OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-1/2018 01/ZH
Datum: 9. 4. 2019
ZAPISNIK
4. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 9. 4. 2019 ob 19.
uri v sejni sobi v Kulturnem domu pri Sv. Tomažu št. 44, 2258 Sveti Tomaž.
G. župan Mirko Cvetko, (v nadaljevanju župan), je po uvodnem pozdravu prisotnih
ugotovil, da je seja sklepčna, ker je bilo prisotnih sedem svetnikov. Član g. Marko
Vajda se je seje opravičil.
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman (v
nadaljevanju direktorica občinske uprave) in Stanislava Kosi, računovodkinja.
Od poročevalcev je bila prisotna ga. Blanka Kosi Raušl in g. Boštjan Najžar.
Od novinarjev je bila prisotna ga. Urška Maučec.
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje.
G. Borut Janžekovič je opazil napačno zapisan priimek pri članu odbora za
družbene dejavnosti, pravilno je Bogomir Raušl.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 26
1.
Potrdi se zapisnik 3. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del
tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/1
Župan je za 4. redno sejo predlagal naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 3. redne seje
občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Zaključni račun proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2018
3. Sklep o nadaljevanju postopka sprejemanja splošnih aktov
4. Odlok o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Lekarna Ormož - predlog
5. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Sveti Tomaž osnutek
6. Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

7. Sklep o znižanju plačil staršev za programe vrtcev
8. Poročilo Turistične informativne pisarne Sveti Tomaž za leto 2018
9. Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Sveti Tomaž
10. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
11. Razno
Še preden je župan predlagal razpravo, je predlagal dve dodatni točki dnevnega
reda in sicer:
1. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Sveti
Tomaž in Dornava.
2. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Sveti
Tomaž in Ljutomer.
Župan je prosil direktorico občinske uprave za obrazložitev.
Direktorica je med drugim povedala, da smo prejeli od strani Geodetske uprave
Republike Slovenije gradivo za spremembe občinskih meja. Še posebej
pomembno je, da lahko občani pridobijo ustrezno dokumentacijo v zvezi s
prostorom v eni občini, ker so v nekaterih primerih meje potekale preko zemljiških
parcel.
Župan je odprl razpravo.
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 27
1.
Na dnevni red 4. redne seje se uvrstita naslednji točki dnevnega reda:
1. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Sveti
Tomaž in Dornava
2. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Sveti
Tomaž in Ljutomer
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal nekoliko spremenjeni vrstni red obravnave točk dnevnega reda
in sicer:
Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Sveti Tomaž
in Dornava pod točko 2,
Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Sveti Tomaž
in Ljutomer pod točko 3 in Poročilo Turistično informativne pisarne Sveti Tomaž za
leto 2018 pod točko 4.
Na predlagani vrstni red ni bilo pripomb.
Župan je predlagal glasovanje o dopolnjenem in spremenjenem vrstnem redu
dnevnega reda.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji dnevni red:
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Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 3. redne seje
občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Sveti
Tomaž in Dornava
3. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Sveti
Tomaž in Ljutomer
4. Poročilo Turistične informativne pisarne Sveti Tomaž za leto 2018
5. Zaključni račun proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2018
6. Sklep o nadaljevanju postopka sprejemanja splošnih aktov
7. Odlok o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Lekarna Ormož- predlog
8. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Sveti Tomaž –
osnutek
9. Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
10. Sklep o znižanju plačil staršev za programe vrtcev
11. Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Sveti Tomaž
12. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
13. Razno
Ad/2
Župan je prosil g. Boštjana Najžarja, da poda obrazložitev sklepa o potrditvi
predloga sprememb občinske meje med občinama Sveti Tomaž in Dornavo ter
Občino Sveti Tomaž in Ljutomer.
Med drugim je g. Boštjan Najžar povedal, da bo podal obrazložitev za drugo in
tretjo točko dnevnega reda hkrati. Geodetska upava RS je v skladu z
evidentiranjem nepremičnin pripravila predlog poteka mej občin na meje parcel v
zemljiškem katastru. Predlog je bil pripravljen na osnovi podatkov, evidentiranih v
zemljiškem katastru in registru prostorskih enot. Podatki o mejah občin in mejah
zemljiških parcel niso usklajeni. Gre za enkratne postopke, s katerim bi uskladili
meje občin z zemljiškim katastrom. Dokumentacijo je pripravil Geodetski inštitut
Slovenije. V kolikor se občini strinjata in uskladita s potekom meje, se podpiše
sporazum, ki ga morata sprejeti občinska sveta obeh občin. Spremembo občinske
meje se nato pošlje Geodetskemu inštitutu RS, tudi v grafični obliki.
