OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Datum: 24.11.2011
Številka: 032-2/2010
ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v četrtek, 24. novembra 2011,
ob 19. 00 uri v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44.
Župan je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih začel sejo ob 19. 02 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 in računovodkinja
ga. Stanka Kosi ter članica nadzornega odbora ga. Irena Pučko.
Od občanov je bil prisoten g. Ivan Goričan.
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Od novinarjev ni bilo nikogar.
Župan je podal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 8. redne seje.
Pripomb in dopolnitev ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 8. 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. 77
1.
Potrdi se zapisnik 8. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad 1
Župan je predlagal, da bi 3. točko dnevnega reda » Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
Glasbene šole Ormož« obravnavali po skrajšanem postopku.
Pojasnila je podala direktorica občinske uprave, ki je med drugim pojasnila, da gre samo za
spremembo naslova javnega zavoda, ker se je preselil na novo lokacijo.
Župan je dal predlog v razpravo.
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Razpravljavcev ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
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. 78
1.
Tretja točka predlaganega dnevnega reda »Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi glasbene
šole Ormož« se obravnava po skrajšanem postopku.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je za 9 . redno sejo predlagal naslednji dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta s
poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2012
3. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi glasbene šole Ormož - skrajšani postopek
4. Potrditev DIIP-a za Vrtec Sveti Tomaž
5. Potrditev DIIP-a za Modernizacijo JP 802-282 Savci - ribnik
6. Sklep o vrednosti točke za odmero NUZS za leto 2012 in postopna obremenitev
7. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
8. Razno

Župan je dal dnevni red v razpravo.
Dodatnih predlogov ni bilo, zato je predlagal glasovanje.
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 8. redne seje občinskega sveta s
poročilom o izvršitvi sklepov.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Določitev dnevnega reda
Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2012
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi glasbene šole Ormož - skrajšani postopek
Potrditev DIIP-a za Vrtec Sveti Tomaž
Potrditev DIIP-a za Modernizacijo JP 802-282 Savci- ribnik
Sklep o vrednosti točke za odmero NUZS za leto 2012 in postopna obremenitev
Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
Razno
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Ad 2
Po krajšem uvodu je župan prosil računovodkinjo, da poda obrazložitev predloga proračuna
za leto 2012.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da je proračun občine akt občine za eno koledarsko leto, v
katerem so predvideni prihodki, odhodki ter drugi izdatki občine. Predvidevamo prihodke v
višini 2.631.110,38 EUR in odhodke v višini 2.725.623,81 EUR. Predvidevamo stanje na
transakcijskem računu na dan 31.12.2011 v višini 179.225,43 EUR. V letu 2012
predvidevamo vrniti 84.712,00 EUR dolga. V nadaljevanju so bila podana podrobnejša
pojasnila k splošnemu delu proračuna, posebnemu delu proračuna in načrt razvojnih
programov od leta 2012 do 2015.
V nadaljevanju je župan pojasnil, da je predložil vzdržni predlog proračuna, ker so pred nami
zelo resni časi in nadaljevanje kriznega obdobja. Župan je med drugim povedal, da bi
namenili za vzdrževanje občinskih cest 100.000 EUR, od tega za lokalne ceste 60.000 EUR in
za javne poti 40.000 EUR.
Na ukrep 322 se bomo prijavili za modernizacijo JP št. 802-282 Savci- ribnik. Ker še ne vemo
kdaj bo objavljen javni razpis smo predvidevali, da bo prišlo do začetka izgradnje v poznih
jesenskih mesecih 2012, konec del pa v letu 2013.
Naročili bomo izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika z javno razsvetljavo
ob regionalni cesti R 713, in sicer od pokopališča do Zmazkovih v dolžini 940 m. Za ta
projekt bi namenili 22.680 EUR. Na osnovi 23. člena ZFO bi pristopili k modernizaciji JP
Hranjigovci -Vuk v višini 93.720 EUR in Mezgovci - dolina v višini 92.520 EUR. Jasno je
bilo povedano, da bo do modernizacij cest v Savcih - mlin, Hranjigovci - Vuk in Mezgovci –
graba prišlo, če bodo zagotovljena sredstva oz. bomo uspeli na razpisih. K izvedbi pločnika
ob JP 802-311 pri Sv. Tomažu smo pristopili že to jesen, z deli pa bomo nadaljevali v
naslednjem letu, zato predvidevamo še sredstva v višini 58.372 EUR.. Predvidevamo tudi
asfaltiranje avtobusnega postajališča in parkirišča pri Sv. Tomažu v višini 30.000 EUR.
