OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Številka: 032 - 2/2010
Datum: 21. 6. 2013
ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v petek, 21. junija 2013, ob
20. uri v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44.
Župan je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih začel ob 20.05.
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je
bilo prisotnih pet članov občinskega sveta, g. Marjan Goričan in ga. Sabina Golob sta svojo
odsotnost opravičila.
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman, računovodkinja ga.
Stanka Kosi ter članica Nadzornega odbora ga. Irena Pučko.
Od poročevalcev so bili prisotni: vodja Medobčinskega redarstva iz Skupne občinske uprave
občin v Spodnjem Podravju Robert Brkič,direktor Javne razvojne agencije Ormož Zlatko
Zadravec in vodja Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Območne enote Maribor Srečko
Štajnbaher.
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Od novinarjev je bila prisotna ga. Katjuša Štih.
Župan je podal v razpravo pregled sklepov ter zapisnik 19. redne seje.
Pripomb in dopolnitev ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 19. redne seje.
Prisotnih je bilo pet članov občinskega sveta.
Glasovalo je pet članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh pet članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 181
1.
Potrdi se zapisnik 19. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega
sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/1
Za 20. redno sejo je župan predlagal naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Ocena in poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti občine Sveti Tomaž v
letu 2012
3. Obravnava osnutka Območnega razvojnega programa Prlekije 2014-2020
4. Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2012 in poročilo nadzornega odbora
5. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v
občini Sveti Tomaž za programsko obdobje 2014-2020- predlog
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6. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za
programsko obdobje 2014-2020- predlog
7. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Sveti
Tomaž – osnutek
8. Soglasje k sistemizaciji Vrtec Sveti Tomaž
9. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic
10. Pregled seznama zemljišč, katerih lastnik je občina
11. Sklep o ceni zakupnin in najemnin za zemljišča v lasti občine Sveti Tomaž
12. Sklep o ceni najemnin za poslovne prostore v lasti občine Sveti Tomaž
13. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
14. Razno
Župan je predlagal, da bi 7. točko dnevnega reda obravnavali pod točko 4., sedanja točka 4.
in ostale točke dnevnega reda se ustrezno pomaknejo.
Župan je dal predlog v razpravo.
Razpravljavcev ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je pet svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 182
1.
Sedma točka dnevnega reda se obravnava pod točko štiri, dosedanja točka 4 in ostale se
pomaknejo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal obravnavo dodatne točke dnevnega reda:
-Odločitev o finančni podpori Smučarskemu klubu Sveti Tomaž v zvezi s smučiščem Globoki
klanec. Dodatno točko bi obravnavali pod točko 13. Dosedanja točka 13 in 14 se zamakneta.
Predlog je dal v razpravo.
Razpravljavcev ni bilo, zato je predlagal glasovanje.
Glasovalo je pet članov, »ZA« je glasovalo vseh pet članov, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 183
1.
Na današnjo sejo se vključi dodatna točka dnevnega reda: »Odločitev o finančni podpori
Smučarskemu klubu Sveti Tomaž v zvezi s smučiščem Globoki klanec.«
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je dal v razpravo spremenjen in dopolnjen dnevni red.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je pet svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
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dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Ocena in poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti občine Sveti Tomaž v
letu 2012
3. Obravnava osnutka Območnega razvojnega programa Prlekije 2014-2020
4. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Sveti
Tomaž – osnutek
5. Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2012 in poročilo nadzornega odbora
6. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v
občini Sveti Tomaž za programsko obdobje 2014-2020- predlog
7. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za
programsko obdobje 2014-2020- predlog
8. Soglasje k sistemizaciji Vrtec Sveti Tomaž
9. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic
10. Pregled seznama zemljišč, katerih lastnik je občina
11. Sklep o ceni zakupnin in najemnin za zemljišča v lasti občine Sveti Tomaž
12. Sklep o ceni najemnin za poslovne prostore v lasti občine Sveti Tomaž
13. Odločitev o finančni podpori Smučarskemu klubu Sveti Tomaž v zvezi s smučiščem
Globoki klanec
14. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
15. Razno
Ad/2
Oceno in poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti občine Sveti Tomaž v letu 2012
je predstavil vodja Medobčinskega redarstva iz Skupne občinske uprave občin v Spodnjem
Podravju Robert Brkič g. Robert Brkič. Poročevalec je povedal, da so dolžni enkrat letno
poročati na seji občinskih svetov o oceni preteklega leta in o občinskem programu varnosti
za tekoče leto. Občinski redarji morajo postopati po danih pristojnostih in pravilih, ki so
zapisana v Zakonu o cestah, Zakonu o varstvu javnega reda in miru, po Zakonu o pravilih
cestnega prometa, Zakonu o prekrških, Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o
živalih ter o spremembah prej navedenih zakonih. Gre za precejšnja pooblastila, po katerih bi
se redarska služba morala ravnati in delati. Vsako leto v sodelovanju z občinskimi sveti
pripravijo smernice delovanja. Občina Sv. Tomaž je bila v skupno redarsko službo vključena
v avgustu 2011. Že v letu 2011 smo se skupaj dogovorili, da bi bilo delovanje predvsem
preventivno, v primerih neupoštevanja veljavnih predpisov, pa se naj ukrepa tudi represivno.
V letu 2011 in 2012 ni bilo potrebno poseči po represivnejših ukrepih, ampak le po opozorilih.
Precej aktivnosti se izvaja v drugi polovici avgusta in meseca septembra ob začetku
šolskega leta. V letu 2012 je bilo pred OŠ Sveti Tomaž v mesecu septembru izrečenih 6
opozoril, od tega 4 x zaradi nepripetega varnostnega pasu voznika in otrok, 1 x neuporaba
ustreznega sedeža in 1 x uporaba mobilnega telefona. Zaradi nepravilnega parkiranje je bilo
izrečenih 5 opozoril. Enkrat letno so pripravili pisno gradivo za občane, v katerem so zapisali
pristojnosti občinske redarske službe, o spremembah prometne zakonodaje, o
onesnaženosti cest in parkiranju. Na splošno redarji ocenjujejo, da stanje ni problematično.
Cilji, ki jih želijo doseči v letu 2013 so: vplivati na splošno javno varnost, izboljšanje prometne
varnosti, še posebej umirjanje prometa ter preglednosti križišč za varno vključevanje
udeležencev ter aktivnosti za več javnega miru in reda. Sodelovanje z SPV. Za dolgoročni cilj
so si zadali zadržati ali povečati stopnjo kakovosti življenja v občini. Med operativne cilje so
si zadali prizadevanja redarske službe, policije, inšpekcije in drugih za večjo prometno
varnost. Za dosego teh ciljev bo potrebno dobro sodelovanje vseh, tudi občanov. Občina bi
morala poskrbeti predvsem za dobro prometno signalizacijo. Kaže se potreba tudi po
prisotnosti redarske službe ob raznih večjih prireditvah, ki se dogajajo v občini.
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V nadaljevanju je župan povedal, da je sodelovanje vseh pristojnih za red in varnost v lokalni
skupnosti ustrezna in da tudi v bodoče želimo, da bi bilo delovanje redarske službe
predvsem preventivno, če pa je nujno, bo potrebno ukrepati tudi represivno.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je menil, da ga veseli, da se deluje predvsem preventivno in ni bilo izrečenih
glob. Menil je tudi, da bi morali redarji priti več na teren in to predvsem zaradi nanosa blata
na ceste.
Ob 20.20 uri se je seje udeležila ga. Ksenija Kosi.
Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh šest svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 184
O OCENI IZVAJANJA
OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE SVETI TOMAŽ V LETU 2012
1.
Občinski svet Občine Sveti Tomaž ocenjuje, da so bili doseženi zastavljeni cilji Občinskega
programa varnosti občine Sveti Tomaž za leto 2012.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.

