OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Datum: 25.1.2012
Številka: 032-2/2010
ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v sredo, 25. januarja 2012,
ob 18. uri v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44.
Župan je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih začel sejo ob 18. uri.
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je
bilo prisotnih šest članov občinskega sveta.
Seje se je opravičil g. Marjan Goričan zaradi zdravstvenih razlogov, g. Janko Vrbančič pa bo
nekoliko zamudil sejo zaradi službene odsotnosti.
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman.
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Od novinarjev je bila prisotna ga. Katjuša Štih.
Predstavnik KTV Ormož je na začetku seje opravil krajšo snemanje za njihov arhiv.
Župan je podal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 10. redne seje.
G. Robert Korada je predlagal, da se pri 4. točki dnevnega reda popravi zapisnik, da je g.
Janko Vrbančič podal mnenje odbora za požarno varnost in civilno zaščito.
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 10. redne seje s predlogom
popravka.
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. 97
1.
Potrdi se zapisnik 10. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega
sklepa.
2.
Pri 4. točki dnevnega reda se v zapisniku prejšnje seje popravi, da je mnenje odbora za
požarno varnost in civilno zaščito podal g. Janko Vrbančič in ne g. Robert Korada.
Ta sklep velja takoj.
Ad 1
Župan je za 11. redno sejo predlagal naslednji dnevi red:
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Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini
Sveti Tomaž- predlog
3. Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta Podravske regije- osnutek
4. Letni program športa za leto 2012
5. Letni program kulture za leto 2012
6. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
7. Razno
Župan je predlagal dodatno točko dnevnega reda in sicer »Sklep o višini uporabnine za
zaprte šolske objekte.«
Župan je pojasnil, da se je od leta 2007 do danes strošek za ogrevanje in električno energijo
zelo povišal in je skrajni čas, da se najem prostorov nekoliko poviša. Prav tako je potrebno
določiti najemnino za nekatere učilnice.
Župan je dal predlog za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda v razpravo.
Razpravljavcev ni bilo, zato je predlagal glasovanje o dodatni točki.
Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh šest svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 98
1.
Sklep o višini uporabnine za zaprte šolske prostore se uvrsti na dnevni red današnje seje
pod točko 6, ostali točki dnevnega reda se pomakneta.
Ta sklep velja takoj.

2.

Župan je dal v razpravo dopolnjen dnevni red.
Ker dodatnih predlogov ni bilo, je župan predlagal glasovanje o dopolnjenem dnevnem redu.
Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh šest svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 99
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini
Sveti Tomaž- predlog
3. Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta Podravske regije- osnutek
4. Letni program športa za leto 2012
5. Letni program kulture za leto 2012
6. Sklep o višini uporabnine za zaprte šolske objekte.
7. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
8. Razno