Za delovanje PGD namenjamo 77.900 EUR, od tega bi namenili za investicijska vlaganja
50.000 EUR. Nujno bi morali pristopiti k sanaciji objekta stare pošte, za kar predvidevamo
30.000 EUR. Za sodelovanje bomo zaprosili tudi solastnika objekta Telekom d.d., ker se v
objektu nahaja KATC - telefonska centrala. Razvoju drobnega gospodarstva bi namenili
15.000 EUR, prav tako za razvoj kmetijstva. Stroški socialnega varstva občanov so se zelo
povišali že v tem letu, prav tako stroški otroškega varstva. Stroški zdravstvenega varstva so iz
leta v leto višji. Največje breme pa bo izgradnja štirioddelčnega vrtca pri Sv. Tomažu. Za ta
projekt moramo zagotovili 736.652 EUR v letu 2012. Celotna investicijska vrednost je preko
1.200.000 EUR.
Za širitev omrežja elektronskih komunikacij bi namenili 48.850 EUR. Navezali bomo tista
območja, kjer je primarno omrežje že zgrajeno.
Župan je predlagal razpravo:
g. Robert Korada je vprašal ali se bo modernizirala cesta v Mezgovcih samo po dolini, ali so
predvideni stranski odseki. Meni tudi, da je znesek prenizek za to investicijo, ker je potrebno
urediti odvodnjavanje meteornih vod.
Župan je pojasnil, da je planirani znesek primerljiv s cesto Hranjigovci, ki pa je nekoliko
daljša. Višina potrebnih sredstev bo odvisna od razpisa. Vse skupaj pa je odvisno od višine
sredstev države, ki jih bomo dobili na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin. Lahko
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se zgodi, da obeh projektov ne bo mogoče izpeljati, kot se nam je zgodilo v letošnjem letu, da
smo morali Hranjigovce izločili.
Župan je pojasnil, da bi modernizirali cca 200 m ceste še v Mezgovščak s primernim
odvodnjavanjem meteornih vod. Občani niti ne zahtevajo, da morata biti asfaltna odseka
povezana, ker bomo imeli eni in drugi do hiš asfaltno cesto.
g. Robert Korada je povedal, da bi morali v bodoče koristiti javno infrastrukturo za položitev
OŠO omrežja, da ne bi povzročali lastnikom kasnejših problemov, ker so omrežje izvajali kjer
se jim je zazdelo, tudi brez soglasij lastnikov. Ali je možno, da se zgradi omrežje v
Mezgovcih, ker je izpadlo?
Župan je pojasnil, da s predvidenimi sredstvi ni mogoče reševati celih vasi, ker finančno ne bo
šlo s predvidenimi sredstvi, čeprav pričakujemo sodelovanje tudi od strani soinvestitorja
GVO d.o.o..
G. Janko Vrbančič je povedal, da se vpraša kdo bo sploh šel na OŠO, če pa ni neke boljše
povezave, ni neke bistvene razlike. Sistem vezan na bakreno omrežje je cenejši za občane.
Sam meni, da je šel na sistem verjetno prehitro.
Župan je povedal, da se bojimo kako bomo dosegli število priključkov, da bomo opravičili za
investicijo investicijska vlaganja evropskih sredstev.
Tudi g.Mirko Lovrec je povedal, da sedaj ni bistvene razlike, z optiko nismo nič pridobili.
g. Mirko Lovrec je želel več podatkov o TIC-u.
Župan je povedal, da gre za okvirno vrednost pri obnovi objekta. TIC pomeni turistično
pisarno, zanjo bi uredili en prostor. Predvideno je 10.000 EUR, vprašanje pa je ali je to
dovolj. Tudi E-točko bi preselili.
Če želimo kaj na področju turizma kaj narediti, je to tudi ena od potrebnih vlaganj.
Župan je pojasnil, da smo nekaj sredstev namenili za ureditev prostora. Če je to preveč ali
dovolj je težko reči, ker je objekt, kjer je bila nekoč pošta v zelo slabem stanju.
g. Mirko Lovrec je vprašal, kaj pomeni financiranje političnih strank v višini 2.400 EUR.