Ad /3
Župan je prosil direktorja Javne razvojne agencije Ormož g. Zlatka Zadravca, da poda
obrazložitev Osnutka Območnega razvojnega programa Prlekije za obdobje 2014-2020. Med
drugim je povedal, da so pri tem programu sodelovale tri agencije. Območno razvojno
partnerstvo Prlekija tvori enajst občin iz treh Upravnih enot in sicer Apače, Gornja Radgona,
Križevci, Ljutomer, Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Tomaž, Radenci,
Razkrižje in Veržej. Program je razdeljen na strateški in izvedbeni del. Na nacionalni ravni bo
sprejeti program vključen v Strategijo razvoja Slovenije od 2014 – 2020. Za področje Prlekije
je aktualnih pet razvojnih prioritet in sicer znanje, podjetnost, zeleno, vključujoča družba in
učinkovit javni sektor in pravna država. V okviru prioritet pa so tri ključna področja in sicer
raziskave in razvoj, mala in srednja podjetja ter zaposlovanje in usposabljanje ( za mlade in
starejše).
Občina Sveti Tomaž želi pridobiti sredstva za daljinsko ogrevanje z biomaso, komunalno
opremljenost obrtne cone, obnovo Cajnkarjeve domačije v Savcih, energetsko sanacijo
osnovne šole, nadaljevanje izgradnje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij,
turistično upravnega centra Sveti Tomaž, dnevno varstvenega doma za starejše pri Sv.
Tomažu ter izgradnjo kanalizacije pri Svetem Tomažu. Program je v fazi osnutka in bo v
naslednjih mesecih predmet nadaljnjih usklajevanj.
V nadaljevanju je župan povedal, da smo občine evidentirale naše potrebe. Povedal je, da je
na enem od sestankov bilo rečeno, da so to spiski želja, vendar mi ne mislimo tako, ker gre
za potrebe in tudi naša pričakovanja za enakomernejši razvoj regij v Republiki Sloveniji.
Župan je predlagal razpravo:
G. Janko Vrbančič je g. Zlatka Zadravca vprašal, kako deluje inkubator v Ormožu.
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G. Zlatko Zadravec je povedal, da sta iz naše občine trenutno zaposleni dve osebi. Ker
Občina Sv. Tomaž ni sodelovala pri tem projektu, se sedaj dogaja, da podjetniki ne morejo
koristiti subvencij oz. finančnih podpor občine. Gre za cca 1.000 EUR po osebi.
Tudi g. Mirko Lovrec je menil, da delodajalcem prav pride vsaka finančna spodbuda.
G. Robert Korada je menil, da bo težko zagotoviti lastni vir sredstev, ker je program obširno
zastavljen. Menil je, da bomo te cilje težko uresničili.
Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 185
1.
Sprejme se Osnutek območnega razvojnega programa Prlekije 2014-2020, ki je sestavni del
tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad /4
Župan je prosil predstavnika Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor g. Srečka
Štajnbaherja, da poda obrazložitev Osnutka Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih
spomenikov lokalnega pomena za občino Sv. Tomaž.
Med drugim je bilo povedano, da občina še nima lastnega odloka, da uporabljamo odlok
bivše občine Ormož iz leta 1988, ki pa je bil spremenjen v letu 1999. Namen tega odloka je,
da se na območju občine Sveti Tomaž ohranijo kulturne, zgodovinske, arheološke,
urbanistične, etnološke in umetnostno zgodovinske vrednote ter zagotovi njihov nadaljnji
obstoj v občini. Odlok je pripravljen v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, Območne enote Maribor. Odlok z gradivom je bil javno razgrnjen 30 dni na sedežu
občine Sv. Tomaž, nanj so lahko občani podali pisne pripombe.
Organizirali smo predstavitev, na katero so bili povabljeni vsi lastniki ali solastniki
nepremičnin, ki jih odlok zadeva. Udeležba je bila zelo skromna, tudi pisnih pripomb ni bilo
podanih. V predlogu je 15 objektov in pet arheoloških najdišč (gomil). Lastniki objektov bodo
imeli možnost kandidiranja za pridobitev sredstev na razpisih. Zaposleni na Spomeniškem
varstvu so javni uslužbenci in bodo pomagali lastnikom v vseh ozirih, če se bodo nanje
obrnili v skladu s svojimi pristojnostmi. Ko bodo enkrat objekti vključeni v zaščito, bo lahko
samo minister odločal o odstranitvi objekta. V občini Sveti Tomaž sta v dosedanjem obdobju
zaščitenih objektov padla dva in to je domačija Frana Ksavra Meška ter Bratuševa klet v
Koračkem vrhu.
V nadaljevanju je župan povedal, da smo naredili vse kar nam nalaga zakonodaja v zvezi s
tem odlokom. Razgrnitev odloka je bila na sedežu občine en mesec. V sodelovanju s
Spomeniškim varstvom smo organizirali javno razpravo. Pravega zanimanja za seznanitev
ni, kot da se lastnikov to ne tiče.
Župan je predlagal razpravo.
G. Robert Korada je vprašal, koliko občanov se je udeležilo javne razprave. Povedano je
bilo, da trije. Ena izmed njih je bila ga. Cizerl Olgam, ki je povedala, da je njihov objekt v zelo
slabem stanju in bi ga želeli odstraniti. Pojasnjeno ji je bilo, da naj poda predlog v pisni obliki
na Spomeniško Varstvo, OE Maribor v fazi pred nadaljnjo obravnavo odloka.
Glede na to, da ni bilo pravega interesa s strani lastnikov, so občinski svetniki in župan
predlagali, naj občinska uprava pred drugim branjem Odloka ponovno pokliče lastnike in jih z
osnutkom odloka seznani.
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Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh šest svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 186
1.
Osnutek Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine
Sveti Tomaž, je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/ 5
