OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Številka: 032 - 2/2010
Datum: 12. 3. 2013
ZAPISNIK
17. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v torek, 12. marca 2013, ob 19. uri
v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44.
Župan je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih začel sejo ob 19. uri.
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker so bili
prisotni vsi člani občinskega sveta.
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman in predsednica NO ga.
Karolina Žajdela.
Od poročevalcev so bili prisotni ga. Kolbl Anita, ga. Muhič Elizabeta in g. Ludvik Hriberšek.
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Od novinarjev je bila prisotna ga. Katjuša Štih, ga. Viki Ivanuša Klemenčič ter ga. Natalija Škrlec.
Župan je podal v razpravo pregled sklepov ter zapisnik 16. redne seje.
Pripomb in dopolnitev ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 16. redne 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. 156
1.
Potrdi se zapisnik 16. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad 1
Župan je za 17. redno sejo predlagal naslednji dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega
sveta s poročilom o izvršitvi sklepov
1. Določitev dnevnega reda
2. Odlok o občinskih cestah v občini Sveti Tomaž – osnutek
3. Letno poročilo o izvajanju GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občinah Ormož,
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2012
4. Letno poročilo o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in
Sveti Tomaž v letu 2012
5. Letno poročilo o izvajanju GJS ravnanje z odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in
Sveti Tomaž v letu 2012

6. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru
7. Potrditev DIIP-a za modernizacijo JP 802-282 Savci – ribnik
8. Potrditev DIIP-a za modernizacijo JP 802-051 Koračice – mejna - Ljutomer
9. Letni program kulture za leto 2013
10. Letni program športa za leto 2013
11. Soglasje k spremembam statuta JZ Zdravstveni dom Ormož
12. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
13. Razno
Župan je predlagani dnevni red dal v razpravo.
Pripomb in dopolnitev ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega
sveta s poročilom o izvršitvi sklepov
1. Določitev dnevnega reda
2. Odlok o občinskih cestah v občini Sveti Tomaž – osnutek
3. Letno poročilo o izvajanju GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občinah Ormož,
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2012
4. Letno poročilo o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi
in Sveti Tomaž v letu 2012
5. Letno poročilo o izvajanju GJS ravnanje z odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi
in Sveti Tomaž v letu 2012
6. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru
7. Potrditev DIIP-a za modernizacijo JP 802-282 Savci – ribnik
8. Potrditev DIIP-a za modernizacijo JP 802-051 Koračice – mejna - Ljutomer
9. Letni program kulture za leto 2013
10. Letni program športa za leto 2013
11. Soglasje k spremembam statuta JZ Zdravstveni dom Ormož
12. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
13. Razno
Ad 2
Po krajšem uvodu je župan dal besedo direktorici občinske uprave, da poda obrazložitev osnutka
Odloka o občinskih cestah v občini Sveti Tomaž.
Med drugim je bilo povedano, da je Občina Sveti Tomaž Odlok o občinskih cestah sprejela v letu
2008. Državni zbor je sprejel novelo Zakona o cestah ter Zakona o prekrških. Zaradi tega je
potrebno sprejeti nov odlok.
Vsebinsko Odlok o občinskih cestah določa splošne določbe, kategorizacijo občinskih cest,
upravljanje z občinskimi cestami, gradnjo, vzdrževanje, varstvo na cestah, promet na njih ter
inšpekcijski nadzor.
Po novi zakonodaji so precej visoke kazni za kršitelje, tudi do 1000 EUR, zato nameravamo
gospodinjstva obvestiti z najpomembnejšimi določbami odloka. Nekaj je že bilo narejenega v zvezi
z novo zakonodajo, ker je redarska služba tudi pripravila obvestilo občanom, ki smo ga posredovali
vsem gospodinjstvom občine Sv. Tomaž. Kršitelje odloka bodo po novi pristojnosti lahko oglobili
policisti, redarska služba ali občinski inšpektor.
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V nadaljevanju je župan povedal, da pričakujemo od občanov spoštovanje odloka, nikakor pa jih s
možnimi sankcijami ne mislimo strašiti. Odlok je povzetek veljavne zakonodaje. Pisni povzetek
Odloka o občinskih cestah bomo posredovali gospodinjstvom.
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za komunalno infrastrukturo g. Marjanu Goričanu, ki je
med drugim povedal, da je odbor obravnaval odlok na svoji 7. redni seji.
Člani odbora menijo, da je primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 157
1.
Osnutek Odloka o občinskih cestah v občini Sveti Tomaž, je primerna podlaga za nadaljnjo
obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad 3
Župan je prosil predstavnike Komunalnega podjetja Ormož d.o.o., da podajo obrazložitev letnega
poročila o izvajanju GJS odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občini Ormož,
Središče ob Dravi in Sv. Tomaž. Med drugim je g. Ludvik Hriberšek povedal, da skrbijo pri Sv.
Tomažu za RČN. Naprava je v letu 2012 obratovalo konstantno. V bližnji prihodnosti se bodo
pojavili nekoliko višji stroški, ker bo potrebno zamenjati filter in rastlinje v prvi gredi. Pri Sv. Tomažu
bi se morali pristopiti k vključitvi še preostalih gospodinjstev, kjer je kanalizacija že zgrajena. Zelo
hitro se nam približuje leto 2015, do katerega bi naj bila vsa gospodinjstva priključena na eno od
čistil naprav. V nadaljevanju je gospa Elizabeta Muhič povedala, da so v letu 2012 bili stroški višji
kot prihodki in jih bo potrebno pokriti iz sredstev proračuna. Skupaj za vse tri občine je presežek
stroškov nad prihodki znašal 64.472 EUR brez DDV. Za Občino Sveti Tomaž je to 2.589 EUR brez
DDV.
V nadaljevanju je župan povedal, da se pri Sv. Tomažu že pripravljajo na izgradnjo še ene
rastlinske čistilne naprave za preostali del naselja Sv. Tomaža, če bomo uspeli na razpisu.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje o poročilu.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 158
1.
Sprejme se letno poročilo o izvajanju GJS odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v
občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2012, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan predlagal glasovanje o sklepu o stroških v zvezi s čiščenjem odpadnih in padavinski voda.
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Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 159
1.