Pri pregledu poteka mej z občino Dornava je bilo ugotovljeno neskladje pri parc.
579/5 k.o. Bratislavci. Ta parcela bi spadala v občino Dornava, saj je že sedaj v
k.o. Bratislavci.
Pri pregledu poteka meje z občino Ljutomer je bilo ugotovljeno neskladje pri parc.
1343 k.o. Trnovci. Ta parcela bi spadala v občino Sveti Tomaž, ker je že sedaj ta
parcela v k.o. Trnovci.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je menil, da verjetno gre za kmetijska zemljišča in ne ceste. G.
Boštjan Najžar je pojasnil, da bodo predmet obravnave tudi zemljišča, kjer poteka
cesta v primeru z občino Ormož.
G. Borut Janžekovič je vprašal, ali ostane cesta v Senčaku mimo Rojht Roberta v
občini Ljutomer. Pojasnjeno je bilo, da ostane.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 28
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o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Sveti Tomaž in
Dornava

1. člen
Meja med občino Sveti Tomaž in občino Dornava se spremeni tako, da se parcela
štev. 579/5, k.o. 378-Bratislavci, priključi Občini Dornava.
2. člen
Sestavni del tega sklepa je Obrazec 1 (ZEN-A – 27. člen) številka 205_24-1 z dne
1.4.2019.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti
Tomaž.
Ad/3
Obrazložitev je bila podana pri obravnavi 2. točke dnevnega reda.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 29
o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Sveti Tomaž in
Ljutomer
1.člen
Meja med občino Sveti Tomaž in občino Ljutomer se spremeni tako, da se parcela
štev. 1343, k.o. 279-Trnovci, priključi Občini Sveti Tomaž.
2.člen
Sestavni del tega sklepa je Obrazec 1 (ZEN-A – 27. člen) številka 205_63-1 z dne
1.4.2019.
3.člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti
Tomaž.
Župan se je zahvalil g. Boštjanu Najžarju za udeležbo na seji in podano
obrazložitev, na kar je sejo zapustil.
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Ad/4
Župan je prosil go. Blanko Kosi Raušl, da poda obrazložitev Poročila Turistične
informativne pisarne Sveti Tomaž za leto 2018.
Uvodoma se je ga. Blanka Kosi Raušl zahvalila za povabilo na sejo.
Svetniki so poročilo prejeli z gradivom, zato je na kratko podala samo nekaj
podatkov iz poročila.
TIP (turistično informativna pisarna) deluje od leta 2017, predvsem zaradi razvoja
trženja in pospeševanja turizma na lokalni ravni. Pisarna je na lokaciji Savci 65, na
domačiji dr. Stanka Cajnkarja. Kot zaposlena v TIP-u je sodelovala pri projektu
Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE
Ormož (NOST). Vzpostavljena je bila destinacijska znamka Jeruzalem Slovenija.
Na to temo je bilo opravljenih 40 različnih delavnic, posvetov, sestankov, ekskurzij.
Posnet je bil promocijski film o dr. Stanku Cajnkarju in F. K. Mešku. Sodelovala je
projektu Kolektivne blagovne znamke ( KBZ Jeruzalem Slovenije), kjer so vključeni
tudi naši ponudniki. Sodelovala je na sejmih in drugih promocijskih aktivnosti. V
sami pisarni tudi trži izdelke lokalnih ali drugih ponudnikov, tistih, ki imajo ustrezna
dovoljenja. Pripravljen in izdan je bil zemljevid občine Sveti Tomaž, kjer so
navedene kulturne, turistične in druge znamenitosti naše občine. Za
prepoznavnost pa bo potrebno poskrbeti za usmerjevalne table, spalne kapacitete,
kolesarske poti in drugo.
Menila je, da je pridobitev ustreznih dovoljenj za ponudnike precej komplicirano,
zato se občani težko odločilo za sodelovanje. Kot zaposlena v TIP-u bo vsem, ki
bodo imeli interes sodelovati v turistični ponudbi na različnih področjih pomagala
in z njimi sodelovala pri pridobitvi ustreznih dovoljenj.
