OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Datum: 29.12. 2010
Številka: 032-2/2010
ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v sredo, 29. decembra 2010,
ob 19.00 uri v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44.
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 19.03 uri.
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je
bilo prisotnih vseh osem članov občinskega sveta.
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman.
Novinarji niso bili prisotni.
Zapisnikar je bil Ivan Rakuša.
Župan je podal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 2. redne seje.
Pripomb in dopolnitev ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 2. 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. 21
1.
Potrdi se zapisnik 2. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad 1
Župan je za tretjo redno sejo predlagal dnevni red kot je bil posredovan z vabilom.
Župan je dal predlog v razpravo.
Dodatnih predlogov ni bilo.
Prisotnih je bilo osem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je osem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov
Občinskega sveta, zato je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta s
poročilom o izvršitvi sklepov.
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1.
2.
3.
4.

Določitev dnevnega reda
Dopolnjen predlog proračuna občine sveti Tomaž za leto 2011
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveti Tomaž - osnutek
Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanje letnega programa športa v
občini Sveti Tomaž
5. Potrditev DIIPa za pločnik z javno razsvetljavo ob JP 802-311.
6. Sklep za povračilo stroškov volilne kampanje za volitve župana in občinski svet
7. Sklep o oprostitvi plačila NUSZ za leto 2011
a.) Plohl Ana, Trnovci 34, Sveti Tomaž
b.) Krauthaker Julijana, Mezgovci 17, Sveti Tomaž
c.) Kosi Kristina Koračice 46, Sveti Tomaž
d.) Štiberc Ana, Rakovci 18, Sveti Tomaž
e.) Kosi Ana, Sveti Tomaž 27, Sveti Tomaž
f.) Marin Franc, Pod Pohorjem 20, Maribor
8. Imenovanje nadzornega odbora
9. Obravnava vloge Hebar Milana in Kosi Brigite za najem poslovnega prostora v mrliški
vežici Sv. Tomaž
10. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
11. Razno
Ad 2
Župan je med drugim v zvezi z dopolnjenim predlogom proračuna povedal, da so predlog
proračuna obravnavala vsa delovna telesa občinskega sveta. Proračun je bil v javni razpravi
v času od 25. novembra 2010 do 09. decembra 2010.
V predvidenem roku za posredovanje pripomb ni bilo posredovanih nobenih pripomb.
Župan je prosil predsednike in predsednice odborov občinskega sveta, da podajo poročilo o
obravnavi predloga proračuna.
Robert Korada je v imenu Odbora za finance in proračun povedal, da je predlog proračuna
primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta.
Ksenija Kosi je v imenu Odbora za družbene dejavnosti povedala, da je odbor obravnaval
predlog proračuna in meni, da je primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta.
Mateja Hržič je v imenu Odbora za gospodarstvo in drobno gospodarstvo povedala, da je
odbor predlog proračuna obravnaval in meni, da je primerna podlaga za obravnavo na seji
občinskega sveta. Predsednica je povedala, da se bo odbor v začetku naslednjega leta
sestal in pristopil k pripravi programskih nalog za naslednja leta.
Mirko Lovrec je v imenu Odbora za kmetijstvo in turizem povedal, da je odbor obravnaval
predlog proračuna. Za takšen predlog proračuna so trije člani glasovali ZA in dva PROTI,
zato je predlog proračuna primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta. Sprejet
je bil tudi sklep, da se v mesecu januarju odbor sestane in se začne pogovarjati o programu
razvoja kmetijstva in turizma ter vključitvijo v rebalans proračuna.
Janko Vrbančič je v imenu Odbora za požarno varnost in civilno zaščito povedal, da je
odbor obravnaval predlog proračuna in meni, da je primerna podlaga za obravnavo na seji
občinskega sveta.
Marjan Goričan je v imenu Odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet
povedal, da je odbor obravnaval proračun in meni, da je primerna podlaga za obravnavo na
seji občinskega sveta.
Župan je prosil računovodkinjo, da poda spremembe dopolnjenega proračuna za leto 2011.
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Med drugim je bilo povedano, da se prihodki povišajo za 55.000 EUR iz 2.892.759 EUR na
2.947.759 EUR. Gre za prihodke od najemnin komunalne infrastrukture. V nadaljevanju so
bile podane spremembe po proračunskih postavkah splošnega dela proračuna, posebnega
dela proračuna in računa financiranja.
Janko Vrbančič, Marjan Goričan in Ksenija Kosi so vložili naslednje tri amandmaje:
Na podlagi 102. in 106. člena Poslovnika Občinskega sveta Sveti Tomaž (Uradni vestnik
občine Ormož št. 7/07) vlagamo amandmaje k Odloku o proračunu občine Sveti Tomaž za
leto 2011:
Amandma št. 1
V posebnem delu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2011 se uskladi postavka:
•

