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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 
Številka: 032-2/2014 01/ZH 
Datum:   22. 5. 2017 
 

Z A P I S N I K 
 
21. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 22. maja 2017 ob 19. uri, v 
sejni sobi v kulturnem domu pri Sv. Tomažu 44, 2258 Sveti Tomaž. 
G. župan Mirko Cvetko, (v nadaljevanju župan), je po uvodnem pozdravu prisotnih ugotovil, 
da je seja sklepčna. Prisotnih je bilo vseh osem članic in članov občinskega sveta 
(svetnikov). 
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman (v nadaljevanju 
direktorica občinske uprave). 
Od poročevalcev so bili prisotni g. Ludvik Hriberšek, g. Matjaž Veršič, g. Robert Brkič, ga. 
Petra Prelogar in ga. Irma Murad. 
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje. 
Ker pripomb ali dopolnitev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 217 
 

1. 
 
Potrdi se zapisnik 20. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega 
sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/1 
Za sejo je bil predlagan naslednji 

dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Obravnava poročila o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Ormož, 

Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2016  
3. Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne GJS ravnanja z odpadki v občinah 

Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi za leto 2017 
4. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini Sveti Tomaž za  

            leto 2016 
5. Poročilo nadzornega odbora o izvedenem nadzoru zaključnega računa za  

            leto 2016 
6. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest za vrtec Sveti Tomaž za šolsko leto 2017/2018 
7. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic 
8. Sklep o priznanjih v letu 2017 
9. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz načrta Lokalnega energetskega koncepta za 

leto 2016 
10. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
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11. Razno 
 
Župan je predlagal razpravo.   
Ker pripomb na dnevni red ni bilo, je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Obravnava poročila o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Ormož, 

Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2016  
3. Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne GJS ravnanja z odpadki v občinah 

Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi za leto 2017 
4. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini Sveti Tomaž za  

             leto 2016 
5. Poročilo nadzornega odbora o izvedenem nadzoru zaključnega računa za  

            leto 2016 
6. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest za vrtec Sveti Tomaž za šolsko leto 2017/2018 
7. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic 
8. Sklep o priznanjih v letu 2017 
9. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz načrta Lokalnega energetskega koncepta za 

