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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
  
Številka:  032-2/2010 
Datum:  16.8.2012 
 

Z A P I S N I K 
 
14. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v četrtek, 16. avgusta 2012, 
ob 20. uri v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44. 
Župan je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih začel sejo ob 18. 02 uri.  
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je 
bilo prisotnih sedem članov občinskega sveta.  
G. Mirko Lovrec bo prišel nekoliko pozneje. 
 
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman in računovodkinja 
ga. Stanka Kosi. 
 
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 
 
Od novinarjev je bila prisotna ga. Katjuša Štih. 
 
Župan je podal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 13. redne seje. 
Pripomb in dopolnitev ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 13. redne seje. 
 
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« so glasovalo vseh sedem članov 
občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 143 
 

1. 
 
Sprejme se zapisnik 13. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega 
sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 1 
 

Župan je za 14. redno sejo predlagal naslednji 
 
 

dnevni red: 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2012-01 
3. Soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta Javnega zavoda, Zdravstveni 

dom Ormož 
4. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
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5. Razno 
 

Župan je predlagal razpravo o predlaganem dnevnem redu. 
Pripomb in dopolnitev ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 

dnevni red: 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2012-01 
3. Soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta Javnega zavoda, Zdravstveni 

dom Ormož 
4. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
5. Razno 

 
Ad 2 

 
Župan je prosil računovodkinjo, da poda obrazložitev Odloka o rebalansu proračuna za leto 
2012-01. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da je država sprejela varčevalne ukrepe, ki pa so vplivali tudi 
na naš proračun. Znižala se je finančna izravnava za cca 16.000  EUR. V letu 2012 ne bo 
prišlo do izgradnje vrtca in posledično do finančnih obveznosti občine. Investicija izgradnje 
vrtca se prenaša v leto 2013-2014. Za pristop k izgradnji vrtca smo prejeli soglasje 
pristojnega ministrstva. Spremembe oziroma uskladitve so potrebne tudi na drugih 
postavkah, ker preprosto pri sprejemanju proračuna za leto 2012 v lanskem decembru ni bilo 
mogoče vsega predvideti.  
V nadaljevanju je župan povedal, da bi morali zagotoviti več sredstev za odkup zemljišč. 
Želimo pridobiti rojstno hišo našega rojaka dr. Santa Cajnkarja v Savcih št. 65 z ohišnico 
brez gospodarskega objekta. 
Več sredstev smo morali nameniti za vodovodno omrežje, ker smo bili primorani pripeljati 
trem gospodinjstvom vodo v Senčak in enemu gospodinjstvu v Bratonečicah. 
Povečani izdatki so za socialne transferje, še posebej za prevoz šoloobveznih otrok, ki so 
narasli od 41.000 EUR na 50.800 EUR. 
 
Seje se je ob 20.10 uri udeležil g. Mirko Lovrec. 
 
Predlagamo dodatno proračunsko postavko za modernizacijo ceste v Rucmancih proti 
Zagoršek Stanku, Rucmanci 62. Za to cesto bi namenili 7.000 EUR, kar je dobra polovica 
potrebnih sredstev, ker bi za pripravljalna dela do asfaltiranja poskrbeli občani ob tej cesti. 
 
Župan je dal besedo predsedniku odbora za finance in proračun. 
Predsednik g. Robert Korada je povedal, da se je odbor sestal eno uro pred današnjo sejo. 
Prisotni so bili vsi trije člani odbora. Odbor je predlagal, da se predlog rebalansa obravnava 
na seji občinskega sveta. 
Župan je predlagal razpravo. 
Mirko Lovrec je zanimalo ali je sporno, da so zaposleni na občini prejeli regres za letni 
dopust ? 
Zakaj so se povečali izdatki za zaposlene? Iz obrazložitve je ugotovil, da smo zaposlili 
čistilko. 
O tem ni vedel nič in tudi ostali svetniki ne. Kot občan je prejel vabilo za otvoritev kletnih 
prostorov mrliške vežice, vendar o tem ni prej nič slišal in vedel. Svetniki niso informirani kaj 
se dogaja. 
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Preplastitev ceste v Rucmanskem vrhu se ponovno prelaga. 
Do sedaj smo porabili samo 10 % sredstev za tekoče vzdrževanje javnih poti. 
Kaj bo z obnovo stare pošte, za katero je predvidenih 48.000 EUR? 
 
