neposredni bližini doma starejših občanov.
Pobudniki želijo s tem nakupom pridobiti dodatne prostore za dejavnost Centra starejših
občanov, predvsem za dementne osebe. V kolikor se naša občina ne bo odločila za nakup,
se bo za višino te investicije zmanjšal delež občine v Centru starejših občanov v Ormožu.
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Dodatno pojasnilo je podal župan in med drugim povedal, da se osebno za ta nakup ne
zavzema, ker se bo zaradi tega nakupa pojavila nova investicija v Ormožu, bremenila pa bo
vse občine.
V domačem kraju imamo tudi podobne objekte in bomo morali pristopiti k nakupu le teh.
Vseh predlaganih nakupov preprosto ne zmoremo.
Župan je dal predlog v razpravo.
Dodatnih predlogov ni bilo.
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov
Občinskega sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 6
1.
Na dnevni red današnje seje se uvrsti dodatna točka dnevnega reda in sicer: Sklenitev
prodajne pogodbe za nakup večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica dr. Hrovata 10 v
Ormožu, stoječa na parc. št. 931/2 k.o. Ormož ( v skupni izmeri 372 m2) in nepremičnin parc.
št. 931/4 (dvorišče v izmeri 80 m2), parc. št. 931/5 (dvorišče v izmeri 11 m2) in parc. št.
933/4 (dvorišče v izmeri 639 m2), vse v k.o. Ormož.
Točka dnevnega reda se obravnava pod zaporedno št. 7, ostali dve točki se pomakneta za
eno mesto.
Zaradi prisotnosti direktorice ZD Ormož je župan predlagal, da se tretja točka dnevnega
reda, ki se nanaša na izgradnjo novega objekta pri ZD v Ormožu obravnava pod zaporedno
točko št. 2.
Župan je dal predlog v razpravo.
Dodatnih predlogov ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov,«Za« je glasovalo osem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP št. 7
1.
Vrstni red obravnave druge in tretje točke predlaganega dnevnega reda se zamenjata.
Ta sklep velja takoj.

2.