2

Ad 2
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda pojasnila k predlogu Odloka o porabi
koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Sveti Tomaž.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da na osnutek ni bilo pripomb. Leta 2009 je pristojno
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijske pogodbe za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji. Koncesijske pogodbe so pridobile lovske
družine. Ker je bila opredeljena tudi delitev koncesijske dajatve v razmerju 50 : 50, naši
občini pripada cca 600 EUR sredstev. Koncesijska dajatev lovskih društev je odvisna od
lovne površine v občini. Občinam je dana možnost, da se same odločijo za namensko
porabo sredstev, ki pa morajo biti namenjena varstvu narave.
Ker se tudi v letošnjem letu predvideva vseslovenska akcija Očistimo Slovenijo, bi v
sodelovanju z občani in lovci namenili ta sredstva za pokrivanje stroškov akcije.
Župan je v nadaljevanju povedal, da so lovci pripravljeni na sodelovanje.
Župan je dal odlok v razpravo.
Mirko Lovrec je menil, da so lovci tako ali tako edini s katerimi pri tej akciji lahko finančno
sodelujemo.
Po krajši razpravi je župan predlagal glasovanje.
Prisotnih je bilo šest članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh šest članov, zato je bil
sprejet naslednji
SKLEP št. 100
Sprejme se Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v
občini sveti Tomaž,ki je sestavni del tega sklepa.
Ad 3
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev osnutka Odloka o
ustanovitvi razvojnega sveta Podravske regije.
Novi zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja iz leta 2011 prinaša določene
novosti, predvsem glede vodstvenih struktur, katerih glavna naloga je usklajevanje vseh
razvojnih pobud in interesov v regiji.
Dosedanji Svet regije (sestavljen iz 41 županov občin v okviru Podravske regije) se
nadomesti s razvojnim svetom regije (RSR), ki ga z Aktom o ustanovitvi (Odlokom) prav tako
ustanovijo občine v regiji. Za razliko od dosedanjega Sveta regije, ki je bil sestavljen samo iz
županov vseh občin v regiji, je novi RSR sestavljen tripartitno in v razmerju 2:2:1, število
izvoljenih predstavnikov občin je enako številu predstavnikov gospodarstva in število
predstavnikov nevladnih organizacij, ki je enako polovici članov predstavnikov občin. Tej
sestavi prištejemo še predstavnike Območnih razvojnih partnerstev v regiji.
Predlog je, da bi se člani izbrali v vseh 7 upravnih enotah, ki delujejo na tem območju. Gre za
UE Lenart, Ptuj, Maribor, Ormož, Pesnica, Ruše in Slovenska Bistrica. Skupaj je na tem
območju zajetih 41 občin. Predlagata se dve varianti glede števila članov. Če bi bila podlaga
upravne enote, bi svet štel 20 članov, ker bi vsako UE zastopal en član.
V primeru, da bi bila zastopanost po številu prebivalcev, bi bilo 27 članov RSR in sicer pet
UE bi imelo po enega člana, največji UE pa po dva oziroma tri člane.
Zavzemati bi se morali za predvsem operativni organ, ki pa ne bi smel biti preštevilčen.
Gre za delovno gradivo, ki ga mora obravnavati 41 občin. Župan je povedal, da odlok ter na
podlagi njega organ vsekakor potrebujemo, ker je pristojen sprejeti regionalni razvojni
program, ki je podlaga za nadaljnjo koriščenje sredstev EU. Brez takega ali podobnega
organa preprosto ne bo šlo in ne bo možno pridobivati sredstev Evropskih skladov.
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V nadaljevanju postopka bomo videli, kako se bo na to delovno gradivo odzvalo preostalih 40
občin.
Janko Vrbančič prišel na sejo ob 18.16 uri.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov,«ZA« je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 101
1.
Osnutek Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta Podravske regije, je primerna podlaga za
nadaljnjo obravnavo.
Ta sklep velja takoj.