Presežek stroškov nad prihodki v zvezi izvajanjem gospodarske javne službe čiščenja odpadnih
in padavinskih voda v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2012 v skupni
višini 5.767,83 evrov neto poravnajo občine iz proračunov leta 2013 v naslednjih zneskih:
- Občina Ormož v višini 99,60 evrov;
- Občina Sveti Tomaž v višini 5.668,23 evrov;
- glede na to, da se dejavnost čiščenja odpadnih voda ne izvaja v Občini Sedišče ob Dravi,
občina nima obveznosti iz naslova te dejavnosti.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan predlagal glasovanje o sklepu o stroških v zvezi s odvajanjem odpadnih in padavinskih voda
Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 160
1.

Presežek stroškov nad prihodki v zvezi izvajanjem gospodarske javne službe odvajanja odpadnih
in padavinskih voda v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2012 v skupni
višini 64.472,00 evrov neto poravnajo občine iz proračunov leta 2013 v naslednjih zneskih:
- Občina Ormož
- Občina Središče ob Dravi
- Občina Sveti Tomaž

60.870,00 evrov,
1.013,00 evrov in
2.589,00 evrov.
2.

Ta sklep velja takoj.
Ad 4
Župan je prosil predstavnike Komunalnega podjetja Ormož d.o.o., da podajo obrazložitev letnega
poročila o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž ter
del območja občine Ljutomer. Med drugim je g. Ludvik Hriberšek povedal, da je na območju vseh
štirih občin 6606 priključkov, od tega jih je pri Sv. Tomažu 717. V letu 2012 so zabeležili 390 okvar
na sistemu. Na območju občine Sveti Tomaž je bilo v letu 2012 odpravljenih 21 okvar. Največ
okvar je bilo na območju naselja Sejanci. Na nekaterih območjih je sistem že dotrajal in si bomo
morali vsi skupaj prizadevati za posodobitev. Precej problematičen je vod med rezervoarjem v
Vičanskem vrhu in Kostanjem. Zaradi dotrajanosti sistema in drugih vzrokov je evidentiranih izgub
za 35 %. Zadnja leta so bile cene zamrznjene in jih bo potrebno primerno povišati, saj so stroški
električne energije in ostali stroški zelo porasli. V nadaljevanju je gospa Elizabeta Muhič povedala,
da so v letu 2012 zabeležili presežek odhodkov nad prihodki v višini 5.467,00 EUR brez DDV, od
tega odpade na občino Sveti Tomaž 593,28 EUR brez DDV. Nadzor nad kakovostjo zdrave pitne
vode je bil izvajan tekoče. Notranji nadzor, ki temelji na sistemu HACCP je bil opravljen 175 krat.
V črpališču po končani pripravi vode je bilo odvzetih vzorcev 69 krat. V letu 2012 sta bila
opravljena dva inšpekcijska nadzora od strani zdravstvene inšpekcije. Pitna voda je bila ocenjena
kot zdravstveno ustrezna, primerna za pitje in pripravo hrane.
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V nadaljevanju je župan povedal, da bo prišlo do povišanje cene vode. Stroški bi se naj pokrivali.
Ocenil je tudi, da se koncesionar trudi, da smo kljub vsem težavam oskrbljeni z vodo čez celo leto.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje o poročilu.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 161
1.
Sprejme se letno poročilo o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občini Ormož, Središče ob Dravi
in Sveti Tomaž in delu občine Ljutomer v letu 2012, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal glasovanje o sklepu o stroških v zvezi z oskrbo s pitno vodo.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 162