Župan je dal v razpravo dopolnjeni dnevni red 2. redne seje.
Dodatnih predlogov ni bilo.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, za je bil sprejet
naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje
občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Potrditev DIIP dokumentacije za investicijo Novi objekt Zdravstvenega doma Ormož
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3. Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2011- predlog
4. Potrditev investicijskega programa kanalizacije Sveti Tomaž
5. a.) Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju občine Sveti Tomaž za leto 2011
b.) Sklep o postopnosti obremenitve NUSZ v letu 2011
6. 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
7. Sklenitev prodajne pogodbe za nakup večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica dr. Hrovata
10 v Ormožu, stoječa na parc. št. 931/2 k.o. Ormož (v skupni izmeri 372 m2) in nepremičnin
parc. št. 931/4 (dvorišče v izmeri 80 m2), parc. št. 931/5 (dvorišče v izmeri 11 m2) in parc. št.
933/4 (dvorišče v izmeri 639 m2), vse v k.o. Ormož
8. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
9. Razno
Ad 2
Župan je prosil direktorico ZD Ormož go. Vlasto Zupanič Domajnko, da poda pojasnila k
potrditvi DIIP dokumentacije za investicijo Novi objekt Zdravstvenega doma Ormož. Med
drugim je povedala, da gre za skupen projekt vseh treh občin. Pojasnjeno je bilo, da se je k
temu projektu pristopilo po fazah. Sedaj je na vrsti odstranitev starega objekta kjer se je
nahajal rentgen in garažni prostori. Na tem mestu bi zgradili sodobnejši objekt za potrebe
ZD splošne medicine, zobotehnični laboratorij, garažne prostore za potrebe reševalne
službe in prostore za arhiv. Možnost bi imeli tudi za hospitalno dejavnost, da ne bi bilo
potrebno voziti za vsako zdravljenje drugam. Potrebujejo tudi večnamenski prostor za
sestanke in izobraževanje zaposlenih.
Investicija je sofinancirana od strani države. Investicijska vrednost znaša 1.655.810,71 EUR.
Po tekočih cenah znašajo opravičeni stroški 1.324.810,92 EUR, občine pa so na podlagi
obravnavanega javnega razpisa upravičene do sofinanciranja iz proračuna R. Slovenije v
višini 483.537,68 EUR. Občina Sveti Tomaž bi kot soinvestitor morala za to investicijo
prispevati sredstva v višini 40.161,99 EUR, kar znaša 3,03 % upravičenih stroškov.
Ob 19.25 uri se je seje udeležila novinarka ga. Viki Klemenčič Ivanuša.
V nadaljevanju je župan prosil direktorico ZD, da poda pojasnila v zvezi s kadrovskimi
zadevami za ambulanto pri Sv. Tomažu. Župan je povedal, da se ljudje pritožujejo, ker se
zdravniki prepogosto zamenjujejo. Komaj se navadijo na enega, nam že pošljejo drugega, v
poletnih mesecih pa nikogar. Ambulanta pri Sv. Tomažu mora delati, kar je še posebej
pomembno za starejše občane.
Sedaj prihaja v ambulanto pri Sv. Tomažu dr. Simunič Mladen. Dogaja se, da ljudje ne
prihajajo k njemu, ker imajo izbranega drugega zdravnika in hodijo k njemu v Ormož. Dogaja
se prava zmešnjava. Imeli smo tri dobre zdravnike, vendar so bili vsi odpeljani drugam.
Direktorica je pojasnila, da imajo kadrovske težave. Nekateri so na bolniški, drugi na
porodniški ali na specializaciji.