Župan je v nadaljevanju povedal, da je skupni projekt blagovne znamke Jeruzalem
Ormož pomemben za vse tri občine. Veliko medijske aktivnosti je bilo že narejene.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je povedal, da podpira delo Blanke. Povedal je, da je na
tomaževski razglednici naša stara šola. Meni, da bomo morali z objektom nekaj
narediti, ker je druga stran objekta žalostna na pogled. Zanima ga tudi sodelovanje
PIP s TD Sveti Tomaž. Zanima ga, kdo prevzema odgovornosti za prireditve in
podobno.
Ga. Blanka Kosi Raušl je povedala, da deluje pisarna preko TD Sveti Tomaž. TD
ima predsednika. Samostojne ne more delovati. Ko prijavi katero od javnih
prireditev, prevzema odgovornost za te prireditve. Društvo ima upravni odbor s
katerim sodeluje. Precej dela mora opraviti sama tudi za TD Sveti Tomaž.
Prisotnim je razdelila karte občine Sveti Tomaž in jih povabila, da se kaj oglasijo
tudi v pisarni v Savcih št. 65 na Cajnkarjevi domačiji.
Župan se je zahvalil za udeležbo na seji in podano poročilo.
Poročilo je sestavni del tega sklepa.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 30
1.
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Sprejme se poročilo Turistično informativne pisarne Sveti Tomaž za leto 2018.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan se je zahvalil ge. Blanki Kosi Raušl za udeležbo na seji in podano poročilo.

Ad/5
Župan je prosil računovodkinjo go. Stanislavo Kosi, da poda obrazložitev
zaključnega računa proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2018.
Med drugim je računovodkinja povedala, da so znašali prihodki v letu 2018
1.977.402 EUR in odhodki 2. 105.472 EUR, proračunski primanjkljaj je znašal
128.070 EUR, za 300.000 EUR smo se zadolžili, ob koncu leta pa je ostalo na
transakcijskem računu 136.673 EUR. V splošnem delu zaključnega računa so
prikazani podatki o rebalansu v letu 2018, podatki o veljavnem proračunu in
realizacija zaključnega računa za leto 2018 ter indeksi. Davčnih prihodkov smo
zbrali za 1.657.320,06 EUR, nedavčnih za 169.483,80 EUR, kapitalskih za
6.463,31 EUR in transfernih prihodkov za 144.135,22 EUR.
Tekoči odhodki so znašali 675.812,61 EUR, sem spadajo plače in drugi izdatki
zaposlenih, prispevki delodajalca za socialno varnost, izdatki za blago in storitve,
plačila obresti in sredstva rezerve.
Tekoči transferi so znašali 831.731,37 EUR, kamor spadajo subvencije, transferi
posameznikom in gospodinjstvom, transferi organizacijam in ustanovam in drugi
tekoči transferi.
Investicijski odhodki so znašali 541.552,45 EUR, kamor spadajo nakup in gradnja
osnovnih sredstev, Investicijski transferi v višini 56.375,85 EUR, kamor spadajo
transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ter transferi
proračunskim uporabnikom.
V nadaljevanju je podala obrazložitev posebnega dela zaključnega računa
proračuna, vendar ne v podrobnosti, ker je želela podati pojasnila na zastavljena
vprašanja.
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za finance in proračun g. Miru Rakuši.
Predsednik odbora je povedal, da je odbor obravnaval Zaključni račun proračuna
občine Sveti Tomaž za leto 2018. Odbor meni, da je primerna podlaga za
obravnavo na seji občinskega sveta.
Osebno meni, da je poslovanje občine realno in da ima dober vtis. Menil je tudi, da
je dobro, da občina ni preveč zadolžena.
G. Mirko Lovrec je povedal, da pri večini ne dosežemo indeksov.
Pojasnjeno je bilo, da pri dotacijah to, pri drugih postavkah pa je bolje, da ne. Za
enkrat finančno stanje obvladujemo in poskušamo ravnati kot dobri gospodarji.
Računovodkinja je povedala, da ima župan možnost prerazporeditve med
postavkami in s tem zagotoviti sredstva za posamezno postavko, če je to
potrebno. Zaključni račun bo objavljen tudi na spletni strani občine Sveti Tomaž.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
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S K L E P št. 31
1.
Sprejme se Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2018, ki je sestani del tega
sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.

Ad/6
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitve Sklepa o
nadaljevanju postopka sprejemanja splošnih aktov.