Pojasnjeno je bilo, da gre za sredstva proračuna glede na število glasov, ki so jih stranke
dobile na volitvah.
g. Janko Vrbančič je vprašal, koliko priključkov na OŠO bi moralo biti, da ne bi mi za nekaj
let vračali sredstev državi? Pojasnjeno je bilo, da večina objektov oz. gospodinjstev od 475
narejenih priključkov.
g. Janko Vrbančič je povedal, da imajo z Amisom prave probleme. Ker zaračunajo 50 EUR na
mesec, bi to moralo brezhibno delovati. g. Vrbančič je povedal, da je treba poslati pisno
pritožbo, saj klicanje je premalo.
Prevladuje splošno mnenje, da je ponudba glede signala AMIS-a katastrofalna. Skoraj vsi
imajo slabe izkušnje.
Tudi g. Mirko Lovrec je povedal, da ima zelo slabe izkušnje.
ga. Mateja Hržič je vprašala, kaj pomeni lokalni energetski koncept.
Direktorica je pojasnila, da gre za dokument v katerem je načrtovan obseg porabe in način
oskrbe z energijo ter uporaba obnovljivih virov energije. Zakonodaja nam nalaga da moramo
sprejeti ta koncept v letu 2012.
Za izdelavo koncepta smo prejeli dve ponudbi, najnižja znaša 4.200 EUR in druga 6.000
EUR.
ga. Mateja Hržič je povedala, da smo imeli v NRP modernizacijo ceste Sejanci - Munda.
Zakaj je to izpadlo?
Župan je povedal, da v letu 2012 do te izvedbe ne bo prišlo.
G. Marjan Goričan je povedal, da se projekti v NRP spreminjajo in podaljšujejo. Za Savce je
dobil v teh letih samo 2,7 km asfaltnih cest. Po število prebivalcev pa je naselje Savci
največje.
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Župan je podal še informacijo glede ceste mimo ribnika v Savcih.
Cesto mimo ribnika želimo prijaviti na ukrep 322. Če nam zakonodaja daje možnost, zakaj ne
bi šli v to investicijo. Investicija je precej visoka, ker pa razpisa še ni, ne moremo trditi, da bo
tudi toliko stala. Za investicije na podlagi ukrepov 322, se morata izvajati vsaj dve operaciji.
Mi želimo cesto modernizirati in zgraditi javno razsvetljavo. Iskali smo najbolj primerno
razsvetljavo, zato menimo, da bi solarni sistem bil ustrezen. Nič nima proti asfaltiranju
Šilakovega brega, vendar je potrebno izločiti katero od predvidenih cest, če se bodo svetniki s
tem strinjali in dali predloge. Problem za nadaljnja vlaganja je povezan z lastništvom zemlje
za cesto.
Marjan je povedal, da je leta 2007 predlagal modernizacijo, takrat so se iz njega delali norca.
Takrat se je Škrinjar Pepek strinjal z modernizacijo. Občina ima še veliko cest in ni njihov
lastnik, pa so bile modernizirane, tu pa se zapleta.
Direktorica je pojasnila, da je zakonodaja vedno strožja. Za ukrep 322 se po sedanjih pravilih
zahteva, da je občina lastnik ceste.
Marjan Goričan je menil, da se hvalimo o nekem razvoju turizma, drugih obljub in programa
pa se ne držimo.
g. Marjan Goričan je povedal, da bi breg morali rešiti. V preteklosti smo že iskali rešitve za
prekategorizacijo te ceste, vendar je bil predlog zavrnjen. Župan je menil, da za to ni on kriv,
če je bil predlog zavrnjen. Brez pomoči države bo težko modernizirati te tri ceste na tem
območju, ker je zelo malo hiš in bi delež za sofinanciranje zelo težko zbrali.
g.Robert Korada je menil, da se ne bi smeli hvaliti, da še vedno pobiramo sredstva pri
občanih.
Škrinjarjevi so razočarani, ker ni bilo mogoče pridobiti zemljišča pred Martino hišo. Bilo je
rečeno, da bo ta problem rešila naša občina, ker so rešitev iskali že v Ormožu.
g. Marjan Goričan je povedal, da ribnik služi svojemu namenu, prihajajo tudi ribiči od
drugod.