Po krajšem uvodu je župan prosil računovodkinjo ga. Stanko Kosi, da poda obrazložitev
Zaključnega računa proračuna za leto 2012.
Med drugim je bilo povedano da so prihodki v letu 2012 znašali 2.047.815 EUR ter odhodki v
višini 1.818.301 EUR. Ostanek oz. presežek je znašal 229.514 EUR.
Na dan 31.12.2012 imamo dolgoročnih kreditov za 450.270,72 EUR. Zaključni račun za leto
2012 sestavljajo splošni del, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in
odhodki oziroma prejemki in izdatki, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V posebnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugi izdatki proračuna
Občine Sv. Tomaž za leto 2012. Podane so tudi obrazložitve, vključno z obrazložitvami NRP
(načrta razvojnih programov) ter realizacijo za leto 2012.
Zaključni račun Proračuna za leto 2012 se objavi na spletni strani občine in v Uradnem
glasilu občine Sv. Tomaž.
Župan je dal besedo predstavnici Nadzornega odbora ga. Ireni Pučko.
Pojasnjeno je bilo, da je nadzorni odbor opravil nadzor Zaključnega računa za leto 2012 z
namenom in cilji, da preveri skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti,
preveri transparentnost, pravilnosti in nepravilnosti. Nadzorni odbor si je podrobneje ogledal
dejavnost vrtca (domači), rekonstrukcijo stare pošte ter zimsko službo na javnih poteh ter je
ugotovil, da ni bilo ugotovljenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti. Nadzorni odbor je dal
pozitivno mnenje glede Zaključnega računa za leto 2012 ter ocenil, da je sestavljen v skladu
z veljavno zakonodajo.
Župan je dal besedo predsednikom odborov:
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti ga. Ksenija Kosi je povedala, da se je Odbor
sestal ter obravnaval Zaključni račun proračuna občine za leto 2012 ter meni, da je primerna
podlaga za nadaljnjo obravnavo na seji občinskega sveta.
Predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem g. Mirko Lovrec je v imenu Odbora povedal, da
je odbor obravnaval Zaključni račun občine za leto 2012. Člani menijo, da je primerna
podlaga za nadaljnjo obravnavo na seji občinskega sveta.
G. Robert Korada je v imenu Odbora za finance in proračun povedal, da je odbor obravnaval
Zaključni račun proračuna občine za leto 2012. Člani menijo, da je primerna podlaga za
obravnavo na seji občinskega sveta.
Ker je bil predsednik Odbora za komunalno infrastrukturo odsoten, je g. Robert Korada
povedal, da je odbor obravnaval Zaključni račun proračuna občine za leto 2012 ter so člani
menili, da je primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta.
Predsednica Odbora za gospodarstvo in drobno gospodarstvo ga. Mateja Hržič je povedala,
da je odbor obravnaval Zaključni račun proračuna občine za leto 2012. Člani menijo, da je
primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta.
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V nadaljevanju je župan povedal, da smo v letu 2012 privarčevali nekaj denarja. Privarčevali
pa smo ga, ker imamo v planu izgradnjo vrtca. Podatki kažejo, da smo kljub temu preko
500.000 EUR namenili za investicije. Poskušamo slediti našim ciljem, da na leto asfaltiramo
od 2 do 3 km makadamskih cest. Tudi v letu 2013 bomo poskušali slediti temu.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo je predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 187
1.
Sprejme se Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2012, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/ 6
Župan je prosil direktorico občinske uprave za obrazložitev Pravilnika o dodeljevanju državne
pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Sveti Tomaž za obdobje 2014-2020.
Med drugim je direktorica pojasnila, da se s pravilnikom določajo namen, upravičenci, pogoji
ter postopek dodelitve finančnih spodbud, nadzor na porabo dodeljenih sredstev ter ukrepi
za razvoj malega gospodarstva v Občini Sveti Tomaž. Podlaga za pripravo pravilnika je
veljavna zakonodaja. Predlog pravilnika je povzet po obstoječem. Predlog pravilnika moramo
posredovati na pristojno ministrstvo za pridobitev soglasja.
Župan je dal besedo predsednici Odbora za gospodarstvo in drobno gospodarstvo ga. Mateji
Hržič. Predsednica je povedala, da je odbor obravnaval predlog pravilnika na svoji seji. Člani
menijo, da je primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta.
Župan je predlagal razpravo.
Ga. Mateja Hržič je menila, da bi po možnosti vključili v pravilnik finančne spodbude
podjetjem, ki so v Ormoškem inkubatorju in ki bodo zaposlovale naše občane, v podobni
višini, kot jo lahko pridobijo od občin, ki so vključene v Podjetniški inkubator s sedežem v
Ormožu. Občina Sv. Tomaž ni vključena v podjetniški inkubator, podjetniki z območja občine
Ormož in Središča ob Dravi pa lahko pridobijo cca. 1000 EUR po posamezniku kot
spodbudo.
Podobnega mnenja so bili tudi ostali svetniki.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh šest svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 188
1.
Občinska uprava, naj preveri ali Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje
razvoja gospodarstva v občini Sveti Tomaž za programsko obdobje 2014-2020, lahko
vsebuje tudi določbo:
»Izjemoma je lahko upravičenec tisti, ki nima sedeža v občini Sveti Tomaž, vendar mora
biti vključen v Ormoški inkubator in je upravičen do sredstev le v primeru odpiranja novih
delovnih mest in če zaposli občana občine Sveti Tomaž.»
7