Občine so se pred tremi leti odločile za podelitev koncesij. Koncesionarjev nismo zadolžili za
delo v eni od zunanjih ambulant. Na ta problem je že opozarjala župane pred tremi leti,
vendar je občina Ormož kljub temu podelila koncesije.
Podeljene so bile tri koncesije na primarni ravni in dve koncesiji za zobozdravnika. Tudi
medicino dela so nam odpeljali.
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Vsi so imeli dovolj evidentiranih pacientov, zraven tega pa so še zasedli prostore ZD, tako,
da so se morali preostali stiskati skoraj v nemogočih prostorih.
Izgradnja in posodobitev ZD v Ormožu je bistvenega pomena za nadaljnji razvoj te službe.
Dogaja se, da bi nam želeli marsikateri program odpeljati drugam, na primer na Ptuj. Težnje
so že bile za pokrivanje dežurstva od strani Ptuja. Vendar tega niso dovolili.
Prave težave, ki pa so jih uspeli rešiti, so bile z delovanjem laboratorija.
Sedaj ima ZD Ormož 70 zaposlenih. Problem so mladi, starejši in tudi drugi izpadi zaradi
bolniških izostankov in izobraževanj. Kadrovski problemi glede zdravnikov so prisotni po celi
državi, razen večjih centrov.
Županj je podal zadevo v razpravo:
Marjan Goričan je med drugim povedal, da je izvirni greh star že 20 let. Začel se je z dr.
Ibrašimovičem, ker je k nam prihajal in so si ga občani izbrali za svojega zdravnika. V tem
času so ljudje morali zamenjati vsaj tri zdravnike, nazadnje pa nam pošljejo dr. Šimuniča, h
kateremu pa ljudje nočejo iti. Vsak najraje gre za svojim zdravnikom. Menil je, da preprosto
to ni prav za naše občane in naš kraj.
Direktorica je odgovorila, da je na ta problem pravočasno opozarjala vse župane, vendar je
občina Ormož kljub temu podelila koncesije.
Goričan je menil, da ni prav, da se obtožuje župane za nastalo situacijo.
Zupaničeva je jasno povedala, da so ustanoviteljice javnega zavoda občine in so odgovorne.
Mateja Hržič je vprašala, zakaj taka razlika pri sofinanciranju novega objekta med občino Sv.
Tomaž in Središče ob Dravi.
Pojasnjeno je bilo, da se pri sofinanciranju uporabljajo statistični podatki razvitosti
posameznih občin, na kar pa nimamo vpliva.
Na koncu razprave je direktorica ZD Ormož prosila, da občinski svetniki poskušajo razumeti
nastalo situacijo in podprejo nadaljevanje investicije obnove in novogradnje ZD v Ormožu.
Zelo si bo prizadevala, da bi bila pokritost ambulante pri Sv. Tomažu z zdravnikom redna, če
ne bo šlo drugače bo zunanjo ambulanto pri Sv. Tomažu moral pokrivati eden od
koncesionarjev. Nič ni izgubljenega, o vsem se še da pogovarjati in se bo našla rešitev, je
menila direktorica ZD Ormož.
Pred zaključkom razprave se je župan zahvalil za sodelovanje in posredovanje koristnih
informacij.
Pa zaključeni razpravi je župan predlagal glasovanje
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, za to je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 8
1.
Potrdi se DIIP za projekt/program: Novi objekt Zdravstvenega doma Ormož, ki je sestavni del
tega sklepa.
2.
Občinski svet sprejme dopolnitev Načrta razvojnih programov občine Sveti Tomaž za
obdobje 2010-2013 v naslednjem besedilu:
»Področje 17 zdravstveno varstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
OB 205-08-0006 Sofinanciranje investicij v ZD Ormož leto 2012- 40.162,00 EUR.«
Ta sklep velja takoj.