Pojasnjeno je bilo,da po Poslovnik občinskega sveta v drugem odstavku 94. člena
določa, da v primeru, da postopki ki niso zaključeni, novi občinski svet na predlog
župana odloči, o katerih predlogih za sprejem občinskih splošnih aktov bo
postopek nadaljeval, katere bo obravnaval znova in katerih ne bo obravnaval.
Postopki sprejemanja občinskih aktov niso bili zaključeni iz objektivnih razlogov,
saj gre za akte, katerih sprejemanje je dolgotrajen in zahteven postopek, ki je
odvisen od številnih dejavnikov.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave« Medobčinska uprava Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, je
bil sprejet na 31. seji, dne 30. 10. 2018 v prvi obravnavi. Postopek ni bil končan.
Odlok je v postopku usklajevanja z občinama soustanoviteljicama občino Ormož in
Središče ob Dravi, nato bo sledil nadaljnji postopek.
Odlok o ustanovitvi lekarniškega zavoda Lekarna Ormož je bil sprejet na 5. izredni
seji, dne 2. 8. 2018 v prvi obravnavi. Lekarna Ormož je skupen zavod vseh treh
občin. Do druge obravnave je bilo potrebno pridobiti predhodno mnenje
Lekarniške zbornice Slovenije in soglasje Ministrstva za zdravje.
Župan je predlagal razpravo.
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 32
O nadaljevanju postopka sprejemanja splošnih aktov
1.
Občinski svet Sveti Tomaž bo v novem mandatu nadaljeval postopek sprejemanja
naslednjih splošnih aktov:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave« Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in
Sveti Tomaž«,
- Odlok o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Lekarna Ormož.
2.
7

Ta sklep velja takoj.

Ad/7
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev predloga Odloka
o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Lekarna Ormož.
Direktorica je povedala, da je osnutek odloka že obravnaval prejšnji občinski svet.
Nekaj pripomb je bilo podanih in so bile upoštevane ter vključene v predlog
odloka. Odlok je za drugo obravnavo pripravljen na podlagi predhodnega mnenja
Lekarniške zbornice Slovenije. Vključene so naslednje spremembe: V 6. členu se
črtajo nekatere dejavnosti, nekatere pa so nove. V 9. členu se na predlog
občinskih svetov črta kot organ zavoda strokovni vodja, ki bi bil imenovan, kadar
direktor javnega zavoda ni nosilec lekarniške dejavnosti. V 12. členu se strokovni
vodja črta, ostali členi se preštevilčijo, 13. člen postane 12. člen, ki navaja, da se
zmanjša število članov sveta zavoda na šest in sicer svet zavoda sestavljajo
predstavniki ustanoviteljic z dvema članoma, zaposleni z dvema članoma, en član
od strani pacientov in en član od strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije. Lekarniška zbornica bo določila postopek za imenovanje enega člana,
ki bo zastopal paciente. 19. člen pa postane 18. člen.
Župan je dal besedo predsednici Odbora za družbene dejavnosti ge. Mariji Žinko.
Predsednica je povedala, da je odbor obravnava predlog odloka in sprejel sklep,
da je primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 33
1.
Sprejme se Odlok o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Lekarna Ormož, ki
je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/8
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev osnutka Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Sveti Tomaž.
Med drugim je povedala, da se je spremenila zakonodaja. Sedanji Odlok o NUSZ
je sprejela bivša občina Ormož v letu 2003 ter dopolnitev odloka v 2005. Ta odlok
je bil uporabljen tudi v naši občini.
Ministrstvo za finance in Ministrstvo za okolje in prostor sta občine pozvala k
zakonski uskladitvi odlokov, medtem, ko je Ministrstvo za javno upravo podalo
sistemska priporočila, ki bi morala biti upoštevana pri novih odlokih.
Občine bi naj obračunavale NUSZ za vsa stavbna zemljišča in obremenitev po
načelu sorazmernosti. Oprostitve je potrebno upoštevati v skladu z 59. členom
Zakona o stavbnih zemljiščih. V novem odloku so upoštevana naslednja
priporočila: meril za zapuščenost in dotrajanost objektov ni več, počitniški namen
je izenačen s stanovanjskim namenom, ni več meril za določitev sorazmernega
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dela površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ni več postopne obremenitve
plačila NUSZ, občinski svet ni več pristojen za oprostitve plačila NUSZ, ni več za
pavšalne površine in vrednost točke se spreminja, če so življenjski stroški višji od
1 %. Območja I. je del naselja Sv. Tomaž, območje II. je preostali del naselja Sv.