2.
Ad 4

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Letnega programa športa
za leto 2012.
Med drugim je bilo povedano, da nam veljavna zakonodaja nalaga, da moramo vsako leto
sprejeti Letni program športa. To je dokument, v katerem so opredeljene smernice in naloge,
ki omogočajo uresničevanje dejavnosti na športnem področju in pripomorejo k uveljavitvi in
razvoju športa ter rekreacije. V dokumentu so zajeti posamezni programi športa, ki so v
javnem interesu in se bodo lahko sofinancirali iz občinskega proračuna za leto 2012.
V nadaljevanju je župan povedal, da smo v proračunskem letu 2012 namenili za program
športa in rekreacije 25.000 EUR. Po sprejetju programa, želimo čim prej pristopiti k objavi
javnega razpisa za pridobitev proračunskih sredstev, ki bo razdeljen na osnovi sprejetega
pravilnika.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov,«ZA« je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 102
LETNI PROGRAM ŠPORTA
v Občini Sveti Tomaž za leto 2012
I. UVOD
Letni program športa (v nadaljevanju: LPŠ) predstavlja dokument, v katerem so
opredeljene smernice in naloge, ki omogočajo uresničevanje dejavnosti na športnem
področju, pripomorejo k uveljavitvi in razvoju športa. V dokumentu so zajeti posamezni
programi športa, ki so v javnem interesu in se bodo lahko sofinancirali iz občinskega
proračuna, njihov obseg in obseg finančnih sredstev, ki so zagotovljena v občinskem
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proračunu za področje športa. LPŠ zagotavlja, da Občina Sveti Tomaž v Odloku o proračunu
Občine Sveti Tomaž za leto 2012 izvajalcem športnih programov nameni določen obseg
finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu in se sofinancirajo
iz javnih sredstev.
Z javnim razpisom za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Sveti
Tomaž bo zagotovljena možnost prijave vsem zainteresiranim izvajalcem športnih dejavnosti
in enakopravnost izvajalcev.
Občina Sveti Tomaž uresničuje javni interes v športu tako, da:
– zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje tistih vsebin Nacionalnega programa, ki so
pomembne zanjo,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje športne objekte.
– določa programe športa in športne objekte, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev,
– določa obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in
– določa obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za ta namen.
II. PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA, (glede na vsebine Nacionalnega programa
športa) KI SE SOFINANCIRAJO IZ JAVNIH SREDSTEV
V skladu z Nacionalnim programom športa v RS obsega Letni program športa v Občini
Sveti Tomaž naslednje programe (vsebine):
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
1.1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Športni programi: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, drugi 60-urni
programi (na vadbeno skupino).
1.2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Športni programi: Zlati sonček, Krpan, drugi 80-urni program redne vadbe (na vadbeno
skupino).
1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športni programi: programi, katerih udeleženci so športniki, registrirani pri panožni športni
zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 2–3-krat tedensko (odvisno od ur treninga), 9
mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza
na najmanj regijskem nivoju.
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Športni programi: 80-urni programi (na vadbeno skupino)
1.3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (in študentov)
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Športni programi: 80-urni programi (na vadbeno skupino),
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
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Športni programi: programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov,
ki so usmerjeni v doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki
vrstnikov v mednarodnem merilu. V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih
udeleženci so športniki, registrirani pri panožni športni zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini
najmanj 3–4/krat tedensko (odvisno od ur treninga), 10 mesecev v letu in se redno
udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športni programi: 80-urni programi (na vadbeno skupino)
2. ŠPORTNA REKREACIJA
Cilji rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni status, humanizirati
človekovo življenje, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja, preprečevati
upadanje vitalnosti, ter z motivi pritegniti čim več ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre
za aktivno koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega
časa. To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani sami.
V letu 2012 se programi v okviru športne rekreacije sofinancirajo skladno z merili za izbor in
sofinanciranje programov športa v Občini Sveti Tomaž.
3. ŠPORT INVALIDOV
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti,
zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom.
V letu 2012 se programi v okviru športa invalidov sofinancirajo skladno z merili za izbor in
sofinanciranje programov športa v Občini Sveti Tomaž.
4. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, ki
nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v
programe vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje. S svojimi
tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova
državnih prvakov. Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko članov, kot jih je potrebno za
sestavo ekipe po posameznih športnih panogah.
5. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda v panogah, ki so na rednem
programu Olimpijskih iger. V te programe so vključeni perspektivni športniki in športnice ter
ostali športniki in športnice, ki tekmujejo v članskih kategorijah. Upoštevajo se kategorizirani
športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja – združenja športnih zvez Slovenije.
6. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH
KADROV V ŠPORTU
Občina sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki
delajo v športnih društvih skladno z merili za izbor in sofinanciranje programov športa v
Občini Sveti Tomaž.
7. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Za nemoteno osnovno delovanje društev – kritje osnovnih materialnih stroškov, se
vsakemu društvu v občini, ki je izbran za izvajanje določenega športnega programa v občini
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dodelijo točke, skladno z merili za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Sveti
Tomaž.
III. OBSEG FINANČNIH SREDSTEV
V proračunu Občine Sveti Tomaž za leto 2012 so za sofinanciranje programov športa
zagotovljena finančna sredstva v višini 25.000,00 EUR.
IV. DRUGA DOLOČILA
1.

Sredstva za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti v letu 2012 se v celoti
razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih prijav, ki se
opravi na podlagi veljavnega Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanje
letnega programa športa v občini Sveti Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št.
12/2010).

2.