1.
Presežek odhodkov nad prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in delu Občine Ljutomer za leto 2012 v
višini 5.467,00 evrov neto poravnajo občine iz proračunov leta 2013 v naslednjih zneskih:
- Občina Ormož
- Občina Središče ob Dravi
- Občina Sveti Tomaž
- Občina Ljutomer

3.961,74 EUR,
519,64 EUR,
593,28 EUR in
492,34 EUR.
2.

Ta sklep velja takoj.
Ad 5
Župan je prosil predstavnike Komunalnega podjetja Ormož d.o.o., da podajo obrazložitev letnega
poročila o izvajanju GJS ravnanje z odpadki v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž. Med
drugim je g. Ludvik Hriberšek povedal, da je na veliko zadovoljstvo vseh bilo podaljšano dovoljenje
za deponiranje odpadkov v Ormožu, ker so nas prevozi drugam kar precej stali. Odločitev v
lanskem letu, da pristopimo k dodatni posodi za ločeno zbiranje embalaže od vrat do vrat je bila
pravilna. Količina mešanih odpadkov na deponiji se je več kot prepolovila. Pristopiti je bilo
potrebno tudi k nabavi dodatnega vozila. Problem pa se pojavi, če se ljudje ne držijo reda in pravil.
Ena sama svinjska koža odložena v neprimerno posodo lahko povzroči kar velik problem in
zavrnitev celotne količine na vozilu. Kontrole se delajo, potrebno pa jih bo narediti tudi v občini Sv.
Tomaž. Ekološke otoke smo obdržali. Umaknili smo posodo za plastično in kovinsko embalažo.
Mešani odpadki so se lahko deponirali na deponijo v Ormožu do 15. 5. 2012, kasneje se je v
Ormožu odpadke stehtalo in se jih je odpeljejo na obdelavo v CERO Gajke Ptuj ter nekatere v
Lenart. V nadaljevanju je ga. Elizabeta Muhič povedala, da je presežek nad stroški za vse tri
občine v višini 66.348,62 EUR brez DDV. Na občino Sveti Tomaž odpade 8.426,27 EUR brez
DDV. Stroški so se povečali zaradi nabave posod ter dodatnega smetarskega vozila. Načrti za leto
2013 predvidevajo še več skrbi in kontrolo pri ločenem zbiranju odpadkov. Kosovne odpadke bi
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zbrali od vrat do vrat po naročilu. V vseh večjih središčih bi kazalo pristopiti k namestitvi zabojnikov
za biološke odpadke.
Župan je v nadaljevanju povedal ter pohvalil izvajalca za hitro namestitev in prilagoditev ekoloških
otokov. V občini Sv. Tomaž bomo verjetno morali prestaviti lokacijo ekološkega otoka v Savcih in
pri Sv. Tomažu, ker je dostopna vsem, tudi tranzitnemu prometu. Glede cene je menil, da bo
potrebno pristopiti k dvigu, ker bi se morali stroški pokrivati.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje o poročilu.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 163
1.
Sprejeme se Letno poročilo o izvajanju GJS ravnanja z odpadki v občini Ormož, Središče ob Dravi
in Sveti Tomaž v letu 2012, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal glasovanje o sklepu o stroških v zvezi s odpadki.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 164
1.
Presežek stroškov nad prihodki v zvezi izvajanjem gospodarske javne službe ravnanja z odpadki
v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2012 v skupni višini 66.348,62 EUR
neto poravnajo občine iz proračunov leta 2013 v naslednjih zneskih:
Občina Ormož
Občina Središče ob Dravi
Občina Sveti Tomaž