Župan je pojasnil, da vzdrževanje javnih poti poteka, opravijo pa se najnujnejša dela. 
Glede zaposlitve čistilke je povedal, da smo imeli v preteklih dveh letih to pokrito preko javnih 
del, sedaj je zakonodaja spremenjena. Čistilko potrebujemo, pogodba o zaposlitvi pa je bila 
sklenjena za eno leto. 
Mirko Lovrec pripomni, da nima nič proti zaposlitvi čistilke, vendar bi o tem morali nekaj 
vedeti svetniki, da na terenu ne izpadejo, kot da nič ne vedo ali se za nič ne zanimajo. 
Preko javnih del smo letos zaposlili dva komunalna delavca in sicer g. Jožefa Pavliniča in g. 
Milana Bratuša. Prav tako je preko javnih del zaposlena še Jožica Cajnko. Gre za ljudi iz 
občine Sveti Tomaž, ki so težje zaposljivi in se jim na takšen način pomaga da delajo. 
Večinski delež za njih dobimo povrnjen s strani države.  
 
Za kletne prostore v vežici je župan pojasnil, da nas ureditev ni dosti stala, bila je okrog 
4.000 EUR. Menil je, da je prav, da smo prostor uredili. 
Marjan Goričan je menil, da je prav, da se je prostor pod vežico uredil, vendar bi se moralo 
svetnike s tem prej seznaniti. 
Glede izplačila regresa je pojasnila podala direktorica občinske uprave, ki je med drugim 
povedala, da je na to temo bilo veliko povedanega v javnosti. Na posvetu, ki je bil v Ormožu, 
je bil tudi g. Šoltes, predsednik Računskega sodišča,ki je povedal, da izplačilo regresa ni bilo 
v nasprotju z veljavno zakonodajo. 
Glede modernizacije cest je župan menil, da nima smisla obljubljati preplastitev za 13 leto, 
ker se moramo temeljito pripraviti na izgradnjo vrtca. Zaradi izgradnje vrtca se bomo morali 
marsičemu odreči ali pomakniti v naslednja leta. 
Robert Korada je menil, da bi morali imeti svetniki pri sestavi Načrta razvojnih programov več 
besede. V mesecu oktobru bi se morali sestati in uskladiti program, ker se preprosto dogaja, 
da se z investicijami v NRP samo premetava gor in dol, sem ter tja. Občani berejo ta 
dokument na spletni strani in pričakujejo, da se bomo držali zapisanega. 
Župan je menil, da nima nič proti pobudi. Vsi svetniki se najdejo v programu NRP. Res je, da 
se bo na nekaterih območjih naredilo več, nekje manj, na nekaterih območjih pa mogoče v 
teh štirih letih nič, kar pa ne pomeni, da niso bili vključeni v investicije v preteklosti. 
Marjan Goričan je menil, da bi se moralo gledati za vseh šest let, kaj se je kje naredilo in ne 
samo za ti dve leti. 
Mirka Lovreca je zanimalo, kaj bo z modernizacijo ceste mimo ribnika?  
Župan je povedal, da do danes še nimamo informacije, če bomo uspeli s pridobitvijo sredstev 
na podlagi ukrepa 322.  
Janko Vrbančič je menil, da moramo nekaj narediti z zgradbami, ki so v lasti občine, ker nam 
ne bi smelo biti vseeno v kakšnem stanju so stara šola, stara  pošta, blok na naslovu Sv. 
Tomaž 18 in druge. 
Pojasnjeno je bilo, da je v letošnjem letu predvidena obnova objekta stare pošte.  
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

SKLEP  144 
 

1. 
 

Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2012-01, ki je sestavni 
del tega sklepa. 
 

2. 
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Ta sklep velja takoj. 
 
 

 
Ad 3 

 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sprememb  in dopolnitev 
Statuta Javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da smo na prejšnji seji obravnavali Odlok, na podali katerega 
sledi še sprememba Statuta zavoda. Statut je potrebno uskladiti z veljavnim odlokom. 
Spremembe pa se nanašajo na nekaj členov Statuta. V 6. členu se briše besedilo za 
ambulanto  Miklavž pri Ormožu. 
V 2. odstavku 9. člena se besedilo glavno sestro zavoda nadomesti z besedilo« pomočnika 
direktorja za zdravstveno nego«. 
V drugem odstavku 14. člena Statuta se besedilo glavne sestre zavoda nadomesti z 
besedilom« pomočnika direktorja za zdravstveno nego«. 
Prvi stavek tretjega odstavka 19. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi: Mandat 
direktorja zavoda traja 5 (pet) let. 
Drugi odstavek 25. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi: Pogodba o zaposlitvi se 
sklene za določen čas trajanja mandata, s krajšim delovnim časom od polnega, in sicer za 
10 ur na teden. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 

SKLEP  145 
 

1. 
 