Tomaž in območje III. so preostala naselja v občini Sveti Tomaž. Merila za
določitev višine nadomestila so odvisna od opremljenosti stavbnega zemljišča,
namembnosti in namenske uporabe stavbnega zemljišča. Odmera se izračuna po
določeni formuli. Vrednost točke je v višini 0,00268 EUR. Če bo indeks rasti cen
višji od 1 %, bo izdan sklep župana in objavljen v uradnem glasilu občine za
naslednje leto, če bo to potrebno.
Zavezanci za plačilo so lahko lastniki, najemniki, zakupniki ali uživalci neke
nepremičnine ali zemljišča. Za odmero je pristojen Davčni urad na podlagi
posredovanih podatkov občine.
Župan je prosil članico Odbora za okolje in prostor go. Marijo Žinko, da poda
mnenje odbora, ker je predsednik g. Marko Vajda odsoten.
Članica odbora je povedala, da je odbor obravnaval osnutek odloka in sprejel
sklep, da je primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bul sprejet naslednji
S K L E P št. 34
1.
Osnutek odloka o nadomestilu stavbnih zemljišč v občini Sveti Tomaž, je primerna
podlaga za nadaljnjo obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/9
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o
ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za območje občin
Ormož, Središče od Dravi in Sveti Tomaž. Med drugim je bilo povedano, da
sedanjemu SPV poteče mandat meseca maja. SPV ( Svet za preventivo in varnost
v cestnem prometu) občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž deluje kot
strokovno posvetovalno telo predstavniškega organa lokalnih skupnosti. Svet šteje
11 članov, od tega so trije člani imenovani od strani občinskih svetov, trije
predstavniki občinskih uprav, 1 predstavnik Upravne enote, 1 predstavnik
Policijske postaje Ormož, 1 predstavnik organizacij, ki se ukvarjajo z vzgojo in
izobraževanjem v cestnem prometu, 1 predstavnik upravljavca cest in 1
predstavnik OŠ na območju UE Ormož.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
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SKLEP št. 35
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
1.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se ustanovi za območje občin
Ormož, Središče od Dravi in Sveti Tomaž.
Svet šteje 11 članov, ki jih sestavljajo predstavniki naslednjih organov, organizacij
in institucij:
- 1 predstavnik Občinskega sveta Ormož,
- 1 predstavnik Občinskega sveta Občine Središče ob Dravi,
- 1 predstavnik Občinskega sveta Občine Sveti Tomaž,
- 1 predstavnik Občinske uprave Občine Ormož,
- 1 predstavnik Občinske uprave Občine Središče ob Dravi,
- 1 predstavnik Občinske uprave Občine Sveti Tomaž,
- 1 predstavnik Upravne enote Ormož,
- 1 predstavnik Policijske postaje Ormož,
- 1 predstavnik organizacij, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem v
cestnem prometu,
- 1 predstavnik upravljavca cest,
- 1 predstavnik OŠ na območju UE Ormož, ki ga predlaga aktiv ravnateljev
UE Ormož.
2.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravlja zlasti naslednje naloge:
- ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
- predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega
prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
- koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega
prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne
vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega
prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
- koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih
gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni
ravni,
- sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
3.
Člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu imenujejo občinski sveti
občin ustanoviteljic na predlog organov in organizacij iz 1. točke tega sklepa.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ima predsednika, ki ga člani sveta
imenujejo izmed članov sveta.
Prvo sejo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skliče župan Občine
Ormož.
4.
Strokovno tehnične naloge za svet ter koordinacijo prometno-preventivnih
aktivnosti na lokalni ravni izvajajo občinske uprave občin ustanoviteljic.
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5.
Finančna sredstva za delovanje in za izvrševanje nalog Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu se zagotovijo v proračunih občin ustanoviteljic.
6.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenuje za mandatno dobo
štirih let. Mandatna doba začne teči članom naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Ormož.
7.
S tem sklepom preneha veljati Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, objavljen v Uradnem vestniku Občine Ormož, štev. 7/15.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Ormož po sprejemu na seji tistega
občinskega sveta, ki je o tem sklepu zadnji odločal.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Ormož.
Ad/10
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Sklepa o
znižanju plačil staršev za programe vrtcev.