081395 Izgradnja pločnika z javno razsvetljavo ob JP 802-311 se poviša iz 61.200
EUR na 62.852,40 EUR. Zaradi znižanja EU sredstev v letu 2011 v višini 6.678 EUR
je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 8.350 EUR, ki se prenesejo iz
postavke: 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije.

Obrazložitev:
Postavko je potrebno uskladiti glede na investicijski projekt, s katerim se bomo prijavili na
razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Obnova in razvoj vasi v okviru
PRP 2007–2013. Projekt se bo izvajal v dvoletnem programu, zato je potrebno uskladiti tudi
financiranje iz sredstev EU, ki se v letu 2011 znižajo za 6.698 EUR, iz 51.000 EUR na
44.302 EUR.
Amandma št. 2
V Posebnem delu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2011 se ukine postavka in doda
nova:

•

071424 Etnološko kulturno društvo kunštni Prleki. Sredstva v višini 500 EUR se
prenesejo na postavko: 010108 Stroški volilne kampanje.

Obrazložitev:
Projekt Etnološkega kulturnega društva, ki ga je sofinancirala tudi naša občina, se z letom
2010 zaključuje in s tem se zaključuje tudi financiranje. Stroški volilne kampanje za lokalne
volitve 2010 pa se političnim strankam povrnejo v naslednjem letu, zato je potrebno v ta
namen zagotoviti sredstva.
Amandma št. 3
V Posebnem delu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2011 se uskladita postavki:
•

081511 Odvajanje odpadnih voda; iz katere se prenese konto 4120 Subvencioniranje
cen privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 20.000 EUR na postavko 081612
Vodna povračila in stroški poslovanja GJS oskrbe s pitno vodo. Dodatno se na
postavki zagotovijo še sredstva v višini 1.650 EUR, ki se prenesejo iz postavke
081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije.
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Obrazložitev:
Sredstva za subvencioniranje GJS oskrbe s pitno vodo je potrebno zagotoviti na ustrezni
postavki in zagotoviti ustrezno višino, zato smo prerazporedili sredstva, ki skupaj znašajo
21.650 EUR.
Spremembe NRP
V proračun občine Sveti Tomaž za leto 2011 se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Ime projekta
Viri
leto 2011
- OB205-07-0050 Pločnik z lastna proračunska sredstva
javno razsvetljavo ob JP 80218.550
311
Transfer iz drž. prorač. iz 44.302
sredstev EU
Skupaj
62.852

Leto 2012
17.249
41.124
58.373

V proračunu občine Sveti Tomaž za leto 211 se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Ime projekta
-OB
205-07-044
zemljišč
Skupaj

Viri
Nakup lastna proračun.sred.

leto 2011
73.200
73.200

Župan je odprl razpravo z a vse tri amandmaje.
Dodatnih predlogov in dopolnitev ni bilo.
Župan je dal na glasovanje amandma št. 1.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
Amandma št. 1
V Posebnem delu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2011 se uskladi postavka:
•

081395 Izgradnja pločnika z javno razsvetljavo ob JP 802-311 se poviša iz 61.200
EUR na 62.852,40 EUR. Zaradi znižanja EU sredstev v letu 2011 v višini 6.678 EUR
je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 8.350 EUR, ki se prenesejo iz
postavke: 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije.

Župan je dal na glasovanje amandma št. 2.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
Amandma št. 2
V Posebnem delu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2011 se ukine postavka in doda
nova:
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•

071424 Etnološko kulturno društvo kunštni Prleki. Sredstva v višini 500 EUR se
prenesejo na postavko: 010108 Stroški volilne kampanje.