Sredstva za seje občinskega sveta in nadzorni odbor se naj znižajo, saj so prevelike.
g. Stanka Kosi je povedala, da se plan dela glede na število predvidenih sej v letu 2012.
Lansko leto so bile volitve in nadzorni svet zadnjih nekaj mesecev ni bil aktiven.
g. Goričan je povedal, da je dobro, da se za kmetijstvo nameni 15.000 EUR. Menil je, da je
potrebno zagotoviti več sredstev za gozdne ceste. Direktorica je pojasnila, da program za
vzdrževanje gozdnih cest naredi Zavod za gozdove. Del sredstev dobimo od države. g
Goričan je menil, da bi morali še enkrat toliko dodati.
g. Goričan je povedal, da je v letošnjem proračunu namenjeno preveč sredstev za malo
gospodarstvo. Če seštejemo nakup zemljišč v obrtni coni in sredstva za malo gospodarstvo je
to v času gospodarske krize preveč.
Župan je povedal, da moramo ven vreči Mezgovce, če se bodo svetniki s tem strinjali, če
hočemo narediti Kolmonov breg. Vseh investicij žal ni mogoče narediti v enem letu.
g. Robert Korada je povedal, da se počuti užaljenega z izjavo župana.
g. Janko Vrbančič je predlagal, da bi pri nekaterih postavkah sredstva zmanjšali.
g. Robert Korada je povedal, da ni nujno iti v odkup zemlje v obrtni coni v višini 50.000 EUR
in tudi pri ureditvi avtobusnega postajališča bi lahko postavko zmanjšali.
Župan pa je povedal, da lahko pri določenih postavkah samo predlagajo odvzem sredstev,
vendar se ne sme na pamet vseh postavk zmanjševati.
Župan je povedal, da bi postavko nakup zemljišča morali imeti, če bi prišlo do kakega resnega
vlagatelja v obrtno cono. Če se smatra, da ni nujno naj odbori o tem kaj rečejo. Enkrat nam
očitate, da ne naredimo nič za obrtnike, ko pa se nekaj predlaga, pa svetniki niste za to.
g. Marko Plohl je menil, da bi lahko počakali z odkupom zemlje. Tudi večina ostalih je
menila podobno.
5

Župan je povedal, da so parcele g. Majcena Jožefa in Klobasa Anice in Stanislava opredeljene
z Občinskim prostorskim načrtom, kot zemljišča, ki so namenjena za obrtno cono. Lastniki bi
tudi želeli vedeti kako naprej.
Župan je povedal, da je proračun material za diskusijo. Odbori bodo zasedali, zbor občanov
bo v kulturnem domu pri Sv. Tomažu, občani pa lahko podajo pisne pobude in predloge.
g. Janko Vrbančič je povedal, da je potrebno ob izvedbi pločnika v Sv. Tomažu ob JP 802311 zamenjati dotrajan vodovod, položiti fekalno kanalizacijo in cesto obnoviti.
Pojasnjeno je bilo, da bi za vsa ta dela potrebovali cca 80.000 EUR.
Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje.
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. 79
o javni razpravi o predlogu Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2012
1. člen
Izvede se javna razprava o Predlogu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2012.
2. člen
Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2012 bo na vpogled vsak delovni dan (od
ponedeljka do petka) v prostorih občinske uprave Občine Sveti Tomaž, in sicer od 25.
novembra 2011 do 09. decembra 2011.
3. člen
V času javne razprave od 25. novembra 2011 do 9. decembra 2011 obravnavajo predlog
proračuna delovna telesa sveta ter zainteresirana javnost.
4. člen
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pisno pošljejo županu v času javne razprave in
sicer od 25. novembra 2011 do 09. decembra 2011.
5. člen

Ta sklep in predlog proračuna se objavi na oglasni deski občine in na spletni strani občine
http://www.sv-tomaz.si/ pod rubriko obvestila.
6. člen
Ta sklep velja takoj.
Ad 3
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Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev predloga Odloka o
spremembi Odloka o glasbeni šoli Ormož v fazi osnutka.
Pojasnjeno je bilo, da gre samo za eno bistveno spremembo in sicer spremembo naslova, ker
se je Glasbena šola Ormož preselila na novo lokacijo.
Župan je dal odlok v razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje:
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 80
1.