leto 2016 
10. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
11. Razno 

 
Ad/2 

 
Župan je prosil predstavnika Komunalnega podjetja Ormož d.o.o., da podata poročilo o  
izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v občini  Ormož, Središče ob Dravi in Sveti 
Tomaž za leto 2016. 
G. Ludvik Hriberšek je med drugim povedal, da so izvajalci GJS pripravili letno poročilo za 
vse tri občine za preteklo leto. Povedal je, da poročila nima smisla brati, ker so si ga svetniki 
lahko doma v miru prebrali, opozoril pa bo na pomembnejše podatke. 
Poslovanje, proti koncu lanskega leta je bilo nekoliko oteženo, ker so se na začasnih 
deponijah začele kopičiti odpadki embalaže, pa tudi sveče. Vzrok pripisujejo družbam, ki so 
pristojne za posamezne odpadke, ker odpadkov nočejo prevzeti, če so dosegli planirano 
količino. 
Gospodinjstvom je bil poslan urnik odvoza za celo leto z načinom odvoza od vrat do vrat. Pri 
gospodinjstvih, kjer to ni mogoče, se bodo dogovorili za drugačni način odvoza.  
V letu 2016 je bilo na območju občine Sveti Tomaž 672 enot. O tega je 576 odjemnih mest z 
120 l posod, 19  jih ima 240 l posode, 1100 l posod za mešane odpadke je 5, 3 posode za 
papir in 1 za plastiko, 2 posodi 240 l za steklo in 57 odjemnih mest kjer so vreče. V 
koledarskem letu 2016 je bilo zbranih 1.253.200 kg mešanih komunalnih odpadkov za 
obdelavo  iz gospodinjstev in 111.100 kg iz gospodarstva, kar skupaj znaša  1.364.300 kg. 
Od zbrane embalaže je bilo 108.676 kg papirja in kartonske embalaže, 253.720 steklene 
embalaže in 650.600 kg mešane embalaže, kar skupaj znaša 1.012.996 kg. Skupaj je zbrane 
ločene frakcije v letu 2016 za 514.340,10 kg. Bioloških odpadkov je bilo zbranih za 287.320 
kg, kar je nekaj manj kot je bilo predvideno. V občini Sveti Tomaž je bilo odpeljanih  116.820 
kg komunalnih odpadkov. Podatki kažejo, da bo potrebno posvečati več pozornosti ločevanju 
odpadkov. V črnih posodah je preveč papirja. 
Razmišlja se o pilotnem projektu za dodatno posodo za papir. 
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V nadaljevanju je g. Matjaž Vršič povedal, da je bilo  skupnih stroškov izvajanja GJS zbiranja  
za 557.833 EUR. Pojasnil je posamezne vrste stroškov ter drugačne razporeditve le teh. 
Podal je tudi primerjavo stroškov z letom 2015, kar pa je težko primerjati, ker je bilo izvajanje 
GJS drugače organizirano, ker se je z 31. 12. 2015 odlagališče nenevarnih odpadkov 
Dobrava zaprlo. 
Pojasnjeno je bilo, da bo občina Ormož morala še naslednjih 30 let skrbeti za odlagališče. Ta 
strošek ne bo bremenil občine Sveti Tomaž, ker se odlagališče nahaja v Ormožu. 
Župan je predlagal razpravo. 
Ga. Kristina Grašič je vprašala, ali so CERO Puconci najcenejši. 
Pojasnjeno je bilo, da so podali najugodnejšo ponudbo. Cena za običajno posodo pri nas je 
dobrih 9 EUR, kar je s primerljivimi občinami kar ugodno. 
G. Mirka Lovreca je zanimalo, ali se pričakuje povišanje ali zmanjševanje količin odpadkov. 
G. Hriberšek je menil, da je težko kaj reči glede količin. Truditi bi se morali, da bi bilo v črni 
posodi čim manj odpadkov. Razvitost nekega območja je mogoče meriti tudi s količinami 
zbranih odpadkov. Problem so tudi na ekoloških otokih, kamor ljudje prinesejo vse mogoče, 
kar izvajalcem odvoza povzroče obilo težav. 
Ocenjuje se, da bi bilo za 30 % manj odpadkov v črnih posodah, če bi ločeno zbirali papir. 
 

S K L E P št. 218 
 

1. 
 
Sprejme se poročilo o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v občini  Ormož, 
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2016, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/3 
 

Župan je prosil predstavnika Komunalnega podjetja Ormož d.o.o., da podata  obrazložitev 
Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z 
odpadki v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi za leto 2017. 
 