Letni program športa se objavi Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.
Ad 5

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Letnega programa kulture
Občine Sveti Tomaž za leto 2012.
Med drugim je bilo povedano, da je naloga občine, da v skladu z zakonskimi normami
zagotavlja del proračuna za uresničevanje javnega interesa na področju kulture. Za
razdelitev sredstev je že sprejet pravilnik, na podlagi katerega bomo pristopili k javnemu
razpisu za pridobitev sredstev. Na ta način občina zagotavlja kulturno ustvarjalnost,
dostopnost do kulturnih dobrin, ohranja slovensko kulturno raznolikost in zagotavlja
ohranjanje skupnega slovenskega kulturnega prostora. Nosilci dejavnosti na področju kulture
v naši občini so Kulturno društvo F. K. Meško Sveti Tomaž, Društvo upokojencev Sveti
Tomaž, Osnovna šola Sveti Tomaž in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna
izpostava Ormož. Občina Sveti Tomaž je tudi soustanoviteljica Javnega zavoda Knjižnica F.
K. Meška Ormož, za kar namenja 31.935,00 EUR sredstev na leto. Za nosilce kulturne
dejavnosti v lokalni skupnosti pa v letu 2012 namenja 6.300,00 EUR. Občina je tudi
soustanoviteljica Pokrajinskega muzeja Ptuj- Ormož
V nadaljevanju je župan povedal, da želimo sprejeti letni program kulture čimprej, da bomo
lahko pristopili k objavi razpisa za pridobitev sredstev iz proračuna za leto 2012.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, » ZA« je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 103
Letni program kulture Občine Sveti Tomaž
za leto 2012

1.
Občinski svet Občine Sveti Tomaž na podlagi zgoraj navedenih zakonskih podlag in v
skladu z obveznostjo občine, da zagotavlja pogoje in sprejema ukrepe za uresničevanje
javnega interesa na področju kulture na svojem območju sprejema Letni program kulture
Občine Sveti Tomaž za leto 2012 in na ta način v Občini Sveti Tomaž zagotavlja pogoje za:
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-

kulturno ustvarjalnost,
dostopnost kulturnih dobrin,
kulturno raznolikost,
ohranjanje slovenske kulturne identitete in
ohranjanje skupnega slovenskega kulturnega prostora.

Vloga kulture v občini
Občina je gospodarsko in družbeno središče in je v skladu z zakonom dolžna na področju
kulture zagotavljati občankam in občanom možnosti za dejavno življenje na področju
kulture, kar zadeva:
1. udejanjanje ustvarjalnosti na področju ljubiteljske kulture in
2. uveljavljanje interesa po dostopnosti kulturnih dobrin najvišje kakovosti v skladu z
zmožnostmi občine.
Kultura ima pomembno vlogo v javnem življenju znotraj občine, saj po eni strani povezuje
občane in občanke tudi kot kulturno skupnost in jim po drugi strani omogoča občutek
zadovoljenosti njihovih potreb in interesov, ki presegajo zgolj materialno raven.
Ključnega pomena sta zlasti zagotavljanje možnosti za ljubiteljsko kulturno dejavnost in
možnosti za predstavljanje te dejavnosti in zagotavljanje možnosti za dostop do kulturnih
dobrin najvišje kakovosti (gledališka gostovanja, koncerti, razstave ipd.) seveda v tolikšnem
obsegu kot to dopuščajo proračunske zmožnosti občine.
2.
Cilji Občinskega programa kulture:
Poglavitni cilj programa in dejavnosti, ki se odvijajo na podlagi programa, je zagotavljanje
pogojev za to, da občina postane tudi kulturno središče, v katerem lahko občanke in občani
uresničujejo svoj interes po lastni dejavnosti na področju kulture in svoj interes po
dostopnosti kulturnih dobrin v lastnem bivalnem okolju.
Cilj občine je predvsem spodbujati razvoj kulture na nivoju društev, ki so nosilci kulturnih
dejavnosti v občini. Pomemben nosilec kulturne ustvarjalnosti v kraju pa je tudi osnovna
šola.
3.
Nosilci dejavnosti na področju uresničevanja javnega interesa na področju kulture:
-

-

Kulturno društvo Franc Ksaver Meško Sveti Tomaž
Društvo upokojencev Sveti Tomaž
Osnovna šola Sveti Tomaž
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ormož