49.297,03 evrov,
8.625,32 evrov in
8.426,27 evrov.
2.

Ta sklep velja takoj.
Ad 6
Župan je prosil predsednico Nadzornega odbora občine Sveti Tomaž ga. Karolino Žajdela, da poda
obrazložitev poročila o opravljenem nadzoru,ki se nanaša rekonstrukcijo JP 802-311, pločnika z
javno razsvetljavo pri Sv. Tomažu ter pregled subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom na
kontu 410.
Predsednica je povedala, da sta bila postopka oddaje javnih naročil za rekonstrukcijo in za pločnik
z javno razsvetljavo ob JP 802-311 izvedena pravilno in v skladu z veljavno zakonodajo in ni bilo
ugotovljenih nepravilnosti.
Nadzorni odbor ugotavlja, da pri pregledu subvencij ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.
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Nadzorni odbor izdaja pozitivno mnenje glede postopkov pri oddaji in prevzemu del Rekonstrukcije
ceste JP 802-311, ter pločnika z javno razsvetljavo ob JP 802-311 in subvencij privatnim podjetjem
in posameznikom, saj so bili ti izvedeni v skladu z veljavno zakonodajo ter pri pregledu postopkov
ni bilo nepravilnosti.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 165
1.
Občinski svet občine Sveti Tomaž se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora o opravljenem
nadzoru.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad 7
Župan je prosil direktorico občinske uprave da poda obrazložitev potrditve DIIP-a za modernizacijo
JP 802-282 Savci – ribnik v dolžini 948 m in sicer od R-713 do Stajnkovega vodnega mlina, Savci
št. 7, 2258 Sveti Tomaž. Med drugim je bilo pojasnjeno, da je dokument pripravila Javna razvojna
agencija JARA iz Ormoža, Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož. Vrednost investicije po tekočih cenah z
DDV znaša 95.907,73 EUR.
Finančni viri so proračunska sredstva občine v višini 57.870,73 EUR in 38.037,00 EUR iz
proračuna države po 23. členu ZFO. V nadaljevanju je župan povedal, da si že precej let
prizadevamo, da bi to precej prometno cesto modernizirali. Poskušali smo že z drugimi razpisi
(ukrep 322), vendar nam ni uspelo pridobiti sredstev. Cesta je pomembna s turističnega vidika, je
pa tudi medobčinska povezava z KS Podgorci ter sosednjo občino Dornava-Polenšak.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 166
1. Potrdi se
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za
projekt/program3: MODERNIZACIJA JP 802-282 SAVCI- RIBNIK, ki ga je izdelala4 Javna
razvojna agencija Ormož, Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož, dne 13.02.2013.
2. Dokument je pregledala strokovna komisija5 za oceno investicij, imenovana s sklepom št.
007-5/2013 01/ZH z dne 20.02.2013, ki je dne 27.02.2013 izdelala strokovno oceno
upravičenosti investicije.
3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 95.907,73 EUR z zajetim DDV in se bo
izvajala skladno s časovnim načrtom od marca do 30. septembra 2013.
4. Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 21. člena Zakona o
financiranju občin, na osnovi izračunanih deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij
v letu 2013 in 2014.
5. Vire za financiranje zagotavljajo6:
- Občina Sveti Tomaž v znesku: 57.870,73 EUR
- Sredstva na osnovi 21. člena ZFO-1 v znesku: 38.037,00 EUR.
6. Odobri se izvedba investicije.
7. V NRP občine se: (ustrezno označi)
-uvrsti nov projekt
X