3.
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Ad 3
Uvodoma je župan povedal, da je bil pripravljen predlog proračuna za leto 2011. V proračun
so zajete investicije, o katerih smo se predhodno že dogovorili, ali pa so prenesene iz leta
2010 v leto 2011. Nismo uspeli vključiti prizidka pri OŠ za potrebe šole in vrtca, kar pa ne
pomeni, da ne bi našli vsaj delne rešitve s sprejetjem rebalansa, ki bo verjetno obravnavan v
mesecu juniju 2011. Če ne bo šlo drugače, bomo začasno usposobili stari vrtec. Dodatno
breme za naš proračun je tudi sofinanciranje izgradnje širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij (GOŠO). Proračun za leto 2011 je obremenjen s 140.000 EUR za
zagotovitev rezerv v položenem omrežju za preostala naselja, ki niso bila zajeta v ta projekt.
Tudi izgradnjo GOŠO smatramo kot del infrastrukture, zato je prav, da se tudi za ta namen
dajo proračunska sredstva.
Župan je prosil računovodkinjo go. Stanko Kosi, da poda obrazložitev predloga proračuna za
leto 2011.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da v letu 2011 predvidevamo prihodke v višini 2.892.759,00
EUR, odhodke pa v višini 3.240.477,39 EUR. Proračunski primanjkljaj znaša 347.718,39
EUR. V letu 2011 predvidevamo, da bi se zadolžili za 300.000,00 EUR.
V nadaljevanju je bilo podano pojasnilo k splošnemu delu, posebnemu delu proračuna,
načrtu razvojnih programov 2011-2014, kadrovskemu načrtu za leto 2011 in 2012, letnemu
načrtu pridobivanja in razpolaganja s premoženjem.
V nadaljevanju je župan pojasnil, da bo sledila razprava na odborih. Predlog proračuna bo
objavljen na spletni strani občine, na vpogled bo v poslovni zgradbi občine in nanj bo možno
dati pripombe.
Župan je podal predlog proračuna v razpravo.
Robert Korada je predlagal, da bi morali v proračun vključiti izvedbo hišnih priključkov za del
naselja Rucmanci od h. št. 22 do 31.
V razpravi je bilo pojasnjeno, da bomo organizirali sestanek s krajani in se dogovorili o vseh
podrobnostih, po možnosti pa vključili to investicijo v rebalans proračuna med letom.
Mirko Lovrec je povedal, da bi morali več denarja nameniti za področje kmetijstva.
Župan je povedal, da je osnova za razvoj našega kmetijstva bila do neke mere narejena z
modernizacijo cest, ki služijo vsem občanom.
Janko Vrbančič je povedal, da bi morali gledati na razvoj drobnega gospodarstva in tudi zanj
nameniti nekaj denarja.
Pojasnjeno je bilo, da je v zaključni fazi pridobivanje soglasij k Občinskemu prostorskemu
načrtu. Dokument je posredovan za pridobitev končnega mnenja. S to dokončno potrditvijo
OPN bomo pridobili možnost ureditve obrtne cone, ki pa je osnova za nadaljnji razvoj
obrtništva in podjetništva.
Sabina Golob je menila, da v proračunu ni planiranih sredstev za odkup zemljišč v obrtni
coni.
Župan je pojasnil, da OPN še ni tako daleč, ni sprejet in se ni mogoče pogovarjati o nakupih
zemljišč.
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov
Občinskega sveta, zato je bil sprejet
S K L E P št. 9
o javni razpravi o predlogu Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2011
1. člen
Izvede se javna razprava o Predlogu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2011.
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2. člen
Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2011 bo na vpogled vsak delovni dan (od
ponedeljka do petka) v prostorih občinske uprave Občine Sveti Tomaž, in sicer od 25.
novembra 2010 do 9. decembra 2010.
3. člen
V času javne razprave od 25. novembra 2010 do 9. decembra 2010 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 25. novembra 2010 do 9. decembra 2010.
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.
Ta sklep velja takoj.