Občinski svet občine Sveti Tomaž daje soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta Javni 
zdravstveni dom Ormož, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 4 
 
Pobude vprašanja in odgovori nanje: 
Mirko Lovrec je vprašal kaj bo z nakupom Bezjakovega zemljišča pri Sv. Tomažu? 
Župan je povedal, da odločitev Upravne enote še ni znana. Za zemljišče sta zainteresirana g. 
Alojz Zemljič iz Rakovcev 34 in g. Štuhec Janez iz Koračic št. 20 ter Občina Sveti Tomaž z 
namenom, da bi zemljišče zamenjala za zemljo v predvideni obrtni coni. 
 
Marjan Goričan je vprašal kaj bo s signalom za območje Savcev. Pri njih je mobitelov signal 
zelo slab,kar so pokazale meritve. 
Župan je povedal, da je možnost namestitve opreme na Polenšaku propadla. S to 
namestitvijo bi bilo pokrito s signalom tudi naselje Savci. 
 
Mateja Hržič je vprašala glede razpisa za prevoz otrok v osnovno šolo ? 
Prav tako je še vprašala, zakaj nismo Hebarjevih na Seniku obvestili, da se bomo pri njih 
ustavili, ko bo potekalo kolesarjenje po občini v okviru občinskega praznika? 
Koliko je že prijavljenih na razpis za področje kmetijstva ter gospodarstva in malega 
gospodarstva preko občine? 
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Mateja daje pobudo, da se gospodinjam plača prevoz za izlet, ker  pogosto sodelujejo  in 
pripravijo zakusko  ob občinskih prireditvah. Same si morajo kupiti potrebne sestavine. 
Menila je, da bi se morali odvaditi, da se po vsaki prireditvi nekaj je in pije. 
Na Seniku bi morali posekati škarpo oziroma zarast na desni strani ceste od Gregorec Vere 
do družine Plohl. 
Zanima jo, kaj se je dogajalo okrog otvoritve in pisma Brumen Tončku v zvezi z odprtjem 
Muzeja Brumen v Koračkem vrhu? 
Pojasnjeno je bilo, da je na razpisu za prevoz šoloobveznih otrok uspela Veolia d.o.o.. 
Župan se je Mundovim opravičil, ker se je zavezal, da jih bo sam obvestil, pa je na to pozabil. 
Pojasnjeno je bilo, da je rok za vložitev vlog za razpis kmetijstva in gospodarstva do 
20.8.2012. Do danes je bila  vložena samo ena vloga in to za področje kmetijstva, vendar je 
še nekaj časa.  
Društvo gospodinj prejme dovolj sredstev za aktivnosti, proračunska sredstva pa niso 
namenjena za izlete. 
Na terenu si bomo ogledali in se dogovorili za odstranitev zarasti ob javni poti v smeri 
Ambroževih na Seniku. 
Glede odprtja muzeja in pisma družini Brumen je župan pojasnil, da je občina plačala 500 
EUR za prevoz obiskovalcev ki so se želeli peljati z vlakom v Korački vrh in nazaj. Vlak je 
peljal potnike nekajkrat.  
Marjan Goričan je menil, da si naj društvo gospodinj zamenja vodstvo, ker nekaj očitno ne 
funkcionira pri njem. 
Sabina Golob je predlagala, da bi pri Dragunovih dali namestiti ogledalo, ker bi z namestitvijo 
zelo pripomogli k varnemu vključevanju s ceste, ki poteka mimo Kamenška. 
Sabina Golob je prisotne seznanila, da želijo glasbena skupina »Zlati dečki« organizirati 
koncert ob 10- letnici delovanja. 
Pojasnjeno je bilo, da naj naslovijo pisno vlogo za telovadnico. 
 
Mirko Lovrec je dal informacijo, da se v Javnem zavod ZD Ormož pogovarjajo o možnosti 
nadzidave, ker bi s tem pridobili prepotrebne prostore za dodatno specialistično osebje 
Zdravstvenega doma Ormož. 
 

 
Ad 5 

 
Razno: 
Ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.34. 
 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                              Župan: Mirko Cvetko 
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OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 
 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  14. REDNE SEJE 
 

1. Sklep št. 143, je realiziran.   
2. Sklep št. 144, je v postopku realizacije. 
3. Sklep št. 145, je v postopku realizacije. 

 
Občinska uprava 

 

 