Med drugim je bilo povedano, da v primerih, če je otrok odsoten iz vrtca zaradi
bolezni najmanj 30 koledarskih dni, omogočimo staršem, da zaprosijo za znižano
plačilo vrtca. Starši bi plačali samo 50 % plačila, ki jim je določeno z odločbo o
višini plačila za program vrtca, v katerega je otrok vključen. Zniža pa se tudi za
stroške neporabljenih živil.
Starši bodo morali predložiti zdravniško potrdilo. Ta sklep začne veljati od 1. 5.
2019 dalje.
Župan je predlagal razpravo.
G. Albin Belšak je vprašal, kaj bo veljalo za mesec februar. Pojasnjeno je bilo, da
šola predlaga en mesec, če ima februar 28 ali 29 dni, se upošteva to kot en
mesec.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 36
O ZNIŽANJU PLAČIL STARŠEV ZA PROGRAME VRTCEV
1. člen
Starši otrok, za katere je občina Sveti Tomaž po veljavnih predpisih dolžna kriti del
cene programa predšolske vzgoje, lahko: uveljavijo znižanje plačila v času
strnjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov najmanj 30
koledarskih dni tekočega meseca oz. mesec za katerega se obračunava
oskrbnina, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila. Starši plačajo 50 %
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plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program, v katerega je
vključen otrok, že znižanega za stroške neporabljenih živil.
Starši morajo zdravniško potrdilo oddati najkasneje do 1. v mesecu za pretekli
mesec, to je mesec, za katerega uveljavljajo dodatno znižanje plačila vrtca zaradi
zdravstvenih razlogov.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž in začne veljati
naslednji dan po objavi. Ta sklep se začne uporabljati s 1. 5. 2019.
Ad/11
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev vloge za podajo
mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Sveti Tomaž.
Direktorica je povedala, da ravnatelja šole imenuje Svet šole. Pred imenovanjem
pa si svet javnega zavoda mora pridobiti mnenje o kandidatih s strani učiteljskega
zbora, lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež in mnenje Sveta
staršev. Svet šole je 3. 4. 2019 zaprosil za podajo mnenja.
Župan je prosil predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja g. Boruta Janžekoviča, da poda mnenje komisije.
Predsednik je povedal, da je komisije vlogo obravnavala pred današnjo sejo
občinskega sveta. Komisija predlaga, da se kandidatki da pozitivno mnenje.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 37
1.
Občinski svet podaja pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Irme Murad za
ravnateljico Osnovne šole Sveti Tomaž.
2.
Obrazložitev:
53.a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da
ravnatelja šole imenuje svet šole, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja, o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega
zbora, mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež in mnenje
sveta staršev.
Svet šole je v skladu z omenjenim določilom Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja v postopku imenovanja ravnatelja z dopisom z dne
03.04.2019, zaprosil Občino, da izda obrazloženo mnenje o kandidatki Irmi Murad.
Iz priložene dokumentacije prijavljene kandidatke je razvidno, da izpolnjuje
formalne zakonske pogoje, da ima ustrezne delovne izkušnje in opravljen izpit za
ravnatelja. Glede na ugotovljeno in glede na predložen program menimo, da lahko
kandidatka s svojim strokovnim znanjem in delovnimi izkušnjami zagotavlja
uspešno vodenje zavoda.
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Ad/12
Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje.
G. Borut Janžekovič se je zahvalil sokrajanom za uspešno opravljeno čistilno
akcijo, kljub temu, da je vreme nagajalo.
Ponovno prosi, da se razmisli o nabavi prenosnih računalnikov za člane
občinskega sveta, da se izognemo kupom papirjev.
Pojasnjeno je bilo, da se bomo o tem pogovarjali ob rebalansu proračuna za leto
2019.
G. Albin Belšak opozarja na poškodovane bankine na LC Rakovci mimo Miklašiča,
po dolini Koračic ter posedanja dela cestišča pred h. št. 22 v Koračicah.
Predlaga, da bi v prihodnje določili še eno lokacijo za zbiranje odpadkov v Zagorju
pri Zemljič Viktorju.
Občan Ganza Anton ga sprašuje, kdaj bo prišlo do kategorizacije njegove dovozne
ceste. Zahvaljuje se tudi krajanom za sodelovanje v čistilni akciji.
Župan je povedal, da bomo opravili ogled cest glede vzdrževanja.