6. člen
Ad 4

Župan je prosil direktorico občinske uprave za pojasnila k Investicijskemu programu
izgradnje kanalizacije pri Sv. Tomažu.
Pojasnjeno je bilo, da bomo v občini Sveti Tomaž pristopili k izgradnji kanalizacije z
rastlinsko čistilno napravo. Ta investicijski projekt temelji na DIIP dokumentaciji, ki jo je
sprejel občinski svet.
Namen te investicije je zaščititi nadaljnjo onesnaževanje podtalnih voda s fekalijami na
območju naselja Sveti Tomaž in tudi širšem območju.
Ocenjena investicija v tekočih cenah brez povračljivega DDV je v višini 764.591,16 EUR.
Vrednost z DDV pa znaša 917.509,38 EUR, od tega bi znašal delež države oziroma EU
649.902,48 EUR, naš delež pa 114.688,68 EUR. Ker omenjena investicija presega vrednost
500.000 EUR je potrebno še potrditi investicijski program.
Župan je podal zadevo v razpravo.
Dodatnih predlogov ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 10
O POTRDITVI ID1
Investitor: OBČINA SVETI TOMAŽ
Naslov: SVETI TOMAŽ 37, 2258 Sveti Tomaž
Oznaka sklepa: 007-30/2010 01/ZH
Datum sklepa: 24.11.2010
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001,
30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
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UEM-1 Uradni list RS št. 60/2006) in na podlagi 23. člena Statuta občine Sveti Tomaž
(Uradni vestnik občne Ormož št. 7/07) je Občinski svet občine Sveti Tomaž na svoji 2. redni
seji, dne 24.11.2010 sprejel naslednje sklepe:
1. Potrdi se Investicijski program za projekt/program3: KANALIZACIJA SVETI TOMAŽ,
ki ga je izdelala4 Javna razvojna agencija Ormož, Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož, dne
22.11.2010.
2. Dokument je pregledala strokovna komisija5 za oceno investicij, imenovana s
sklepom št. 007-30/2010 01/ZH z dne 10.11.2010, ki je dne 23.11.2010 izdelala
strokovno oceno upravičenosti investicije.
3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 917.509,38,00 EUR (z
vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim
načrtom od oktobra 2010 do 30. septembra 2012.
4. Vire za financiranje zagotavljajo6:
- Občina Sveti Tomaž v znesku 267.606,90 EUR
- SVLR – EU-ESRR v znesku 649.902,48 EUR
5. Odobri se (označite):
- priprava predinvesticijske zasnove
- priprava investicijskega programa
- izvedba investicije
- drugo
Ad 5
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda pojasnila k sklepu o vrednosti točke za
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Sveti Tomaž za
leto 2011.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da še ni stopil v veljavo Zakon o davku na nepremičnine, zato
smo dolžni sprejeti vrednost točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.
Predlagamo, da bi vrednost točke ostale enaka kot v letu 2010 in je ne bi povišali.
Župan je predlagal razpravo.
Dodatnih predlogov ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 11
1.
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine
Sveti Tomaž za leto 2011 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 2010 (Uradni glasilo občine Sveti
Tomaž, štev. 8/2009).
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3.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž,
uporablja pa se od 01.01.2011.
Prav tako pa smo v občinski upravi pripravili gradivo za postopno obremenitev nezazidanih
zemljišč,ki se že uporablja od samega začetka odmere nadomestila. Zavezanci za plačilo
nadomestila, ki se jim odmeri nadomestilo od celotne površine nezazidanega stavbnega
zemljišča se v letu 2011 obremenijo v višini 50 % pripadajočega nadomestila. V višini 15 %
pripadajočega nadomestila se obremenijo naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
k.o. Koračice – 128, 117, 422, 421/1, 420, 415, 411, 413, 414, 409, 405, 406, 403, 447/2,
448/2, 447/1, 402, 401.
k.o. Tomaž – 79/2, 89, 85/1, 83/2, 81, 80/1, 76/1, 76/2, 76/3, 90, 94/1, 93/1, 93/2, 93/3, 94/4,
95/2, 2, 3, 4, 5, 22, 23/1, 23/3, 20, 18/3, 10/2, 8/3, 8/4, 8/5, 10/3, 10/4, 10/5, 8/6, 9.
Dodatnih predlogov ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 12
1.
Zavezanci za plačilo nadomestila, ki se jim odmeri nadomestilo od celotne površine
nezazidanega stavbnega zemljišča se v letu 2011 obremenijo v višini 50 % pripadajočega
nadomestila.
2.
Ne glede na 1. točko tega sklepa se v letu 2011 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, 403, 447/2,
448/2, 447/1, 402, 401.
k.o. Tomaž – 79/2, 89, 85/1, 83/2, 81, 80/1, 76/1, 76/2, 76/3, 90, 94/1, 93/1, 93/2, 93/3, 94/4,
95/2, 2, 3, 4, 5, 22, 23/1, 23/3, 20, 18/3, 10/2, 8/3, 8/4, 8/5, 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 1.1.2011.
Ad 6
Župan je prosil predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g.
Marjana Goričana, da poda obrazložitev k predlogom za člane delovnih teles občinskega
sveta in statutarne komisije.
6. a
Predsednik je povedal, da je bil Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
posredovan predlog za člane Odbora za finance in proračun. Komisija je na svoji 2. seji, ki je
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bila 23. 11. 2010 sprejela sklep v katerem predlaga, da se v Odbor za finance in proračun
imenujejo Robert Korada, Ksenija Kosi in Janko Vrbančič.
V razpravi dodatnih predlogov ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP št. 13
1.
V Odbor za finance, premoženje in proračun se imenujejo:
1. Robert Korada, stanujoč Rucmanci 21, Sveti Tomaž
2. Ksenija Kosi, stanujoča Pršetinci 18, Sveti Tomaž
3. Janko Vrbančič, stanujoč Sveti Tomaž 15/b, Sveti Tomaž.
Mandatna doba članov traja štiri leta.
Ta sklep velja takoj.

2.
3.