- spremeni veljavni projekt9.
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8. Ta sklep velja takoj.
Ad 8
Župan je prosil direktorico občinske uprave da poda obrazložitev potrditve DIIP-a za modernizacijo
JP 802-051 Koračice - mejna v dolžini 1.100 m od križišča z JP 802-161 do odcepa Koračice št. 5.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da je dokument pripravila Javna razvojna agencija JARA iz
Ormoža, Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož. Vrednost investicije po tekočih cenah z DDV znaša
91.350,00 EUR.
Finančni vir so lastna proračunska sredstva občine Sveti Tomaž. V nadaljevanju je župan povedal,
da smo se z občino Ljutomer dogovorili o modernizaciji mejne ceste. Občini bosta vsaka za svoj
odsek izvedli razpis ter pristopili k izvedbi del.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 167
1. Potrdi se
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za
projekt/program: MODERNIZACIJA JP 802-051 KORAČICE–MEJNA - LJUTOMER, ki ga
je izdelala Javna razvojna agencija Ormož, Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož, dne 15.02.2013.
2. Dokument je pregledala strokovna komisija za oceno investicij, imenovana s sklepom št.
007-6/2013 01/ZH z dne 20.02.2013, ki je dne 27.02.2013 izdelala strokovno oceno
upravičenosti investicije.
Vrednost investicije po tekočih cenah z zajetim DDV znaša 91.350,00 EUR in se bo
izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja do 30. septembra 2013.
3. Vire za financiranje zagotavljajo:
-Občina Sveti Tomaž: 91.350,00 EUR
4.
-

Odobri se (označite):
priprava predinvesticijske zasnove
priprava investicijskega programa
izvedba investicije
drugo

5. Ta sklep velja takoj.

Ad 9
Župan je prosil direktorico občinske uprave da poda obrazložitev Letnega programa kulture v
občini Sveti Tomaž. V nadaljevanju je bilo pojasnjeno, da ima kultura v kraju pomembno vlogo.
Osnovna šola, Kulturno društvo F. K. Meško, Društvo upokojencev ter Javni sklad za kulturne
dejavnosti, območna izpostava Ormož imajo vlogo uresničevanja javnega interesa na področju
kulture. Občina je tudi soustanoviteljica Javnega zavoda Knjižnica F. K. Meška Ormož in namenja
sredstva v višini 31.764,00 EUR. V letu 2013 je občina namenila 6.300 EUR za sofinanciranje
društev, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo. Večina prireditev čez leto se odvija v Kulturnem
domu in na OŠ Sveti Tomaž. Razpis za pridobitev sredstev bo objavljen v mesecu marcu.
Glasovalo je oseb svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 168
1.
Sprejme se letni program kulture občine Sveti Tomaž za leto 2013, ki je sestavni del tega sklepa.
8