G. Ludvik Hriberšek je povedal, da so pripravili Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v občinah Ormož, Sveti Tomaž in 
Središče ob Dravi, na osnovi zakonodaje in Uredbe MEDO in sicer za obvezne GJS zbiranja, 
obdelave in odlaganja odpadkov. Izdelava elaborata je osnova za določitev cene izvajanja 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. Z letom 2017 je za zbiranje odpadkov 
pristojno KP Ormož d.o.o., za obdelavo in odlaganje pa CEROP d.o.o., Puconci. 
V letu 2017 bo potrebno odpadke, ki so namenjeni za obdelavo, naložiti ter odpeljati na 
CEROP d.o.o., Puconci. Nevarne odpadke bodo predali pooblaščenim organizacijam za 
ravnanje z nevarnimi odpadki. Tudi biološki odpadki se odpeljejo na CEROP d.o.o., Puconci. 
Način zbiranje odpadkov bo enak kot do sedaj. Vsi skupaj moramo stremeti k temu, da bo 
ločenega zbiranja odpadkov čim več. 
Obdelavo ločenih vrst komunalnih odpadkov bo izvajalo CEROP d.o.o. Puconci. 
G. Matjaž Veršič je med drugim povedal, da je cena oblikovana za koledarsko leto 2017,  v 
mesecu decembru pa se bo opravil poračun na osnovi volumna posod. S takim načinom bo 
manj težav pri razumevanju cene. Za leto 2017 se predlaga cena za 120 l posodo 9,53 EUR, 
kar je za dober evro več kot leta 2016. KP Ormož d.o.o., bo pripravilo vsako leto elaborat v 
drugi polovici koledarskega leta, da bo lahko veljala cena že od prvega januarja naslednjega  
leta. Zavezanca za izdelavo Elaborata sta KP d.o.o. Ormož in CEROP d.o.o., Puconci, ki sta 
obenem skupna prijavitelja na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obveznih 
lokalnih gospodarskih javnih služb v vseh streh občinah. 
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Župan je predlagal razpravo:  
Go. Kristina Grašič je vprašala, kako bo narejen obračun na posameznika. 
Pojasnjeno je bilo, da se količina porazdeli na volumen vseh zabojnikov. Ne bo tehtanja na 
posameznika, ker bi to morali izvajati že pri prevzemu odpadkov pri posamezniku. Stroški za 
dodatno opremo vozil bi bili zelo visoki, zaenkrat se še nobena občina v državi ni odločila za 
tak način tehtanja. 
Go. Kristina Grašič je menila, da bi v primeru tehtanja na terenu občani dosledneje izvajali 
ločevanje odpadkov in cena bi bila nižja.  
G. Ludvik Hriberšek je povedal, da bi potem ljudje še več odlagali v gozdovih, da je 
oddaljenost podjetja CEROP d.o.o., Puconci primerna. V kolikor bi morali odvažati odpadke 
kam drugam, bi bila cena gotovo višja, ljutomersko območje ima ceno okrog 12  EUR. 
Svetnikov ne zanima koliko plačujejo drugi, pomembno se jim zdi, da je cena za naše 
občane primerna. 
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali se namerava spremeniti način odvoza (intervali). 
Pojasnjeno je bilo, da bi ostal način takšen kot je sedaj. Glede posode za papir pa še ni 
odločitve. Po znanih podatkih delajo na Ptuju mesečne obračune, mi se odločamo enkrat 
letno.  
G. Marjan Antolič je vprašal, ali morajo imeti vsa gospodinjstva posode za smeti.  
Posode so obvezne. V lanskem letu je bilo vključenih kar nekaj gospodinjstev, ki še niso 
imeli posod ali vreč. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo sedem svetnikov, ena svetnica je bila proti, 
zato je bil sprejet naslednji 

 
SKLEP št. 219 

 o določitvi cen zbiranje, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov 
 

1. člen 

Občinski svet Sveti Tomaž je obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v občinah Ormož, Sveti 
Tomaž in Središče ob Dravi za leto 2017. 
 

2. člen 

Občinski svet soglaša z določitvijo cene javne službe za zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov, obdelavo komunalnih odpadkov in odlaganje komunalnih odpadkov: 

 
1. ZBIRANJE ODPADKOV 
 

- Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov, ločeno zbiranje odpadne embalaže ter 

mešanih komunalnih odpadkov (cene so brez DDV): 

cena storitev v EUR/kg 0,1668 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,0054 

stroški izvajanja storitev v EUR 0,1614 

 
- Zbiranje bioloških odpadkov (cene so brez DDV): 

cena storitev v EUR/kg 0,1042 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,0000 

stroški izvajanja storitev v EUR 0,1042 

2. OBDELAVA ODPADKOV 
 

- Obdelava mešanih komunalnih odpadkov (cene so brez DDV): 

cena storitev v EUR/kg 0,0920 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,0000 
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stroški izvajanja storitev v EUR 0,0920 

 
3. ODLAGANJE ODPADKOV  
 

- Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov (cene so brez DDV): 

cena storitev v EUR/kg 0,14903 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,00000 

stroški izvajanja storitev v EUR 0,14903 

 
3. člen 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka 354-3/2016 01/ZH, z dne 29. 3. 2016, 
ki je objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 6/2016. 
 