Osnutek Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož, je primerna podlaga
za nadaljnjo obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ker je bil na začetku seje izglasovan skrajšani postopek, se je pristopilo k drugi obravnavi.
Župan je dal predlog odloka v razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 81
1.
Sprejme se Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad 4
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIIP-a za izgradnjo vrtca
Sveti Tomaž.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da smo pridobili potrebno gradbeno dovoljenje za
novogradnjo vrtca. Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah z DDV znaša 1.222.876,20
EUR. Naš delež je 407.907 EUR. Z omenjeno investicijo se bomo prijavili na 6. javni razpis,
upamo, da bo objavljen v začetku naslednjega leta.
Še pred prijavo na javni razpis pa moramo obravnavati in sprejeti investicijski program.
Župan je povedal, da smo primorani pristopiti k izgradnji vrtca, ker je po sprejeti zakonodaji v
Državnem zboru prišlo do tega, da obiskuje že vsak drugi otrok vrtec zastonj. Občinam pa je
država naložila celotno breme plačila zaposlenih, posledično pa tudi nove zaposlitve in
gradnje novih vrtcev.
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Župan je predlagal razpravo.
g. Robert Korada je povedal, da bo verjetno planirana višina sredstev prenizka, ker podobni
projekti stanejo cca 2.000.000,00 EUR, po informacijah iz javnih občil drugih občin.
Župan je pojasnil, da se je o višini težko pogovarjati, ker bodo ponudbe iz razpisa pokazale
za kako visoko ceno bo mogoče zgraditi objekt.
Če bi to poskočilo na cca 2.000.000 EUR bi to bil pravi problem.
Župan je povedal, da gre za projektno vrednost, kaj pa bo pokazal razpis pa še ne vemo.
Po krajši razpravi je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 82
O POTRDITVI DIIP-a
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), Uredbe o dokumentih
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007) oz. Uredbe o dokumentih
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo državnega proračuna (Uradni list RS, št.
54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (UEM−1; Uradni list RS št. 60/2006 in spremembe 54/20101) in na
podlagi 23. člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občne Ormož št. 7/07) je
Občinski svet občine Sveti Tomaž na svoji 9. redni seji, dne 24.11.2011 sprejel naslednji
sklep:
1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta -DIIP2: VRTEC SVETI
TOMAŽ, ki ga je izdelala3 Javna razvojna agencija Ormož, Vrazova 9, 2270 Ormož,
dne 08.09.2011.
2. Dokument je pregledala oz. strokovna komisija4 za oceno investicij, imenovana s
sklepom št. 007-21/2011 01/zh z dne 14.11.2011, ki je dne 21.11.2011 izdelala
strokovno oceno o upravičenosti investicije.
3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.222.876,20 EUR (z vključenim davkom
na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od junija 2011 do
30.09.2013.
4. Vire za financiranje zagotavljajo5:
•

Občina Sveti Tomaž, v znesku 407.907,71 EUR

•

SVLR – EU-ESRR, v znesku 814.968,49 EUR

1

Čistopis uredbe (v nadaljevanju UEM) je tudi na spletni strani Sektorja za investicije, Ministrstva za finance, skupaj s pojasnili spremembe.
Navedite točen naziv investicijskega projekta (ime investicije).
Ime in naslov osebe oz. podjetja, ki je pripravilo investicijski dokument ter datum izdelave.
4
Presoja upravičenosti investicije vsebuje strokovno oceno o skladnosti investicijske dokumentacije s predpisano metodologijo in upravičenosti
investicije z vidika veljavnih meril uspešnosti in učinkovitosti in je obvezna za predinvesticijsko zasnovo (PIZ) in investicijski program (IP) (21. člen
UEM-1); Investitor lahko imenuje strokovno komisijo za pregled investicijskega dokumenta, lahko pa upošteva tudi mnenje zunanjih presojevalcev.
5
Navedite investitorja in sofinancirje ter vpišite zneske, ki jih zagotavljajo za pokrivanje finančne konstrukcije – po potrebi dodajte vrstice.
2
3
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5. Odobri se (označite):
priprava predinvesticijske zasnove
priprava investicijskega programa
izvedba investicije
drugo (navedite): novelacija investicijskega programa
6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine spremeni veljavni projekt.