Iz sredstev občinskega proračuna se sofinancirajo dejavnosti naslednjim izvajalcem na
področju kulture:
1. Javni zavodi in sklad:
Knjižnica
Občina kot soustanoviteljica Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož sofinancira
delovanje knjižnice iz proračunskih sredstev v višini 31.935 EUR.
Občina kot soustanoviteljica namenja tudi sredstva za delovanje muzeja.
Poleg tega občina sofinancira preko izvedenega javnega razpisa delovanje Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ormož.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je osrednja vladna organizacija slovenske
društvene kulture, ki z mrežo izpostav in zvez kulturnih društev po celotni državi
strokovno in finančno podpira razvoj društvene kulture. Skupaj z Zvezo kulturnih
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društev Slovenije zastopa interese kulturnih društev v kulturni politiki. Spodbujanje
množičnega zanimanja za kulturo, razvoja raznovrstnih umetnostnih smeri, amaterskih
in strokovnih praks, kulturne vzgoje in ustvarjalnosti med otroki in mladimi, so cilji, h
katerim strmijo slovenske organizacije na področju društvene kulture že dobrih 50 let.
Vsakoletna ustvarjalnost 2.250 kulturnih društev se kaže v 16.500 kulturnih dogodkih,
prireditvah, delavnicah, tekmovanjih in mednarodnih srečanjih, ki se jih udeleži več kot
4.000.000 obiskovalcev (po podatkih Statističnega urada RS).
2. Kulturna društva in kulturne prireditve:
Pri omogočanju dostopnosti in ustvarjanju kulturnih dobrin, ki se uresničujejo skozi
programe in prireditve splošnega kulturnega značaja imajo pomembno vlogo nosilci
dejavnosti z območja občine, ki skozi prireditve in druge kulturne programe v skladu s
svojimi zmožnostmi pomembno prispevajo h kulturni raznolikosti in kvaliteti življenja v
občini.
Postopek za zbiranje predlogov javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se
financirajo iz javnih sredstev se izvede kot javni razpis.
Sredstva, ki jih bomo razdelili na podlagi omenjenih postopkov dosegajo višino 6.300
EUR.
4.

Javna kulturna infrastruktura
Javno kulturno infrastrukturo za področje kulture na območju Občine Sveti Tomaž
predstavlja Kulturni dom in telovadnica osnovne šole.
Za izvajanje kulturnega življenja občanov občine Sveti Tomaž ima posebno mesto prav
naveden dom, v katerem se tekom leta vršijo številne kulturne prireditve in proslave, ki
predstavljajo dodatno popestritev in kakovost kulturnega življenja občanov.
5.
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.
Ad 6
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda pojasnila k obravnavi Sklepa o višini
uporabnine za zaprte šolske objekte.
V letu 2007 je občinski svet sprejel sklep o višini uporabnine. V teh letih sta se kurilno olje za
ogrevanje in električna energija občutno povišali, zato se predlaga sprememba cene za
telovadnico in ostale prostore v šoli. Predlagamo ceno za kurilno sezono in izven kurilne
sezone.
Prihodki od uporabnin so prihodki Osnovne šole za pokrivanje stroškov tekočega in
investicijskega vzdrževanja objekta. Upravljavec je dolžan voditi evidenco o prihodkih in
namenski porabi sredstev ter enkrat letno izdelati poročilo ter ga do 28. 2. za preteklo leto
dostaviti občini Sveti Tomaž.
V nadaljevanju je župan povedal, da so stroški ogrevanja osnovnošolskih prostorov
nenormalno narasli saj se porabi cca 40.000 litrov kurilnega olja samo za ogrevanje.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov,«ZA« je glasovalo sedem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
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SKLEP št. 104
o višini uporabnine za zaprte šolske objekte
1.
1. Uporabnina za uporabnike, ki uporabljajo telovadnico za izvajanje športno rekreativne
dejavnosti znaša:
• izven kurilne sezone 7 EUR za 1 uro
• v kurilni sezoni 12 EUR za 1 uro.
2. Uporabnina za druge uporabnike, ki uporabljajo telovadnico za izvajanje dejavnosti v
komercionalne namene znaša:
• izven kurilne sezone 35 EUR za 1 uro
• v kurilni sezoni 55 EUR za 1 uro.
3. Občina Sveti Tomaž in uporabnik, ki uporablja telovadnico za izvedbo prireditve v
humanitarne namene je oproščen plačila uporabnine.
2.
Uporabnina za učne in druge prostore šole, razen telovadnice:
• izven kurilne sezone
- računalniška učilnica (64,7 m2) s souporabo hodnika in WC
- učilnica nemščine ali slovenščine s souporabo hodnika in WC
- jedilnica (120 m2) s souporabo hodnika in WC