4. člen 

Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne 
s 1. 6. 2017. 
 
Župan se je zahvalil predstavnikoma KP Ormož d.o.o. za sodelovanje na seji. Sejo sta 
zapustila ob 20. uri. 
 

Ad/4 
 

Župan je prosil g. Roberta Brkiča, da poda obrazložitev ocene, o doseženih in zastavljenih 
ciljih Občinskega programa varnosti občine Sveti Tomaž za leto 2016. 
G. Brkič je med drugim povedal, da so dolžni enkrat letno podati poročilo o delovanju. 
Področje delovanje redarske službe je opredeljeno v zakonodaji, vendar poskušajo delovati 
preventivno in ne kaznovalno, ker tudi taki pristopi vplivajo pozitivno na občane. Sodelujejo s 
policijo, lokalnimi skupnosti, SPV, šolami in tudi z občani. Sodelujejo v vseslovenskih akcijah 
ob začetku šolskega leta in v drugih, kot so varne šolske poti, bodi viden. Nekoliko več 
aktivnosti je v jeseni ob spravilu poljščin, ker se nanaša blato na ceste. Kazen za 
onesnaženo cesto je tako visoka, da bi taki ukrep spravil posameznika v zelo neugoden 
finančni položaj. 
Na področju varnosti prometa je bilo v preteklem letu 11 opozoril. 
Kaznovali niso nikogar. Obhode opravljajo v dnevnem času med  12.30 in 13.30 uro, ko se 
vračajo otroci iz šole. 
Dodatnih zaposlitev ni bilo, razen ena zaposlitev bo zaradi odhoda delavca na drugo delovno 
mesto in bo potrebna nadomestitev. Vseh zaposlenih je 11. Redarji so ustrezno opremljeni, 
nameravajo pa kupiti eno prevozno sredstvo preko lizinga, ker jim v takem primeru nabavo 
sofinancira država. 
Prisilna sredstva na območju občine niso bile uporabljena.  
Delo bodo nadaljevali predvsem preventivno in skrbeli za premoženje občin. 
 
 
Razprava: G. Borut Janžekovič je opozoril, na nekaj navedb na 4. strani poročila, ki ne držijo- 
parkirno mesto za invalide.. 
Eno parkirno mesto za invalide je pri vrtcu.  
G. Kristina Grašič je menila, da bi morali biti nekoliko strožji do traktoristov, predvsem v 
jesenskih mesecih, ker so ceste občasno v nemogočem stanju. Ne gre za kaznovanje, če pa 
opozorila ne zaležejo, pa bi se tudi tega morali posluževati. 
G. Borut Janžekovič je menil, da se cest ob spravilu silaže, če je slabo vreme, ne da 
popolnoma očistiti, tudi z vodo ne gre.  
G. Mirko Lovrec je menil, da bi bila opozorila potrebna, ker gre za javne površine. 
Župan se je zahvalil za izčrpno poročilo, g. Brkič je zapustil sejo ob 20.20 uri. 
 



6 
 

Župan je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 220 
 

O OCENI IZVAJANJA  
OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI  OBČINE SVETI TOMAŽ V LETU 2016   

 
1. 

Občinski svet Občine Sveti Tomaž ocenjuje, da so bili doseženi zastavljeni cilji Občinskega 
programa varnosti občine Sveti Tomaž za leto 2016. 
 

2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. 
 