Amandma št. 3
Župan je dal na glasovanje amandma št. 3.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
Amandma št. 3
V Posebnem delu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2011 se uskladita postavki:
•

081511 Odvajanje odpadnih voda; iz katere se prenese konto 4120 Subvencioniranje
cen privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 20.000 EUR na postavko 081612
Vodna povračila in stroški poslovanja GJS oskrbe s pitno vodo. Dodatno se na
postavki zagotovijo še sredstva v višini 1.650 EUR, ki se prenesejo iz postavke
081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije.

Obrazložitev:
Sredstva za subvencioniranje GJS oskrbe s pitno vodo je potrebno zagotoviti na ustrezni
postavki in zagotoviti ustrezno višino, zato smo prerazporedili sredstva, ki skupaj znašajo
21.650 EUR.
Spremembe NRP
V proračun občine Sveti Tomaž za leto 2011 se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Ime projekta
- OB205-07-0050 Pločnik
razsvetljavo ob JP 802-311

Skupaj

z

Viri
leto 2011
javno lastna
proračunska
18.550
sredstva
Transfer
iz 44.302
drž. prorač. iz
sredstev EU
62.852

Leto 2012
17.249
41.124
58.373

V proračunu občine Sveti Tomaž za leto 211 se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Ime projekta
Viri
leto 2011
-OB 205-07-044 Nakup zemljišč
lastna
proračun.sred. 73.200
Skupaj
73.200
Župan je dal dopolnjen predlog proračuna v razpravo.
Robert Korada je vprašal, zakaj je prodaja stanovanj planirana v višini 20.000 EUR, vlaganja
v vrtec pa planiramo v višini 15.000 EUR.
Župan je pojasnil, da gre za dve različni zadevi. Eno je prodaja stanovanj, ki je bila planirana
že v letu 2010, vendar ni bilo nekega interesa za nakup.

5

Urejeni vrtec pa bi lahko kasneje služil za druge namen, razmišljali smo že o knjižnici.
Dodatnih predlogov ni bilo.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 22
1.
Sprejme se dopolnjen predlog Odloka o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2011, ki
vsebuje splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov, letni načrt pridobivanja
in razpolaganja z nepremičnim premoženjem, kadrovski načrt in letni plan razvoja in
vzdrževanja občinskih cest.
Ta sklep velja takoj.

2.
Ad 3

Župan in ostali sodelavci občinske uprave so pojasnili razloge za pripravo sprememb Odloka
o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveti Tomaž. V letu 2008 je občinski svet sprejel
odlok o kategorizaciji občinskih cest. Razlog za spremembo Odloka je evidentiranje
sprememb na občinskem cestnem omrežju, ki so se dogodile po letu 2008 in so posledica
zagotavljanja in izvajanja javnega interesa na občinskih cestah. V ta namen je prišlo do
popravkov kategorizacije posameznih cest in izbrisa ter nove kategorizacije občinskih cest.
Bistvene spremembe, ki zadevajo občinsko cestno omrežje so:
1) Ukinitve odsekov (zasebnih priključkov);
2) popravki kategorizacije skladno s stanjem v naravi;
3) kategorizacija novih javnih cest.
Župan in Ivan Rakuša sta prisotnim pojasnila vse cestne odseke, ki so predmet odloka. Za
cestni odsek proti Meškovim pri Sv. Tomažu je bila podana zahteva za izvzem ceste iz
kategorizacije.
Župan je prosil, da predsednik odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in
promet poda poročilo s seje odbora.
Predsednik odbora gospod Marjan Goričan je povedal, da je bil osnutek odloka obravnavan
na redni seji odbora. Člani odbora so sprejeli sklep, da je odlok primerna podlaga za
obravnavo na seji občinskega sveta.
Ker dodatnih predlogov ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Marjan Goričan je opisal probleme okrog dovozne ceste do Klemenčič Vinka in Belec
Roberta. Opozarja, da bi morali cesto vrisati, ker bi s tem odpadle samovolje posameznikov.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 23
1.
Osnutek odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveti Tomaž je primerna podlaga za
nadaljnjo obravnavo.
Ta sklep velja takoj.