2.
Sprejme se predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja
gospodarstva v občini Sveti Tomaž za programsko obdobje 2014-2020, ki je sestavni del
tega sklepa.
3.
Ta sklep velja takoj.
Ad /7
Župan je prosil direktorico občinske uprave za obrazložitev Pravilnika o dodeljevanju državne
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sveti Tomaž za programsko
obdobje 2014-2020.
Med drugim je direktorica pojasnila, da moramo za naslednje finančno obdobje 2014 – 2020
sprejeti novi pravilnik, ter si pridobiti mnenje Ministrstva za kmetijstvo. Ukrepi bi bili enaki kot
do sedaj, podprli pa bi naložbe v kmetijstvo na primarni ravni, za dopolnilne dejavnosti na
kmetijah ter za tehnične podpore.
V nadaljevanju je župan povedal, da smo letos že drugo leto zapored namenili proračunska
sredstva za kmetijstvo, kar je tudi prav, ker je večina občanov s kmetijstvom tako ali drugače
povezanih.
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za kmetijstvo in turizem g. Mirku Lovrecu.
Predsednik povedal, da je odbor na svoji redni seji obravnaval pravilnik. Člani odbora menijo,
da je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo na seji občinskega sveta.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je povedal, da predvidena vlaganja v kmetijstvo naših kmetij krepko
presegajo naša razpoložljiva sredstva za spodbude v kmetijstvo. V letošnjem letu vidimo, da
bo kmetijam prišel prav vsak tisočak. Vidi se, da so se v letu 2013 prijavile večinoma večje
kmetije. Če bi bilo mogoče, bi morali v bodoče za finančne spodbude nameniti več denarja.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov,«ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 189
1.
Sprejme se predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja za programsko obdobje 2014-2020, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad /8
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev vloge za izdajo soglasja k
sistematizaciji delovnih mest v vrtcu » Ježek« pri Osnovni šoli Sveti Tomaž.
Občina mora kot ustanoviteljica dati soglasje k obsegu dejavnosti ter k sistematizaciji
delovnih mest v vrtcu. Vrtec »Ježek« bo deloval v štirih oddelkih in v štirih skupinah. Skupaj
je vpisanih 58 otrok. Osnovna šola je predlagala, da se v heterogeno skupino od 1- 3 let
vključita dodatno 2 otroka. Glede poslovnega časa niso predvidene spremembe. V okviru
delovanja pa predvidevajo še 50 ur drugih dejavnosti, ki so pomembne za razvoj otrok.
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Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo je predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bilo sprejeto naslednji
SKLEP ŠT. 190
SOGLASJE
1.