Ad 5
Župan je prosil direktorico občinske uprave za obrazložitev DIIP-a za modernizacijo JP št.
802-282 Savci- ribnik, ki se začne pri R 713, odsek 4.910 (v km. 15.660 km) v dolžini 948 m
in se konča pred betonskim platojem pri Stajnkovem mlinu, Savci 7. Omenjeno investicijo bi
prijavili na razpis 322, obnova in razvoj vasi, ki ga razpisuje Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano po Programu razvoja podeželja. Investicijska vrednost tega projekta
znaša 251.205,00 EUR in obsega dve operaciji. Odločili smo se za modernizacijo ceste z
javno razsvetljavo s solarnimi svetilkami. Gre za nekoliko dražjo varianto javne razsvetljave,
vendar odpade kasnejšo plačevanje električne energije s prispevkom.
Investicijska dela na tem projektu se bodo izvajala ob koncu leta 2012 in v letu 2013. Delež
evropskih sredstev bi znašal 178.497,88 EUR, razlika v višini 72.707,12 EUR je delež
občine.
Župan je dal dokument v razpravo.
Župan je povedal, da ponovno govorimo o projektni vrednosti.
g. Robert Korada je povedal, da podpira, da se ta cesta naredi, vendar je 250.000 EUR zelo
visoka cena, kljub temu, da sta predvidena dva ukrepa, modernizacija ceste z javno
razsvetljavo.
g. Marjan Goričan je menil, da cesta toliko ne bi smela stati. Potem, pa se naj še naredi breg.
Pojasnjeno je bilo, da mora to biti že zdaj zajeto v dokument.
g. Marjan Goričan je izrazil nezadovoljstvo, da ni zajeta javna pot v Šilakov breg. Sam se je
pred leti trudil, da bi pridobili zemljišče. Problem ni bil z zemljiščem v takratnem času, ker so
se lastniki strinjali. Občina je zamudila primerni čas.
Povedal je, da pri vsem tem gre za neke zamere od strani družine Škrinjar, ker smo občina
obljubljali neke zamenjave zemljišč.
Pojasnjeno je bilo, da smo zemljišče v Rucmanskem vrhu odmerili in imamo nakup parcele
vključen v načrt nakup premoženja za leto 2012.
Glede zemljišča, ki služi kot dovozna pot pred stanovanjsko hišo Škinjar Marte v Savcih št.
74, pa je nastal dodatni problem. Pobuda za odkup tega zemljišča je stara kar nekaj let.
Reševala se je že v stari občini Ormož, ko pa smo v naši občini pristopili k postopku prodaje
in naročili cenitev, se stranka s ceno ni strinjala in do prodaje ni prišlo. Krivda, da do prodaje
ni prišlo, ni na naši strani. Pojasnjeno je tudi bilo, da smo naročili vris JP v Rakovcih skozi
gozd, katerega lastnica je ga. Marta Škrinjar, vendar postopek ni zaključen, ker lastnica še ni
podpisala dokumentacije za odmero. Kot bo to storjeno in bo postopek parcelacije končan bo
mogoče pristopiti k postopku odkupa ali zamenjave tega zemljišča.
Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
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SKLEP št. 83
O POTRDITVI DIIP-a
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN in 107/10), Uredbe o
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik
občine Ormož št. 7/07) je občinski svet občine Sveti Tomaž na 9. redni dne 24.11.2011 sprejel
naslednji sklep:
1. Potrdi se1: dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt/program2:
Modernizacija JP 802-282 Savci-ribnik, ki ga je izdelal3: PRIPS poslovne storitve, Rajko
Šimonka s.p., Razkrižje 20 d, 9246 Razkrižje, dne 9.11.2011.
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 251.205,00 EUR (z vključenim davkom na
dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 1.6.2011 do 30.9.2013.
3. Vire za financiranje zagotavljajo:
• Lastna finančna sredstva v znesku 72.707,12 EUR
• Sredstva EKSRP oziroma MKGP, PRP 2007-2013, ukrep 322 v znesku 178.497,88 EUR.
4. V NRP občine se (označi):
• uvrsti nov projekt;
• spremeni veljavni projekt.
5. Odobri se priprava PIZ / IP / izvedba investicije (označi).
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad 6
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev o višine vrednosti točke za
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012 in postopne obremenitve.
Vrednost točke ne spreminjamo in je predlagana v enaki višini kot je bila preteklo leto.