2.
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Ad 4
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Pravilnika o pogojih in
merilih za sofinanciranje izvajanje letnega programa športa v občini Sveti Tomaž. Med
drugim je bilo pojasnjeno, da je pravilnik usklajen z Zakonom o nacionalnem programu
športa. Pravilnik je bil poslan v pregled Ministrstvu za šolstvo in šport, ki je pristojno za
kontrolo na tem področju in nanj niso imeli pripomb.
Župan je prosil predsednico Odbora za družbene dejavnosti, da poda poročilo Odbora za
družbene dejavnosti.
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti ga. Kosi Ksenija je povedala, da je Odbor za
družbene dejavnosti obravnaval pravilnik in sprejel sklep, da je primerna podlaga za
obravnavo na seji občinskega sveta ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.
Župan je predlagal razpravo.
Matejo Hržič je zanimalo, ali se bodo za sredstva lahko prijavile sekcije društev samostojno
ali v imenu njih matična društva.
Pojasnjeno je bilo, da se na objavljeni razpis lahko prijavijo društva.
Ker dodatnih predlogov ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 24
1.
Sprejme se Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanje letnega programa športa
v občini Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.

Ad 5
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIIP-a za izgradnjo
pločnika z javno razsvetljavo ob JP št. 802-311 pri Sv. Tomažu.
Med drugim je bilo povedano, da se s to investicijo prijavljamo na Sredstva evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja ( EKSRP), ukrep 322. Investicijski program je narejen
za dvoletni program. Dokončna ocenjena vrednost investicije bi znašala 125.694,95 EUR.
Nepovratna sredstva za to investicijo lahko znaša do vključno 85%, kar znaša 85.426,17
EUR. Omenjena investicija je bila vključena v NRP občine Sveti Tomaž za obdobje 20112014 in vsemi preostalimi programi na nacionalni in državni ravni.
Istočasno se ob tem cestnem odseku rešuje kanalizacija meteornih vod in izgradnja javne
razsvetljave. Prav javna razsvetljava bo precej višji strošek, ker se zahteva namestitev luči, ki
jih zahteva Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Končna cena bo znana, ko bo opravljen javni razpis za izbiro izvajalca.
Župan je predlagal razpravo:
Marjan Goričan je menil, da zahtevane luči ne bodo primerne za naše okolje, ker ni več nekih
starih objektov v centru Sv. Tomaža. Podoba se je spremenila, če pa bo prišlo do gradenj na
osnovi idejne študije, bo center škatlasto naselje.
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Pojasnjeno je bilo, da gre za zahteve Spomeniškega varstva, na katere pa skoraj nimamo
vpliva.
Mirko Lovrec je menil, da je dobro, ker se predvideva v nočnih urah zmanjšana svetlobna
moč svetilk, gre za čas od 24. do 5. ure zjutraj.
Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 25
O POTRDITVI ID
Investitor: OBČINA SVETI TOMAŽ
Naslov: SVETI TOMAŽ 37, 2258 Sveti Tomaž
Oznaka sklepa: 007- 34/2010 01/ZH
Datum sklepa: 29.12.2010
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001,
30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008), Uredbe o dokumentih
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS št. 60/2006) in na podlagi 23. člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni
vestnik občne Ormož št. 7/07) je Občinski svet občine Sveti Tomaž na svoji 3. redni seji,
dne 29.12.2010 sprejel naslednje sklepe:
1. Potrdi se2 DIIP za projekt/program3: PLOČNIK Z JAVNO RAZSVETLJAVO OB JP 802311, ki ga je izdelala4 Javna razvojna agencija Ormož, Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož, dne
21.12 2010.
2. Dokument je pregledala strokovna komisija za oceno investicij, imenovana s sklepom št.
007-34/2010 01/ZH z dne 28.12.2010, ki je dne 28.12.2010 izdelala strokovno oceno
upravičenosti investicije.
3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 125.694,95 EUR (z
vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim
načrtom od 01. julija 2009 do 30. septembra 2012.
4. Vire za financiranje zagotavljajo5:
- Občina Sveti Tomaž v znesku
40.268,78 EUR
- Nepovratna sredstva EKSRP v znesku 85.426,17 EUR
5. V NRP občine / države se6
X uvrsti nov projekt
spremeni veljavni projekt7.
6. Odobri se priprava PIZ / IP / izvedba investicije8.
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Ad 6
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda pojasnila k delni povrnitvi stroškov
volilne kampanje za izvedbo lokalnih volitev v letu 2010 za občinski svet in za župana.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da je bil sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
pripravljen na podlagi Poročila o izidu volitev. Sklep o delni povrnitvi stroškov v drugem členu
določa, da se organizatorjem volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati v občinskem svetu,
povrne 0,25 EUR za dobljen glas. Organizatorjem volilne kampanje za župana, katerih
kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali
imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,18 EUR za vsak dobljeni glas.
Župan je predlagal razpravo.
Razprave ni bilo.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 26
1. Organizator volilne kampanje SDS ima pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje za občinski svet (302 glasov) v višini 75,50 EUR in za župana (188 glasov)
v višini 33,84 EUR, kar znaša skupaj 109,34 EUR. Sredstva se nakažejo na volilni
račun organizatorja volilne kampanje.
2. Organizator volilne kampanje N.Si ima pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje
za občinski svet (480 glasov) v višini 120,00 EUR in za župana (965 glasov) 173,70
EUR, kar znaša skupaj 293,70 EUR. Sredstva se nakažejo na volilni račun
organizatorja volilne kampanje.
3. Organizator volilne kampanje SLS ima pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje
za občinski svet (148 glasov) v višini 37,00 EUR. Sredstva se nakažejo na volilni
račun organizatorja volilne kampanje.
4. Sklep o delni povrnitvi stroškov v drugem členu določa, da se organizatorjem volilne
kampanje, ki so jim pripadejo mandati v občinskem svetu, povrne 0,25 EUR za
dobljen glas. Organizatorjem volilne kampanje za župana, katerih kandidati so
dosegli najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali imajo
pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,18 EUR za vsak dobljeni
glas.
5. Ta sklep velja takoj.
Ad 7
Po krajšem uvodu je župan prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev podanih
vlog za oprostitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Pojasnjeno je bilo, da vsako leto prejmemo nekaj vlog za oprostitev plačila. CSO iz Ormoža
posreduje vloge za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
občane, ki so njihovi varovanci, plačnik domskega varstva pa je občina Sveti Tomaž. Od
strani občanom pa smo prejeli eno vlogo. Vloga za oprostitev je od Marin Franca, ki ima
stavbno zemljišče v Savcih, živi pa Pod Pohorjem št. 20, 2103 Maribor.
Župan je predlagal razpravo.