a) k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje za šolsko leto 2013/2014:
Starostna skupina

program

Št.

Odobritev

Št.

vpisanih

občine za

oddelkov

otrok

+ 2 otroka

Normativ

Heterogena 1 do 3 let

9-urni

11

7 do 10

+2

1

Homogena 3 do 4 leta

9-urni

12

12 do 17

/

1

Homogena 4 do 5 leta

9-urni

17

17 do 22

/

1

Homogena 5 do 6 let

9-urni

18

17 do 22

/

1

Skupaj

58

4

b) k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2013/2014:
Delovno mesto
Pomočnica ravnateljice
Vzgojiteljica
Pomočnica vzgojiteljice
Svetovalna delavka
Poslovna sekretarka
Računovodkinja
Kuharica
Čistilka
Hišnik
Organizator prehrane in zdravstveno-higienskega režima
Logopedinja
Učiteljica fakultativnega pouka nemščine
skupaj

Število delavcev
0,35
4,5
3,65
0,13
0,27
0,27
1,2
0,7
0,22
0,14
0,09
0,05
11,57

c) k poslovnemu času za šolsko leto 2013/2014:
Odpiralni čas vrtca v šolskem letu 2013/2014 je od 5.15 do 16.15. ure oziroma občasno do
16,45 ure.
d.) k povečanemu številu otrok v oddelku
Občina soglaša s vpisom 12 otrok v oddelek heterogeni od 1-3 leti.
e.) druge dejavnosti v vrtcu
V šolskem letu 2013/2014 se bodo izvajale naslednje obogatitvene dejavnosti: otroški zbor,
folklora.
Občina soglaša s dodatnimi dejavnostmi ter bo zagotovila sredstva za plačilo dodatnih 50
ur za celo leto.
2.
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Osnovna šola Tomaž- Vrtec Ježek si mora v primeru potrebe za spremembo obsega
dejavnosti pridobiti soglasje ustanovitelja.
3.
Ta sklep velja takoj.
Ad /9
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Sklepa o znižanem plačilu
staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic. Med drugim je bilo pojasnjeno, da
lahko občina prizna popust staršem, če zagotovi razliko. Starši lahko zaprosijo za
enomesečno znižano plačilo vrtca, če vrtec obvestijo o enomesečni odsotnosti. Plačajo 50%
prispevka, ki jim je bil določen z odločbo. Za občino bi ta odločitev pomenila cca. 5000 EUR
dodatnih sredstev.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh šest svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 191
o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic
1. člen
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij ali
avgust) rezervirati mesto v vrtcu, plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 50% višine
njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo.
2. člen
Za priznanje popusta iz 1. člena tega sklepa so starši dolžni podati pisno izjavo o odsotnosti
otroka na sedežu vrtca.
3. člen
Izpad sredstev v višini oprostitve
proračuna občine Sveti Tomaž.

plačila dela oskrbnine v vrtcih se pokrije iz sredstev
4. člen

Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.

Ad /10
Pojasnjeno je bilo, da smo pripravili seznam nepremičnega premoženja, zemljišč in objektov,
ki so v lasti ali solastništvu občine kot je bilo dogovorjeno na prejšnji seji. Zemljišča, ki niso
strateško pomembna za občino bi prodali, v kolikor pa do prodaje še ne bi prišlo, pa jih bomo
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ponudili v zakup za obdobje enega leta. Starejšo stanovanjsko hišo na Seniku, v kateri
prebiva ga. Ana Pavlinič bi še zadržali.
Župan je predlagal razpravo.
Ga. Mateja Hržič je menila, da bi bilo prav, da zadržimo stanovanjsko hišo v Seniku, kjer
prebiva gospa Ana Pavlinič.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh šest svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
S K L E P št. 192
1.
Zemljišča, ki so strateškega pomena za občino naj ostanejo v lastnini občine, vsa ostala
zemljišča pa se naj prodajo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad /11
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Cenika o ceni zakupnin in
najemnin za zemljišča, ki so v lasti občine Sveti Tomaž.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da ima občina kmetijska zemljišča, ki bi jih dali v najem,
nekatere pa predvidevamo tudi prodati. Ker do sedaj nismo imeli uradnega cenika za
najemnino, smo pripravili cenik najemnin, ki je primerljiv s cenami, ki jih ima Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« je glasovalo šest svetnikov, zato je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 193
o ceni zakupnin in najemnin za zemljišča v lasti Občine Sveti Tomaž
1. člen
Cenik zakupnin velja za kmetijska zemljišča v upravljanju oziroma lasti Občine Sveti Tomaž.
Izhodišče za določitev zakupnine so katastrski podatki, ob upoštevanju dejanske rabe
zemljišča in dejanske proizvodne sposobnosti zemljišča.
2. člen
Višina zakupa znaša:
Dejanska kultura
njiva
njiva
njiva
travnik

katastrski
razredi

letna zakupnina v
EUR/ha brez DDV
1-3
4-6
7-8
1-2

175,46
159,84
123,01
137,88
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travnik
travnik
travnik
pašnik
pašnik
pašnik
Kmetijsko zemljišče v
zaraščanju
Travniški sadovnjak
sadovnjak
sadovnjak
vinograd
vinograd
vinograd