Ad/5 
 

Župan je prosil predsednico Nadzornega odbora go. Petro Prelogar, da poda obrazložitev  
poročila Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Zaključnega računa za leto 2016. 
Ga. Petra Prelogar je med drugim povedala, da je nadzorni odbor opravil nadzor bilančnega 
stanja, nadzor tekočih transferov, nadzor izgradnje širokopasovnega omrežja elektronski 
komunikacij II. Faza, strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu ter programe športa. Nadzor 
zaključnega računa je bil opravljen 5. aprila 2017 in 10. aprila 2017 na sedežu občine. 
Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 221 
 

1. 
 

Občinski svet se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru 
Zaključnega računa za leto 2016, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 

Ad/6 
 

Župan je prosil ravnateljico OŠ Sveti Tomaž, da poda obrazložitev Soglasja k sistemizaciji 
delovnih mest za vrtec Sveti Tomaž za šolsko leto 2017/2018. 
Ga. Irma Murad je povedala, da imajo vpisanih 81 otok v petih oddelkih. Glede na število 
otrok prosijo za povečanje normativa za dva otroka v obeh oddelkih prvega starostnega 
obdobja, v drugih dveh oddelkih v tem času ni potrebe za povišanje. V kolikor bo med letom 
prišlo do te potrebe, bodo zaprosili za spremembo takrat, do sedaj nikogar še niso odklonili. 
Sistematizacija delovnih mest ne bo spremenjena, v kolikor se bo občinski svet strinjal z 
obogatitvenimi dejavnostmi kot so otroški pevski zbor, folklora in tudi zgodnje poučevanje 
tujega jezika. Odpiralni čas vrtca v prihodnjem šolskem letu bi bil od 5.15 do 16.15 ure 
oziroma občasno do 16.45 ure. En otrok potrebuje specialno pedagoginjo oz. logopedinjo, za 
kar imajo priznano 0,09 delovnega mesta.  
Povprašali so tudi starše o morebitni potrebi po podaljšanju delovnega časa, vendar ni bilo 
prijav oziroma potreb. 
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V nadaljevanju je župan dodal, da smo novi vrtec gradili, da bi bil poln, česar se lahko samo 
veselimo. 
Župan je predlagal razpravo: 
Go. Kristina Grašič je vprašala, ali hodijo tudi v druge vrtce. 
Povedano je bilo, da so naši otroci tudi v drugih vrtcih, ker se obveznosti plačujejo po kraju 
stalnega bivališča otrok in njihovih staršev. 
G. Borut Janžekovič je vprašal, koliko je še prostora v vrtcu. 
Pojasnjeno je bilo, da je vrtec glede na število vpisanih otrok poln, vendar zavrnili ne bi 
nikogar. 
G. Mirko Lovrec je menil, da že skoraj vsi otroci obiskujejo vrtec, glede na umrljivost pa nas v 
naši občini ni več, ampak vedno manj, kar je zaskrbljujoče.  
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP ŠT. 222 
o 

SOGLASJU 
 

1. 
a) k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje za šolsko leto 2017/18 

 
Starostno 
obdobje 

 
Program 

  
Oddelek 

 
Normativ 

Predvideno 
št. otrok 

Specifika 
občine 

Število 
oddelkov 

Prvo (1- 3 
leti) 

9-urni heterogeni Najmanj 7, 
največ 10 
otrok 

12 Povečan 
normativ za 

2 otroka 

2 

Prvo, 
drugo 

9-urni kombinirani Najmanj 10, 
največ 17 
otrok 

19 Povečan 
normativ za 

2 otroka 

1 

Drugo (3- 5 
leta) 

9-urni heterogeni Najmanj 14, 
največ  19 
otrok 

19 ne 1 

Drugo (4-6 
let) 

9-urni heterogeni Najmanj 14, 
največ 19 
otrok 

19 ne 1 

                                                       
SKUPAJ  

  81  5 

 

b.) k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2017/18: 