9

Mirko Lovrec je vprašal, ali imamo pregled nad premoženjem naših varovancev, ki so v
domovih.
Pojasnjeno je bilo, da se občina vknjiži že ob sprejemu v dom, če občan razpolaga s
premoženjem.
Vsi vlagatelji, ki so podali vlogo za oprostitev so socialno šibki in so utemeljeni razlogi za
oprostitev.
Robert Korada je menil, da je sklep za Marin Franca slabo formuliran in je težko razumljiv.
Pojasnjeno je bilo, da gre za občana, ki prejema varstveni dodatek in je po zakonu oproščen
plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, če zanjo zaprosi.
Občinski svetniki so bili seznanjeni, da se je Žagavec Otilija iz Koračic odjavila v Radoslavce,
k hčerki v občino Ljutomer. S sosednjo občino se bomo dogovorili o dosedanjih obveznostih
in pravicah naše občine, ker je za občanko občina Sveti Tomaž nekaj časa plačevala
domsko varstvo in je tudi vknjižena na njeno premoženje glede preprečitve odtujitve.
Župan je po razpravi vprašal, ali se naj glasuje za vse sklepe oprostitve skupaj ali za
vsakega posebej. Prisotni so se strinjali, da se glasuje za vse sklepe v paketu.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 27
1.
Plohl Ana, roj. 05.03.1942, s stalnim bivališčem Trnovci 34, 2258 Sveti Tomaž, Krauthaker
Julijana, stanujoča Mezgovci 17, 2258 Sveti Tomaž, Kosi Kristina, stanujoča Koračice 46,
2258 Sveti Tomaž, Štiberc Ana, roj. 10.7.1932, stanujoča Rakovci 18, 2258 Sveti Tomaž,
Kosi Ana, roj. 21.7.1924, stanujoča Sveti Tomaž 27, 2258 Sveti Tomaž in Marin Franc,
stanujoč Pod Pohorjem 20, 2103 Maribor, se za leto 2011 oprostijo plačila nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča.
2.
Ta sklep prične veljati takoj.
Ad 8
Župan je prosil predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g.
Marjana Goričana, da poda poročilo komisije v zvezi s predlogi kandidatov za tričlanski
nadzorni odbor občine Sveti Tomaž.
Predsednik je povedal, da so v določenem roku do 23. 12. 2010 prispeli trije predlogi za
člane in članice nadzornega odbora. Predloge je posredoval samo OO N. Si. Predlagali so
Karolino Žajdela, stanujočo Pršetinci 31, Ireno Pučko, stanujočo pri Sv. Tomažu 28b in
Mirana Gorenca, stanujočega v Rucmancih 35.
Župan je dal predloge v razpravo.
Razprave ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
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Glasovalo je osem članov sveta, ZA je glasovalo vseh osem članov sveta, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 28
1.
V nadzorni odbor se imenujejo:
1. Miran Gorenc, Rucmanci 35,Sveti Tomaž,
2. Irena Pučko, Sveti Tomaž 28b,Sveti Tomaž,
3. Karolina Žajdela, Pršetinci 31, Sveti Tomaž.
2.
Člani nadzornega odbora se imenujejo za štiri leta.
3.
Ta sklep velja takoj.

Ad 9

Župan je povedal, da smo na občino prejeli dopis Hebar Milana in Kosi Brigite za najem
poslovnega prostora v mrliški vežici Sveti Tomaž, kjer bi rada registrirala izvajanje pogrebne
dejavnosti. Glede na to, da je bila mrliška vežica zgrajena s sredstvi so imeli svetniki precej
vprašanj. Svetniki so rekli naj župan z njima opravi razgovor, odločanje o tej vlogi se naj
odloži na eno od naslednjih sej. Župan se bo po praznikih sestal in pogovoril z vlagateljema
in jima posredoval stališča z današnje razprave.
Ad 10
Mirko Lovrec je povedal, da je Radio Ormož poročal, da bomo morali prispevati za priključek
za GOŠO po 150 evrov.
Župan je pojasnil, da gre za Ormož, mi pa se o tem še nismo pogovarjali.
Mirko Lovrec je vprašal, kaj je potrebno storiti za pridobitev dovoljenja za namestitev grba
občine in če ga PGD dobi zastonj.
Pojasnjeno je bilo, da morajo nasloviti na občino vlogo za izdajo dovoljenja za uporabo in
namestitev grba. Grb si morajo nabaviti na svoj račun.
Ad 11
1. Župan je prisotne seznanil, da bo s 1. 1. 2011 imenoval za podžupana g. Janka
Vrbančiča.
2. Na Silvestrovo ognjemeta ne bo, bo pa silvestrovanje na prostem. Svetnike je prosil, če je
le mogoče, naj se te prireditve udeležijo.
3. Župan je vsem skupaj zaželel v prihajajočem letu veliko zdravja, osebne sreče in delovnih
uspehov.
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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OBČINA SVETI TOMAŽ

POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 3. REDNE SEJE

1. Sklep št. 21, je realiziran
2. Sklep št. 22, Odlok o proračunu je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž
št. 12/2010.
3. Sklep št. 23, je realiziran.
4. Sklep št. 24, Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanje letnega
programa športa v občini Sveti Tomaž je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti
Tomaž št. 12/2010.
5. Sklep št. 25, je v postopku realizacije.
6. Sklep št. 26, je v postopku realizacije.
7. Sklep št. 27, je v postopku realizacije in posredovan na davčni urad Ormož.
8. Sklep št. 28, Sklep o imenovanju nadzornega odbora je bil objavljen v Uradnem
glasilu občine Sveti Tomaž št. 12/2010.
Sveti Tomaž, dne 24.01.2011

OBČINSKA UPRAVA
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