3-4
5-6
7-8
1-2
3-4
5-8
-

115,57
94,61
72,33
58,14
43,24
14,20
6,75

1-4
5-8
1-3
4-6
7-8

137,88
181,13
145,31
145,31
130,43
108,83

V primeru, da nastopi obveznost plačila davka na dodano vrednost, ga plača zakupnik.
3. člen
Cene iz 2. člena veljajo tudi za nezazidana stavbna zemljišča, na katerih se opravlja
kmetijska dejavnost.
Plačila zakupnine je zakupnik v celoti ali delno oproščen v primeru naravnih nesreč.
4. člen
Zemljišča se oddajajo v zakup na podlagi javne ponudbe za zakup zemljišč. Prva ponudba
se objavi po ceni, določeni v tem ceniku. V primeru, da zemljišče ni bilo oddano v zakup, se
lahko zakupnina na ponovljeni ponudbi zniža do 30 % glede na ceno na predhodni ponudbi.
5. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem vestniku občine Sveti Tomaž.
Obdelovalcem zemljišč v upravljanju občine, ki obdelujejo zemljišča brez zakupne pogodbe,
občina zaračuna zakupnino za celo leto po tem ceniku.
Ad/ 12
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev o ceni najemnin za
poslovne prostore v lasti občine Sveti Tomaž.
Pojasnjeno je bilo, da občina razpolaga z dvema prostoroma, ki bi ju lahko dali v najem. Gre
za prostore bivšega vrtca in stare pošte.
V nadaljevanju je župan povedal, da je bilo že nekaj zanimanja za prostore v stari pošti, kjer
bi si želeli mesnico. Ker še nimamo sprejetega cenika za najem, je prav, da k temu
pristopimo.
Župan je predlagal razpravo.
G. Janko Vrbančič je menil, da je najemnina v višini 2,5 EUR/ m2 prenizka, če primerjamo, da
smo podpisali aneks k najemni pogodbi z župniščem za 4,50 EUR/m2 za pritličje in 2,5
EUR/m2 za kletne prostore. Če želimo omenjene prostore dati v najem, bomo v notranjosti še
morali kaj narediti. Menil je, da smo verjetno cerkvi pristali na previsoko najemnino.
G. Robert Korada je menil, da je 2,5 EUR/m2 nizka, če delamo primerjavo. Bolje bi bilo, da
postavimo nekoliko višjo in jo kasneje tudi spremenimo, če bo potrebno.
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Mnenje je bilo, da bi določili najemnino 4,00 EUR neto /m2.
Župan je predlagal glasovanje, glasovalo je šest svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki,
zato je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 194
o ceni najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Sveti Tomaž
1. člen
Cenik najemnin velja za poslovne prostore v lasti Občine Sveti Tomaž.
2. člen
Višina mesečne najemnine za poslovni prostor znaša 4,00 EUR neto/m2.
3. člen
Poslovni prostori se oddajajo v najem na podlagi javne ponudbe za najem.
4. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem vestniku občine Sveti Tomaž.
Ad /13
Župan je med drugim povedal, da je bila s strani Smučarskega kluba Sveti Tomaž
posredovana na občino prošnja za sofinanciranje ponovnega zagona žičnice Globoki klanec.
Zadnje leta se srečujejo z vrsto težav, vlečnica je potrebna temeljite prenove.
Smučarski klub je obiskal tudi pristojni inšpektor za promet, energetiko in prostor ter jim
naložil precej dela, ki bo povezano z večjimi vlaganji. Po predvidevanjih bodo vlaganja stala
cca. 40.000 EUR, od tega pričakujejo od občine cca 20.000 EUR. Društvo je na novo
formirano, izvoljeno pa je tudi novo vodstvo, ker je prejšnji predsednik g. Robert Belec
nepreklicno odstopil. Društvo je k sodelovanju povabilo tudi strokovnjake iz Smučarskega
kluba Golte.
Smučarski klub Golte jim ponuja tudi dva topa po ugodni ceni po 2.000 EUR/kom. K nabavi
bi želeli pristopiti čim prej. Svetniki so se na to temo že enkrat sestali, ter se seznanili s
pričakovanji kluba. Od Smučarskega kluba Sveti Tomaž so zahtevali celotno finančno
konstrukcijo ter program, kako in kdaj bi se k posameznim nalogam pristopilo. Še vedno niso
znani vsi podatki. Župan je menil, da če pobude za ponovni zagon smučišča ne podpremo,
bo verjetno to zamrlo.
Župan je predlagal razpravo.
Župan je prosil člane občinskega sveta, da se izrečejo glede obuditve smučišča in podpore
sofinanciranja.
Vsi prisotni svetniki so s pobudo strinjajo ter bi si želeli, da bi smučišče ponovno zaživelo,
tako za domačine in širšo okolico. Po znanih podatkih, bi obnova in zagon z nabavo dveh
snežnih topov stala 40.000 EUR. Težko bo zagotoviti sredstva, glede na to, da smo močno
prekoračili stroške zimske službe in ostale investicije se bodo podražile. Pomisleki so prisotni