Delovno mesto Delež delovnega mesta 

Pomočnica ravnateljice 0,35 

Vzgojiteljica 5,0 

Pomočnica vzgojiteljice  5,0 

Svetovalna delavka 0,16 

Poslovna sekretarka 0,33 

Računovodkinja 0,33 

Kuharica, pomočnica kuharice 2,05 

Čistilka 1,05 

Hišnik 0,27 

Organizator prehrane in zdravstveno-
higienskega režima 

0,16 

Logopedinja 0,09 
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Skupaj 14,79 

 
c) k poslovnemu času za šolsko leto 2017/2018: 
Odpiralni čas vrtca v šolskem letu 2017/2018 je od 5.15 do 16.15. ure oziroma občasno do 
16.45 ure.  
 
d.) k povečanemu številu otrok v oddelku 
Občina daje soglasje k povečanemu številu otrok za dva otroka v oddelku heterogeni za prvo 
starostno obdobje (1-3 leta).  
Občina daje soglasje k povečanemu številu otrok za dva otroka v oddelku kombinirani za 
prvo, drugo starostno obdobje. 
 
e.) k drugim dejavnosti v vrtcu 
V šolskem letu 2017/2018 se bodo izvajale naslednje obogatitvene dejavnosti: otroški zbor, 
folklora.  
Občina soglaša  s dodatnimi dejavnostmi ter  bo zagotovila sredstva za plačilo dodatnih 30 
ur za celo leto.  

2. 
 

Osnovna šola Tomaž - Vrtec Ježek si mora v primeru potrebe za spremembo obsega 
dejavnosti pridobiti soglasje ustanovitelja. 

 
3. 

 
Ta sklep velja takoj. 
 
Župan se je zahvalil za podano poročilo ravnateljici osnovne šole in predsednici nadzornega 
odbora, ki sta kasneje zapustili sejo. 
 

Ad/7 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o znižanju plačila 
staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic. 

Med drugim je bilo povedano, da staršem omogočimo, da lahko zaprosijo za znižano plačilo 
vrtca za čas enega meseca v poletnem času. S tem imajo zagotovljeno rezervacijo za 
ponovno vključitev otroka. 

Zaradi te možnosti ima občina dodatne finančne obveznosti v višini cca 4.500,00 EUR. 

Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 

SKLEP št. 223 

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. 
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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  plačila dela oskrbnine v vrtcih se pokrije iz sredstev 
proračuna občine Sveti Tomaž.  

4. člen 

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

Ad/8 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda poročilo Komisije za podelitev priznanj 
občine Sveti Tomaž. 
Povedala je, da je komisija opravila sejo pred današnjo sejo. Komisija je prejela eno 
priznanje za plaketo občine in dva predloga za podelitev priznanja. Za g. Jožefa Obrana je bil 
podan predlog za plaketo, za g. Ivana Antoliča in za g. Ivana Grašiča pa predlog za podelitev 
priznanja. 
Župan je dodal, da je pričakoval več predlogov, ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal 
glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

S K L E P št. 224 
 

1. 
 

V letu 2017 se podelijo naslednja priznanja Občine Sveti Tomaž: 
 
- Plaketa Občine Sveti Tomaž za leto 2017 se podeli Obran Jožefu, Pršetinci 40, Sveti Tomaž.  
- Priznanje Občine Sveti Tomaž za leto 2017 se podeli Grašič Ivanu, Mala vas pri Ormožu 29a,  
  Sveti  Tomaž. 
- Priznanje občine Sveti Tomaž za leto 2017 se podeli Antolič Ivanu, Sveti Tomaž 49, Sveti Tomaž. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 

 
Ad/9 

 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev letnega poročila o 
izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v 
naši občini. 
Med drugim je bilo povedano, da mora vsako leto poročati državnim organom o energetskem 
upravljanju in učinkih. Za ta namen planiramo letno 3.500 EUR. Stroške imamo z obnovo in 
posodobitvijo javne razsvetljave in s energetskim upravljanjem in energetskim 
knjigovodstvom. Od predvidenega zneska bi za obnovo in posodobitev javne razsvetljave 
namenili 1.500,00 EUR. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
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Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 225 
 

1. 
 