Poleg tega imamo še sklep o postopni obremenitvi, ki je podoben kot pretekla leta.
Ker dodatnih predlogov in razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje. Najprej bomo
glasovali o vrednosti točke.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
S K L E P št. 84
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1.
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine
Sveti Tomaž za leto 2012 znaša 0,00268 EUR.
2.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, štev.
10/2010).
3.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž,
uporablja pa se od 01.01.2012.
Nato je župan predstavil sklep o postopni obremenitvi.
Ker dodatne razprave ni bilo je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 85
1.
Zavezanci za plačilo nadomestila, ki se jim odmeri nadomestilo od celotne površine
nezazidanega stavbnega zemljišča se v letu 2012 obremenijo v višini 50 % pripadajočega
nadomestila.
2.
Ne glede na 1. točko tega sklepa se v letu 2012 obremenijo v višini 15 % pripadajočega
nadomestila naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
k.o. Koračice – 128, 117, 422, 421/1, 420, 415, 411, 413, 414, 409, 405, 406, 447/1, 402, 401.
k.o. Tomaž – 79/2, 85/1, 83/2, 81, 80/1, 76/1, 76/3, 94/1, 93/1, 93/2, 93/3, 94/4, 95/2, 2, 3, 4,
5, 22, 23/1, 10/3, 10/4, 10/5, 8/6, 9.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž,
uporablja pa se od 1.1.2012.
Ad 7
Pobude, vprašanja in odgovori nanje:
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g. Mirko Lovrec predlaga, da bi se posluževali elektronskemu pošiljanju gradiv, če je to le
mogoče. DIPP-i in razna gradiva bi se lahko pošiljala po elektronski pošti.
S predlogom so se vsi strinjali.
g. Mirko Lovrec se je zahvalil, da je bila odstranjena moteča klet v Rucmanskem vrhu, na
katero je opozoril na prejšnji seji.
ga. Mateja Hržič je predlagala, da bi se ob koncu leta lahko zahvalili in pripravili sprejem za
športnike in druge skupine občanov, ki so dosegli vidne rezultate. Kot primer je navedla, da je
naša občanka Maja Prejac bila v lanskem letu športnica občine Ljutomer. Priznanje je dosegla
v strelstvu.
Tudi naša medicinska sestra ga. Andreja Obran je prejela laskavi naziv »Naj medicinske
sestre«. Osnovna šola pod vodstvom g. Hermana Prejaca je bila organizator državnega
prvenstva v orientaciji. Zelo aktivne so naše gospodinje in še bi lahko naštevali skupine ali
posameznike, ki so dosegli vidne rezultate ali pa naredili veliko za prepoznavnost naše
občine.
Tudi Martinov sejem je bila dobra zamisel. Povedala je, da bi lahko enkrat mesečno imeli npr.
sejem. Občani bi lahko marsikaj ponudili na stojnicah.
V nadaljevanju je bilo pojasnjeno, da je kar nekaj zakonskih ovir za prodajo na prostem, ker
bi morali občani imeti dopolnilne dejavnosti na kmetijah, za kar pa se ne odločajo.
Župan je povedal, da se v Turističnem društvu Sveti Tomaž pogovarjajo o prodaji na domači
tržnici. Nekje po aprilu bi k temu pristopili.
g.Mirko Lovrec je menil, da so bile podobne ideje že po drugih občinah, vendar je vse
propadlo, ker so problemi glede trženja. Zakonodaja je zelo toga. Na svoji koži je že okusil,
kako je težko tržiti svoje lastne produkte.
g.Marko Plohl je opozoril na poškodovan most pred GD v Koračicah, ki je tudi brez ograje.
Občani in gasilci se bojijo, da se ne bi kaj zgodilo. Kdo bo za to odgovoren? Opozoril je tudi
na neurejeno parcelo ob plinovodu. Domačini so poskrbeli, da je parcela pokošena, vendar je
v katastrofalnem stanju po deponiranju gramoza na tej parceli. Zahtevajo, da se parcela uredi
oz. vzpostavi v prvotno stanje.
Pojasnjeno je bilo, da je parcelo koristil Grad-Trgo d.o.o. za deponijo gramoza. Zahtevali
bomo, da parcelo uredi in vzpostavi v prvotno stanje.