3,25 EUR/uro
2,25 EUR/uro
4,80 EUR/uro

Uporabnina za učne in druge prostore šole, razen telovadnice:
• v kurilni sezoni
- računalniška učilnica (64,7 m2) s souporabo hodnika in
- učilnica nemščine ali slovenščine s souporabo hodnika in WC
- jedilnica (120 m2) s souporabo hodnika in WC

4,00 EUR/uro
3,00 EUR/uro
6,00 EUR/uro

Pogodbe za uporabo telovadnice in drugih učnih prostorov sklepa pristojni organ upravljalca.
3.
Prihodki iz naslova uporabnin so namenski prihodki za pokrivanje stroškov za tekoče in
investicijsko vzdrževanje objekta.
Upravljalec je dolžan voditi evidenco o prihodkih od nepremičnin in namenski porabi
sredstev od uporabnin ter dostaviti podatke občini enkrat letno in sicer do 28. 2. za preteklo
leto.
4.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o višini uporabnine za zaprte šolske
objekte (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 3/2007)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.
Šola mora po uveljavitvi tega sklepa skleniti ustrezne anekse k obstoječim pogodbam.
5.
Ta sklep velja takoj.
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Ad 7
Pobude vprašanja in odgovori nanje.
Ni bilo razprave.
Ad 8
Župan je poročal, da smo se prijavili na razpis, ukrep 322 z modernizacijo ceste Savci - mlin
z javno razsvetljavo.
Župan je navzoče seznanil, da smo se prijavili na razpis za javna dela. Pričakujemo tri
osebe, ki bi bile vključena v program javnih del. V nadaljevanju je direktorica pojasnila, da so
kriteriji vsako leto strožji. Oseb, ki izpolnjujejo zahtevane kriterije je bolj malo.
Župan je povedal, da bomo poskušali najti ustrezne ljudi, za dela in naloge kot v preteklih
dveh letih.
Mateja Hržič je navzoče seznanila, da se aktivno vključuje in zastopa občino v skupščini
CSO Ormož. Spremembe pri vodstvu in nova sistematizacija je vse skupaj še pogrela.
V zadnjem času je okolje precej razgreto med zaposlenimi, varovanci in novo v.d.
direktorico.
Župan je v nadaljevanju povedal, da so nam problemi in težave precej znane. Vlogo, ki jo
ima naša občina opravljamo.
Župan je predlagal, da bi enkrat v mesecu maju pripeljali varovance k nam in jim pripravili
sprejem.
Mateja Hržič je predlagala, da bi zastopnico v Knjižnici F. K. Meška tudi povabili kdaj na
sejo, da bi lahko od nje izvedeli, kako potekajo aktivnosti ali pa nanjo prenesli naše predloge.
Pristni so se s predlogom strinjali.
Župan je v nadaljevanju povedal, da bomo poiskali nekaj novosti v zvezi z delovanjem
knjižnice, ko bo zgrajen novi vrtec in se bodo sprostili prostori v šoli.
Mirko Lovrec je predlagal, da bi nabavili umetno travo za prekritje zemlje ob izkopih grobov.
Dogovorjeno je bilo, da se bomo posvetovali z izvajalci izkopov, kaj o tem mislijo.
Marko Plohl je vprašal, ali je kaj novega o delovanju Smučarskega kluba.
Župan je povedal, da ni nič novega. Odločitev o prekinitvi podeljene koncesije bomo verjetno
obravnavali na eni od naslednjih sej.
Prevladuje mnenje, da ne bi smeli te pridobitve v našem kraju zapraviti.
Mateja Hržič je vprašala, kdaj bo srečanje za obrtnike in podjetnike.
Župan je povedal, da predvidoma v mesecu marcu.
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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OBČINA SVETI TOMAŽ

POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 11. REDNE SEJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sklep št. 97, je realiziran.
Sklep št. 98, je realiziran.
Sklep št. 99, je realiziran.
Sklep št. 100, je bil objavljen v Uradnem glasilu občine št. 2/2012 in je v postopku
realizacije.
Sklep št. 101, je v postopku realizacije.
Sklep št. 102, je bil objavljen v Uradnem glasilu občine št. 2/2012.
Sklep št. 103, je bil objavljen v Uradnem glasilu občine št. 2/2012.
Sklep št. 104, je bil objavljen v Uradnem glasilu občine št. 2/2012.

Sveti Tomaž, dne 24.02. 2012.
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