Sprejme se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega 
koncepta in njihovih učinkov za leto 2016, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/10 
 

Pobude, vprašanja in odgovori nanje: 
G. Borut Janžekovič je opozoril, da so še vedno po občini nameščene krajevne table z napisi 
o naselju in občini Ormož. 
Dogovorjeno je bilo, da se bomo pozanimali pri Geodetski upravi, kaj je za narediti. 
Prav tako predlaga, da se na javni poti št. JP 802-072 in na JP 802-074 opravijo tekoča 
vzdrževalna dela izkopa jarka ob cesti. 
Ga. Pavla Hebar je povedala, da jo občani sprašujejo, kdaj bomo pristopili h gradnji Centra 
starejših občanov. 
Pojasnjeno je bilo, da je razpis v teku, vendar je potrebno počakati na koncesijo. Za 
pridobitev dodatne koncesije bo zaprosil CSO Ormož. 
G. Albin Belšak je vprašal, kdaj bomo pristopili h košnji trave na bankinah cest in kdaj se bo 
pristopilo k modernizaciji ceste v Koračicah proti Grašiču. 
Pojasnjeno je bilo, da bo izvajalec košnje trave Grad-Trgo d.o.o..H košnji pa se bo pristopilo 
v naslednjem tednu. 
Izvajalec del modernizacije cest po 23. členu ZFO-1 bo CP Ptuj d.d., gre pa za cesto v 
Koračicah proti Grašiču in v Rucmancih v smeri Petek Janka. Počakati je potrebno na 
morebitne pritožbe na izbor izvajalca. 
G. Marjan Antolič je vprašal, ali se objekti ob regionalni cesti od križišča pri Cizerl Francu do 
Marinovih lahko priključijo na kanalizacijo z greznično goščo in kdaj bo zgrajen pločnik ob 
regionalni cesti R713. 
Pojasnjeno je bilo, da je bil zgrajen zadrževalnik blata pred RČN pod šolo in je mogoča 
navezava brez vmesnih greznic. Rešitev bo potrebno poiskati pri objektih.  
Kdaj bo prišlo do izgradnje pločnika in obnove regionalne ceste pri Sv. Tomažu je odvisno od 
državnega programa. Imamo informacije, da je v pripravi DIIP. Mi kot občina pa se bomo 
morali prilagoditi in tudi takrat zagotoviti sredstva za naš delež pri tem projektu. 
 