6. b
Predsednik je povedal, da je bil Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
posredovan predlog za člane Odbora za gospodarstvo in drobno gospodarstvo. Komisija je
na svoji 2. seji, ki je bila 23. 11. 2010 sprejela sklep v katerem predlaga, da se v Odbor za
gospodarstvo in drobno gospodarstvo imenujejo Mateja Hržič, Robert Korada, Marjan
Kupčič, Mirko Novak in Janko Vrbančič.
V razpravi dodatnih predlogov ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP št. 14
1.
V Odbor za gospodarstvo in drobno gospodarstvo se imenujejo:
1. Mateja Hržič, stanujoča Senik 24, Sveti Tomaž
2. Robert Korada, stanujoč Rucmanci 21, Sveti Tomaž
3. Marjan Kupčič, stanujoč Koračice 75a, Sveti Tomaž
4. Mirko Novak, stanujoč Koračice 71, Sveti Tomaž
5. Janko Vrbančič, stanujoč Sveti Tomaž 15/b, Sveti Tomaž
Mandatna doba članov traja štiri leta.
Ta sklep velja takoj.

2.
3.

6. c
Predsednik je povedal, da je bil Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
posredovan predlog za člane Odbora za kmetijstvo in turizem. Komisija je na svoji 2. seji, ki
je bila 23. 11. 2010 sprejela sklep v katerem predlaga, da se v Odbor za kmetijstvo in turizem
imenujejo Anton Brumen, Jakob Ivanuša, Marjan Goričan, Mirko Lovrec in Marko Plohl.
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V razpravi dodatnih predlogov ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je
bil sprejet
SKLEP št. 15
1.
V Odbor za kmetijstvo in turizem se imenujejo:
1. Anton Brumen, stanujoč Pršetinci 17, Sveti Tomaž
2. Jakob Ivanuša, stanujoč Hranjigovci 24, Sveti Tomaž
3. Marjan Goričan, stanujoč Savci 81, Sveti Tomaž
4. Mirko Lovrec, stanujoč Trnovci 13, Sveti Tomaž
5. Marko Plohl, stanujoč Koračice 7, Sveti Tomaž
Mandatna doba članov traja štiri leta.

2.
3.

Ta sklep velja takoj.
6. d
Predsednik je povedal, da je bil Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
posredovan predlog za člane Odbora za družbene dejavnosti. Komisija je na svoji 2. seji, ki
je bila 23.11.2010 sprejela sklep v katerem predlaga, da se v Odbor za družbene dejavnosti
imenujejo Sabina Golob, Ksenija Kosi, Mirko Lovrec, Herman Prejac in Jožica Rajh.
V razpravi dodatnih predlogov ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP št. 16
1.
V Odbor za družbene dejavnosti se imenujejo:
1. Sabina Golob, stanujoča Mala vas pri Ormožu 11, Sveti Tomaž
2. Ksenija Kosi, stanujoča Pršetinci 18, Sveti Tomaž
3. Mirko Lovrec, stanujoč Trnovci 13, Sveti Tomaž
4. Herman Prejac, stanujoč Sveti Tomaž 35b, Sveti Tomaž
5. Jožica Rajh, stanujoča Hranjigovci 23, Sveti Tomaž
Mandatna doba članov traja štiri leta.
Ta sklep velja takoj.

2.
3.

6e
Predsednik je povedal, da je bil Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
posredovan predlog za člane Odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in
promet. Komisija je na svoji 2. seji, ki je bila 23. 11. 2010 sprejela sklep v katerem predlaga,

10

da se v Odbor za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet imenujejo Sabina
Golob, Marjan Goričan, Robert Korada, Dominik Krajnc in Jožef Žagavec.
V razpravi dodatnih predlogov ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP št. 17
1.
V Odbor za okolje in prostor,komunalno infrastrukturo in promet se imenujejo:
1. Sabina Golob, stanujoča Mala vas pri Ormožu 11, Sveti Tomaž
2. Marjan Goričan, stanujoč Savci 81, Sveti Tomaž
3. Robert Korada, stanujoč Rucmanci 21, Sveti Tomaž
4. Dominik Krajnc, stanujoč Mezgovci 3, Sveti Tomaž
5. Žagavec Jožef, stanujoč Sveti Tomaž 28, Sveti Tomaž.
Mandatna doba članov traja štiri leta.
Ta sklep velja takoj.

2.
3.