glede višine potrebnih sredstev. Člani kluba zagotavljajo, da bodo večino del opravili sami.
Po znanih podatkih bi sam zagon stal cca 15.000 EUR. Po inšpekcijskem nadzoru bo
potrebno narediti obnovo sistema, odpraviti pomanjkljivosti ter usposobiti potrebni kader.
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Prav bi bilo, da bi pritegnili k sodelovanju ostale sosednje občine, pa tudi osnovne šole za
izvajanje njihovih programov. Glede na dosedanje izkušnje bo potrebno zagotoviti več
nadzora. Svetniki menijo, da bodo verjetno vlaganja mnogo višja, ker sami marsičesa ne
bodo mogli narediti. Če bo prišlo do ponovnega zagona smučišča, bo še eno delujočo
društvo, za kar pa bodo potrebna znatno višja sredstva kot za ostala delujoča društva.
Svetnikov ne zanima nabava topov, ker s tem ne bi naredili kaj dosti, če pa bodo šli v nabavo
z lastnimi sredstvi pa bi bilo to dobro in koristno za podaljšanje smučarskih sezon.
Po razpravi so svetniki sprejeli naslednje stališče:
1. Naredi se naj simulacija rebalansa proračuna 2013 z vključitvijo sofinanciranja v višini
15.000 EUR. Ko bomo videli kaj to pomeni v rebalansu glede ostalih postavk se bomo
nadalje odločali.
2. Smučarski klub mora sklicati redni občini zbor, ter na njem sprejeti finančni ter delovni
program.
3. Glede porabe občinskih sredstev se mora vršiti ustrezna kontrola s strani občinske uprave
in nadzornega odbora občine, ta sredstva morajo biti porabljena namensko.
Ad /14
Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov:
G. Mirko Lovrec je vprašal, kako potekajo aktivnosti razpisa za gradnjo vrtca.
Pojasnjeno je bilo, da se je eden od ponudnikov pritožil. Celotno gradivo smo predali Državni
revizijski komisiji v Ljubljano. Po naših informacijah so dolžni odločiti o zahtevku za revizijo v
roku 15 delovnih dni. Zaradi tega se bo pristopilo k izgradnji nekoliko pozneje. Najugodnejši
ponudnik je CP Ptuj d.d, ki je podal skupno ponudbo.
G. Robert Korada je vprašal, kaj je bilo dogovorjeno za širitev OŠO omrežja s podjetjem
GVO d.d.
Župan je pojasnil, da so predračuni za posamezna območja. Odločitve o tem, kako in kdaj bi
pristopili k nadaljevanju del še ni. Predračune imamo za Mezgovce, del Zagorja, Gradišče in
del Male vasi. Za to bi potrebovali 120.000 EUR.
V kolikor bi želeli navezati še preostala naselja, bi potrebovali 1.007.000 EUR, od tega lahko
računamo na cca. 300.000 EUR s strani GVO, občina pa bi morala zagotoviti 700.000 EUR.
Podjetje GVO pa seveda ne bo vlagalo, če večina ne bo zainteresirana za priklop.
G. Robert Korada je menil, da že nekaj let sredstva planiramo, ne naredimo pa nič, nekje
bomo morali začeti z nadaljevanjem izgradnje.
Župan je pojasnil, da nas v letu 2013 in 2014 čaka investicija izgradnje vrtca, od katere se ne
da odstopiti. Na leto lahko zagotovimo do 400.000 EUR neto proračunskih sredstev za
investicije, potrebe in pričakovanja pa so seveda mnogo višja. Vsega se ne bo dalo narediti.
Ad/ 15
Razno:
Župan je povabil svetnike k aktivnemu sodelovanju ob praznovanju 7. občinskega praznika
Občine Sv. Tomaž.
Seja je bila zaključena ob 22. uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 20. REDNE SEJE
Sklep št. 181 je realiziran.
Sklep št. 182 je realiziran.
Sklep št. 183 je realiziran.
Sklep št. 184 je realiziran in objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.
Sklep št. 185 je v postopku realizacije.
Sklep št. 186 je v postopku realizacije.
Sklep št. 187 je realiziran in objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž in na
spletni strani občine.
8. Sklep št. 188 je v postopku realizacije in bil posredovan v nadaljnjo soglasje.
9. Sklep št. 189 je v postopku realizacije in bil posredovan v nadaljnjo soglasje.
10. Sklep št. 190 je v postopku realizacije in objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti
Tomaž.
11. Sklep št. 191 je v postopku realizacije in objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti
Tomaž.
12. Sklep št. 192 je v postopku realizacije.
13. Sklep št. 193 je v postopku realizacije in objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti
Tomaž.
14. Sklep št. 194 je v postopku realizacije in objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti
Tomaž.

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

Občinska uprava
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