2.
Ta sklep velja takoj.
Ad 10
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Letnega programa športa v
občini Sveti Tomaž. V nadaljevanju je bilo pojasnjeno, da Občina Sveti Tomaž podpira dejavnosti
na športnem področju, ki so v javnem interesu in se sofinancirajo iz javnih sredstev. Sofinancirajo
se programi športne vzgoje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok ter mladine. Podpora se daje tudi
rekreaciji preko društev ter tekmovalnemu športu v malem nogometu. V proračunu občine Sveti
Tomaž je za leto 2013 planiranih 22.250,00 EUR za sofinanciranje programov športa. Sredstva se
dodelijo društvom v skladu s merili za izbor in sofinanciranje programov športa v občini Sveti
Tomaž.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 169
1.
Sprejme se letni program športa v občini Sveti Tomaž za leto 2013, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad 11
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sprememb in dopolnitev Statuta
javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož. Med drugim je bilo pojasnjeno, da so razlogi za
spremembo, ker ambulanta v Miklavžu pri Ormožu več ne deluje. Druga sprememba se nanaša na
dolžino mandata direktorja, ki bo po novem pet let. Tretja sprememba se nanaša na strokovnega
vodjo, ki je obenem zdravnik v ambulanti, ker zadostuje glede na število zaposlenih, da to delo
opravlja 10 ur na teden. Uvaja se tudi nova dejavnost RTG, ultrazvočna dejavnost in dejavnost
zdravstveno vzgojnega centra. Sprememba se nanaša tudi na glavne sestre zavoda, ki so po
novem pomočnice direktorjev za zdravstveno nego.
Župan je predlagal razpravo.
Gospod Mirko Lovrec je v imenu člana Zavoda Zdravstvenega doma Ormož povedal, da javni
zavod posluje pozitivno. Odnosi zaposlenih so dobri. Problem zunanjih ambulant je v tem, da si
zdravniki pridobijo paciente, nato pa se selijo v Ormož, preprosto odidejo. Tudi sam ima podobno
izkušnjo, da si je izbral zdravnika v domačem kraju, sedaj pa mora hoditi k njemu v Ormož.
Problem zunanjih ambulant je okrog decembra in med počitnicami, ker je osebja premalo in so
ambulante začasno zaprte.
Vprašanje je ali bi se dalo kaj narediti s kadrovskim štipendiranjem.
V nadaljevanju je župan povedal, da je zobna ambulanta delala normalno. Tudi iz naše občine se
je nekaj mladih odločilo za študij medicine. Vprašanje je, kaj bo po študiju, ker si želijo
specializacije in to običajno v večjih ustanovah.
Vprašanje je tudi, če bi bilo kaj drugače, če bi imel kdo koncesijo, ker so večina pacientov sedanji
zdravniki in zdravnice že pobrali. Tekati od enega do drugega pa je neprijetno tako za paciente in
zdravstveno osebje.
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Ga. Mateja Hržič je menila, da se v javnih občilih pojavljajo podatki, da zdravniki ne dobijo služb,
ker nočejo na periferijo.
Po razpravi je župan predlagal glasovanje o statutu.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 170
1.
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta Javni Zdravstveni dom Ormož z dne 30.05.2008, ki
je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad 12
Pobude, vprašanja in odgovori nanje.
Gospod Marjan Goričan je menil, da se občani srečujemo z velikim problemom parkiranja pri
Zdravstvenem domu v Ormožu. Običajno po 7. uri ni več nobenega prostega parkirnega prostora,
kar predstavlja za bolnike velik problem.
Gospod Mirko Lovrec je kot član Sveta zavoda Zdravstveni dom Ormož povedal, da načrti
obstajajo, denar bi naj bil zagotovljen, zatika pa se pri odkupu potrebnega zemljišča. Po
informacijah bi se naj gradilo parkirišče za cca 30 parkirnih mest.
Gospod Marjan Goričan je vprašal, kakšno je sedaj stanje v Domu starejših občanov glede
odnosov med vodstvom doma, zaposlenimi ter oskrbovanci, ker se v javnosti sliši kako so dobri in
so prejeli tudi priznanje.
Gospa Mateja Hržič je kot članica skupščine CSO Ormož povedala, da dom posluje pozitivno.
Odnosi so problematični. Sedanja direktorica je dala pisno odpoved z dne 23. 4. 3013. Sledi razpis
za novega direktorja zavoda. Pričakuje se, da bo ta odločitev tudi vplivala pozitivno na odnose v
zavodu in na ugled v javnosti. V državi je preko 200 prostih mest po domovih, kar kaže, da se bodo