6. f
Predsednik je povedal, da je bil Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
posredovan predlog za člane Odbora za požarno varnost in civilno zaščito. Komisija je na
svoji 2. seji, ki je bila 23.11.2010 sprejela sklep v katerem predlaga, da se v Odbor za
požarno varnost in civilno zaščito imenujejo Marjan Goričan, Franc Grašič, Mirko Lovrec,
Janez Obran in Janko Vrbančič.
V razpravi dodatnih predlogov ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP št. 18
1.
V Odbor za požarno varnost in civilno zaščito se imenujejo:
1. Marjan Goričan, stanujoč Savci 81, Sveti Tomaž
2. Franc Grašič, stanujoč Koračice 78, Sveti Tomaž
3. Mirko Lovrec, stanujoč Trnovci 13, Sveti Tomaž
4. Janez Obran, stanujoč Pršetinci 40, Sveti Tomaž
5. Janko Vrbančič, stanujoč Sveti Tomaž 15/b, Sveti Tomaž
Mandatna doba članov traja štiri leta.
Ta sklep velja takoj.

2.
3.

6. g
Predsednik je povedal, da je bil Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
posredovan predlog za člane Statutarne komisije. Komisija je na svoji 2. seji, ki je bila
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23.11.2010 sprejela sklep v katerem predlaga, da se v Statutarno komisijo imenujejo Ivan
Balažič, Mirko Lovrec in Marko Plohl.
V razpravi dodatnih predlogov ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP št. 19
1.

V Statutarno komisijo se imenujejo:
1. Ivan Balažič, stanujoč Senik 17a, Sveti Tomaž
2. Mirko Lovrec, stanujoč Trnovci 13, Sveti Tomaž
3. Marko Plohl, stanujoč Koračice 7, Sveti Tomaž
Mandatna doba članov traja štiri leta.
Ta sklep velja takoj.

2.
3.
Ad 7

Župan je še enkrat povedal, da imamo tudi v naši občini kar precej starih stavb,ki jih bomo
morali enkrat odkupiti in žal nimamo denarja za nakup večstanovanjske stavbe na naslovu
Ulica dr. Hrovata 10 v Ormožu, stoječa na parc. št. 931/2 k.o. Ormož ( v skupni izmeri 372
m2) in nepremičnin parc. št. 931/4 (dvorišče v izmeri 80 m2), parc. št. 931/5 (dvorišče v
izmeri 11 m2) in parc. št. 933/4 (dvorišče v izmeri 639 m2), vse v k.o. Ormož.
Dodatnih predlogov ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP št. 20
1.
Občina Sveti Tomaž ne pristopi kot kupec k sklenitvi prodajne pogodbe za nakup
večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica dr. Hrovata 10 v Ormožu, stoječa na parc. št. 931/2
k.o. Ormož (v skupni izmeri 372 m2) in nepremičnin parc. št. 931/4 (dvorišče v izmeri 80 m2),
parc. št. 931/5 (dvorišče v izmeri 11 m2) in parc. št. 933/4 (dvorišče v izmeri 639 m2), vse
k.o. Ormož, vpisane v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Ormožu v vložek št. 459,
katerih lastnik je do celote Nepremičninski sklad Pokojninskega in invalidskega zavarovanja
d.o.o. Mala ulica 5, Ljubljana.
Celotna vrednost nepremičnine znaša 117.000,00 EUR, delež naše občine bi znašal
14.859,00 EUR.

Ta sklep velja takoj.