Ga. Kristina Grašič je povedala, da bi želeli lastniki zemljišč Korparove grabe sestanek v 
zvezi z vzdrževanjem ceste. Zanimajo se tudi za deponiran mleti asfalt. 
Župan je povedal, da se lahko dogovorijo za sestanek, vendar je skrb za gozdne in poljske 
ceste na strani lastnikov zemljišč. Deponiran mleti asfalt bo namenjen za parkirišče ob 
pokopališču.  
G. Mirko Lovrec je postavil naslednja vprašanja: 
1. Zanima ga, zakaj še na spletni strani ni zapisnika 19. redne seje. 
2. Zakaj še vedno ni pisnega odgovora PGD na njihovo vlogo za vgradnjo horizontalni talnih 
ovir pred gasilskim domom? 
3. Na vprašanje o aktivnostih v zvezi z gradnjo Medgeneracijskega centra je že dobil 
odgovor na tej seji. 
4. Zanima ga, kdaj se bo pristopilo k modernizaciji ceste Zagorje. 
5. Povedal je, da svetniki pogrešajo obveščanje po elektronski pošti. Občani jim na terenu 
postavljajo vprašanja, na katera pa ne morejo odgovoriti, ker z določenimi aktivnostmi niso 
seznanjeni. 
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Župan je pojasnil, da bomo glede zapisnika na spletu preverili. 
Dokler niso informacije dokončne, nima smisla, da se svetnike informira.  
PGD Trnovci bomo obvestili v zvezi z namestitvijo ležečih talnih ovir pred gasilskim domom. 
V občini se zavedamo, da poteka javna pot ob vadbenem prostoru gasilcev in je nevarno za 
ljudi. 
Razpisa za modernizacijo ceste Zagorje, Trnovci - Muršič in Sejanci - Strjanci še ni, ker je 
prioriteta modernizacija cest po 23. členu ZFO, to pa sta cesti Koračice - Grašič in Rucmanci 
- Petek. Kot je znano, cesta v Zagorju poteka po privatnih zemljiščih, problem pa je tudi 
obnova vodovoda. Počakati moramo na rebalans proračuna. 
Zraven cest nas še v prihodnje čaka izgradnja OŠO omrežja za preostale tri vasi: Rakovci, 
Hranjigovci in Gor. Ključarovci. 
Pojasnil je tudi, da bomo svetnikom posredovali po elektronski pošti informacije, ki bodo 
točne in dokončne in tiste, za katere smo pristojni.  
Ga. Kristina Grašič je povedala, da ljudje sprašujejo, zakaj se ni istočasno pristopilo k 
izgradnji pločnika ob sanaciji ceste pri šoli. 
Pojasnjeno je bilo, da je Direkcija RS za ceste v tem letu prejela več sredstev za investicijsko 
vzdrževanje cest in smo lahko samo hvaležni, da je bil obnovljen odsek regionalne ceste 
mimo osnovne šole.  
G. Albin Belšak je menil, da bi se ob postavitvi majskega drevesa moralo kaj dogajati. Gasilci 
majsko drevo postavijo, nekdo drugi pa bi moral poskrbeti za kresovanje. 
Pojasnjeno je bilo, da smo že organizirali kresovanje, vendar pravega odziva od strani 
krajanov ni bilo, kar pa ne pomeni, da tega ne bi ponovno poskušali.  
G. Marija Žinko je opozorila na odstranjen prometni znak na Seniku proti Gregorecu. 
Občani pa tudi predlagajo namestitev cestnega ogledala na LC v Gor. Ključarovcih pri 
Črnjaviču. 
G. Magdič Franc je vprašal, kako daleč je zgrajeno optično omrežje v Pršetincih in katera 
vzdrževalna dela so predvidena na cesti pri Horvatu v Pršetincih in pod kombinatovo njivo. 
Pojasnjeno je bilo, da bo prepust pri Horvatu obnovljen, cesta pod kombinatovo njivo pa 
grederirana. 
 

Ad/11 
Razno: 
Župan je povedal, da želimo ob praznovanju občinskega praznika opraviti otvoritev Turistično 
informacijske pisarne na lokaciji v Savcih 65. 
Blagoslov obnovljene kapele na Gomili bi vključili v program prireditev v sodelovanju s TD 
Gomila, župnijo, krajani ter PGD Trnovci. 
 
Seja je bila zaključena ob 21. 45 uri. 
 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                                    Župan: Mirko Cvetko 
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Občina Sveti Tomaž 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  21. REDNE SEJE 

 
1. Sklep št. 217, je realiziran.   
2. Sklep št. 218, je realiziran. 
3. Sklep št. 219,  je v postopku realizacije.  
4. Sklep št. 220, je realiziran. 
5. Sklep št. 221, je realiziran. 
6. Sklep št. 222, je v postopku realizacije. 
6. Sklep št. 223, je realiziran. 
7.  Sklep št.  224, je realiziran. 
8.  Sklep št.  225, je realiziran. 
 
 

Občinska uprava 
 

 
 