morali domovi zelo potruditi, da bodo prišli k njim novi stanovalci, ki bodo v domovih tudi ostajali.
Razmišlja se tudi o znižanju cene oskrbnega dne ali pa o znižanju standardov.
Gospod župan je povedal, da so vse tri občine v stalnem stiku z domom. Verjetno je bila narejena
napaka že v lanskem letu s podaljšanjem vodstvene funkcije direktorici. Stvari so se potencirale.
Meni, da oskrbovanci na noben način ne bi smeli biti oškodovani.
Gospod Mirko Lovrec je pohvalil organizacijo in izvajanje zimske službe v tej zimi.
Menil je tudi, da se z pisanjem v oznanilih župnije v marsičem tudi ne strinja, ne strinja pa se tudi s
tem, da župan piše o predlogih, s katerimi so bili seznanjeni občinski svetniki in so jih tudi podprli.
Na to temo v letošnjem letu ni bilo nobenega sestanka s člani občinskega sveta. Če se piše v
imenu občinske uprave ali v imenu župana naj bo to jasno zapisano.
Goposd župan je odgovoril, da je bila komunikacija po elektronski pošti. Da se je nekaj zataknilo
pri posredovanju podatkov g. Robertu Koradu, vendar je tudi on dobil isto vsebino predlogov.
Povedal je tudi, da je bil pri g. župniku, da mu je ta povedal, da se želi ukvarjati predvsem s
pastoralo, da si naj sogovornika za odprta vprašanja iščemo na škofiji v Mariboru. Župan je
povedal, da se je že v tem tednu obrnil na škofijo ter se dogovoril za sestanek.
Gospod Mirko Lovrec je vprašal kaj bo z investicijo izgradnja vrtca.
Direktorica je pojasnila, da smo javni razpis za izbor izvajalcev razveljavili, ker še nismo imeli vseh
sklepov Ministrstva. Zdaj pa še vedno nimamo dokumenta, da bomo prejeli sredstva na podlagi
23. člena ZFO, ker smo ta sredstva namenili tudi za izgradnjo vrtca. Razpis bomo ponovili, ko bo
vsa potrebna dokumentacija.
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Gospod Robert Korada je vprašal kako potekajo aktivnosti za izgradnjo kanalizacije pri Sv.
Tomažu.
Kot je znano, imamo veljavno gradbeno dovoljenje. Za sredstva za izgradnjo kanalizacije smo se
prijavili na javni razpis -Južne meje- meje z Republiko Hrvaško. Morali bomo počakati na odgovor
pristojnega ministrstva.
Gospa Sabina Golob je opozorila, da v mrliški vežici ne deluje klimatska naprava, ker bi naj bila v
okvari.
Pojasnjeno je bilo, da naprava dela, verjetno je bil problem z upravljanjem.
Gospod Janko Vrbančič je opozoril na iztekanje zalednih vod na pločnik ob JP 802-311 pri Sv.
Tomažu. Menil je, da je pri tej investiciji bil slab nadzor, ker takih pomanjkljivosti ne bi smelo biti.
Na enem mestu se podtalna voda cedi iz podstavka kandelabra javne razsvetljave. Pločnik in
cesta sta zaradi tega pogosto nevarni za promet in pešce, ker v zimskem času vse skupaj
zaledeni. Zahteval je, da se pristopi k odpravi pomanjkljivosti.
Župan je pojasnil, da se je gradilo poleti in nihče ni mislil, da bo po izgradnji pločnika prišlo do takih
težav. Pojavil se je izvir in voda si išče pot. Poskrbeli bomo, da se bodo zaledne vode stekale v
meteorno kanalizacijo. V sodelovanju s Telekomom in CP Ptuj bomo pristopili k odpravi posledic
zatekanja podtalne vode v temelj kandelabra.
Ad 13
Točka Razno
Župan je povedal, da ne želi razpravljati o zadnjih pisanjih z župnijo. Pripravili smo kopije
sklenjenih pogodb za pokopališče, poslovne prostore kjer je sedež občine ter igrišče na mivki, da si
bodo svetniki lahko ogledali vsebino. Pogovore o vseh teh vprašanjih bomo nadaljevali na škofiji v
Mariboru.
Seja je bila zaključena ob 21. uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 17. REDNE SEJE

1. Sklep št. 156 je realiziran.

2. Sklep št. 157 je realiziran
3. Sklep št. 158 je realiziran
4. Sklep št. 159 je realiziran
5. Sklep št. 160 je v postopku realizacije
6. Sklep št. 161 je realiziran
7. Sklep št. 162 je v postopku realizacije
8. Sklep št. 163 je realiziran
9. Sklep št. 164 je v postopku realizacije
10. Sklep št. 165 je realiziran
11. Sklep št. 166 je v postopku realizacije
12. Sklep št. 167 je v postopku realizacije
13. Sklep št. 168 je v postopku realizacije
14. Sklep št. 169 je v postopku realizacije
15. Sklep št. 170 je v postopku realizacije
Občinska uprava
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