Ogled mostu bomo opravili in ga vključili v sanacijo v naslednjem letu.
g. Janko Vrbančič je menil, da bi lahko nabavili snežne kole in v sodelovanju s svetniki te
tudi namestili na kritičnih delih cest.
Pojasnjeno je bilo, da smo nabavili cca 100 kom in jih bomo v sodelovanju s svetniki in
izvajalcem del tudi namestili na kritičnih odsekih cest. Cena se giblje cca 2,00 EUR po kosu.
Župan je predlagal svetnikom, da se organizirajo po vaseh in očistijo mulde, ker so polne
listja, nekatere veje segajo do tal, še posebej na odsekih po gozdovih. Razne druge ovire, bi
lahko z malo dobre volje odstranili in s tem zelo pripomogli k varni prevoznosti na cestah.
Svetniki so menili, da je zimska služba na zadovoljivi ravni.
ga. Ksenija Kosi je povedal, da smo se v lanskem letu odrekli ognjemetu in namenili denar za
voziček za prevoz otrok v vrtcu, vendar neke posebne zahvale ali pozitivnega presenečenja ni
bilo čutiti od strani ravnateljice.
Ad 8
Župan je predlagal, da bi se odrekli ognjemetu na Silvestrovo. Meni, da nima smisla, da se
nekaj organizira, ker se je prireditve v lanskem letu udeležila le peščica občanov.
Župan je prosil, da se izrečejo o tem.
Vsi so za to, da ognjemeta ne bi bilo, samo g. Janko Vrbančič je menil, da je neopredeljen.
Povedal je, da nima smisla, da se nekaj organizira, ker če ni ognjemeta, ljudje ne bodo prišli.
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Župan je menil, da so časi resni. Organizirali bi Božička in nekaj sredstev namenili za
družine, ki so najbolj potrebne pomoči.
Župan je navzoče seznanil, da ima vodstvo Smučarskega kluba zelo velike težav. Upravni
odbor društva se je že trikrat poskušal sestati, vendar so vedno nesklepčni. V kolikor ne bo
prišlo do normalnega delovanja, bomo primorani odvzeti koncesijo.
V Statutu imajo zapisano, da se v primeru prenehanja delovanja društva, prenese premoženje
v last Strelskega društva »Katja«.
Nujno bo spremeniti Statut društva. Statut naj spremenijo, ker je naslednica društva lahko
samo občina, ker jih tudi finančno podpiramo. Dokler ne bo prišlo do popravka, občina ne bo
finančno podpirala delovanja društva.
g. Marjan Goričan je povedal, da so morali oditi tisti, ki so pred desetimi leti največ naredili
za društvo.
g. Mirko Lovrec je menil, da ni narobe, da se je to preneslo v Strelsko društvo. Tudi gasilci
imajo podobno, da prenesejo premoženje na drugo društvo.
g.. Marjan Goričan je povedal, da do otvoritve občina Ormož ni dala niti tolarja, druge občine
so dale. Meni, da ni bilo nič narobe glede morebitnega prenosa premoženja.
Župan je dal besedo občanu g. Ivanu Goričanu, ki je menil, da klub nima prihodnosti pod tem
vodstvom. Najboljše bi ga bilo razpustiti in na novo registrirati, ker takšen nima prihodnosti.
Mirko Cvetko prosi, da bi si vzeli čas za srečanje članov občinskega sveta, uprave in članov
nadzornega sveta. Srečanje bi bilo 16. 12. 2011. Prisotni so menili, da to ni pravi termin, ker
je v šoli koncert. Dogovorili smo se za 23. 12. 2011.
Seja je bila zaključena ob 21. 40 uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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OBČINA SVETI TOMAŽ

POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 9. REDNE SEJE
1. Sklep št. 77, je realiziran.
2. Sklep št. 78, je realiziran.
3. Sklep št. 79, je bil objavljen na spletni strani občine in na oglasni deski občine ter
Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, št. 14/2011
4. Sklep št. 80, je realiziran.
5. Sklep št. 81, je realiziran.
6. Sklep št. 82, je v postopku realizacije.
7. Sklep št. 83, je v postopku realizacije.
8. Sklep št. 84, je v postopku realizacije.
9. Sklep št. 85, je v postopku realizacije.

Sveti Tomaž, dne 19.11.2011.
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