2.
Ad 8
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Matejo Hržič je zanimalo, kaj bomo naredili z ureditvijo avtobusnega postajališča v
Ključarovcih, ker gre za objekt, ki je v sramoto vsem.
Župan se je strinjal, da bi bilo najpametneje objekt (čakalnico) odstraniti, ker je nima smisla
obnavljati.
V naslednjih dveh letih bomo poskušali poskrbeti za ureditev postajališča v Ključarovcih, pri
Sv. Tomažu in v Savcih.
V nadaljevanju je župan seznanil svetnike, da VEOLIA pričakuje od občin, da bi jim
sofinancirale redne prevozne linije.
V koliko bi želeli zadržati obstoječo stanje, bi nas to stalo okrog 20.000 EUR. Te igre se
verjetno ne bomo šli, ker država že sofinancira javne prevoze, avtobusni prevozi pa so edino
javno prevozno sredstvo za naše občane.
Pravega sodelovanja z VEOLIO ni. Mislimo, da gre za neracionalne linije v dopoldanskem
času, linijo preko Lahoncev, ki pa je bila za starejše ljudi zelo pomembna, pa so ukinili.
Marjan Goričan je menil, da so za občane avtobusni prevozi za nakupe v Ormož brez
zveze, ker so vse trgovine preselili na obrobje mesta Ormož.
Lovrec Mirko je menil, da se vzporedno z modernizacijo javnih poti po naseljih opravijo
obnovitvena dela na krajših odsekih. Ni nujno, da se vse asfaltira.
Župan je odgovoril, da smo se tega posluževali, vendar bi se pri planiranju v proračun to
moralo upoštevati, ker se kasneje ne ujemajo podatki z dolžinami cest in obsegom del.
Sabina Golob je menila, da bi morali spletno stran občine posodobiti in jo sproti ažurirati s
podatki o društvih. Ta predlog je posredovala že v lanskem letu.
Direktorica je pojasnila, da gre za spletno stran občine. Društva imajo svoje spletne strani,
našo spletno stran pa lahko povežemo s linki društev.
Janko Vrbančič je opozoril na neurejeno stanje glede ekološkega otoka v centru Sv.
Tomaža.
Odpadke odlagajo kar pri kontejnerjih. Domače živali te odpadke raznašajo po okolici.
Pojasnjeno je bilo, da bomo na tem morali nekaj storiti. Če ne bo šlo drugače, bomo poiskali
drugo lokacijo z možnostjo večje kontrole nad odlaganjem.
Ad 9
Župan je povedal, do so bili svetniki obveščeni po telefonu glede ognjemeta na silvestrovo.
Vsi skupaj se strinjamo, da ognjemeta ne bo. Strinjamo se tudi, da se razpoložljiva sredstva
namenijo občanom v stiski in jim s tem polepšamo vsaj kakšen dan v času praznikov.
Ognjemetov bo v vseh večjih krajih dovolj, da si jih občani lahko tudi ogledajo.
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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OBČINA SVETI TOMAŽ

POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 2. REDNE SEJE

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

Sklep št. 5, je realiziran
Sklep št. 6, je realiziran
Sklep št. 7, je realiziran
Sklep št. 8, je poslan ZD Ormož
Sklep št. 9, je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št 10/2010
Sklep št. 10, je pripravljen z nadaljnjo realizacijo.
Sklep št. 11, je posredovan na davčni urad Ormož in objavljen v Uradnem glasilu
občine Sveti Tomaž št 10/2010
8. Sklep št. 12, je posredovan na davčni urad Ormož in objavljen v Uradnem glasilu
občine Sveti Tomaž št 10/2010
9. Sklep št. 13, je posredovan imenovanim in objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti
Tomaž št 10/2010
10. Sklep št. 14, je posredovan imenovanim in objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti
Tomaž št 10/2010
11. Sklep št. 15, je posredovan imenovanim in objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti
Tomaž št 10/2010
12. Sklep št. 16, je posredovan imenovanim in objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti
Tomaž št 10/2010
13. Sklep št. 17, je posredovan imenovanim in objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti
Tomaž št 10/2010
14. Sklep št. 18, je posredovan imenovanim in objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti
Tomaž št 10/2010
15. Sklep št. 19, je posredovan imenovanim in objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti
Tomaž št 10/2010
16. Sklep št. 20, je posredovan imenovanim in objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti
Tomaž št 10/2010

Sveti Tomaž, dne 20.12.2010

OBČINSKA UPRAVA
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