Novo lokacijo za Zagorje lahko v prihodnje določimo.
Vlogo za kategorizacijo ceste od strani g. Ganza Antona smo prejeli in bo
obravnavana ob sprejemanju odloka o kategorizaciji cest.
G. Miro Rakuša je povedal, da so v Savskem vrhu velika pričakovanja glede
investicijskih vlaganj v cesto in vodovod. Nekega odziva o zbiranju prispevkov ni,
ker občani trdijo, da so morali za ceste že nekajkrat prispevati. Povedal je tudi, da
bi prispeval za hidrant, če bi s požarnim vodom nadaljevali.
Župan je povedal, da smo občane prosili za finančno sodelovanje, ker gre za
razširitev ceste in tudi novo vodovodno omrežje. Požarni vod bo do konca
predvidene trase modernizacije. Imamo dobro opremljena gasilska društva, da
lahko zelo hitro posredujejo ob morebitnih nesrečah.
G. Miro Rakuša je menil, da je hidrant v neposredni bližini prvi, na katerega lahko
računaš.
G. Marjan Antolič se je zahvalil krajanom za sodelovanje v čistilni akciji. Zanimalo
ga je, ali se je oglasila interesentka na občini, da bi vzela v najem en prostor stare
pošte za frizerski salon.
Župan je povedal, da se je oglasila in si ogledala prostore. Večji prostor v objektu
bi ji ustrezal. O najemu in pogojih najema bo občinski svet odločal, če se bo
odločila za najem prostora.
G. Mirko Lovrec se zahvaljuje udeležencem v čistilni akciji. Povedal je, da so se
širile govorice, da smo prestavili čistilno akcijo na petek, ker so imeli člani
športnega društva v soboto izlet.
Zanima ga, kako potekajo dela na Medgeneracijskem centru pri Sv. Tomažu in
kako daleč so postopki v zvezi s spremembo Občinskega prostorskega načrta.
Župan je povedal, da smo odločili organizirati čistilno akcijo v petek popoldan, da
ne bi vzeli občanom sobote, ker ima skoraj vsak občan za soboto svoj načrt.
Akcija ni bila povezana z izletom Športnega društva, ki je bil naslednji dan v
soboto.
Dela na objektu Medgeneracijskega centra Sv. Tomaž potekajo po terminskem
planu, nekoliko celo prehitevamo. V teku pa so tudi razpisi za notranja dela in
opremo.
OPN (občinski prostorski načrt) je poglavje zase, na katerega lahko samo
opozarjamo, kar tudi delamo. Težko je razumeti kako dolgo postopek traja. Kaj
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bodo rekli šele tisti občani, ki vlagajo pobude za spremembe sedaj, če še tega
postopka nismo končali. Še vedno čakamo na mnenje pristojne Agencije za vode
Republike Slovenije.
G. Mirko Lovrec je vprašal ali bomo gospodinjstva obvestili o razpisu za kmetijstvo
in malo gospodarstvo. Predlaga, da bi na eni strani lista ponovno opisali kako se
naj občani držijo oranja ob cestah, kljub temu, da smo jih o tem obvestili že lani.
Pojasnjeno je bilo, da bomo občane obvestili o razpisih in tudi o pravilnem oranju
ob občinskih cestah.
Ga. Marija Žinko se zahvaljuje vaščanom naselja Gor. Ključarovci, Senik in
Sejance, za sodelovanje v čistilni akciji. Menila je, da so v akciji vedno eni in isti.
Opozarja tudi na potrebno sanacijo ceste pri družini Štuhec na Seniku h. št. 10.
G. Franc Magdič se zahvaljuje občanom za sodelovanje v čistilni akciji. Opozarja
na poškodbe LC v ovinku pri kapeli v Pršetincih. Prosi za sanacijo vsaj tega
križišča, če bo le mogoče še v tem letu.
Ad/13
Razno:
Župan svetnike seznani s težavami v Zdravstvenem domu Ormož. Splošne težave
v slovenskem zdravstvu, vplivajo tudi na naš javni zavod. Nekaj osebja opravlja
specializacijo. En zdravnik bi naj v tem letu opravil specializacijo.
Izgradnja našega doma bo v tem letu pripeljana do konca, s tem bo preseljena
splošna in zobna ambulanta, v sedanje prostore pa bi namestili lekarno.
Pričakujemo in tudi zahtevamo, da bomo imeli zdravnika splošne medicine in
zobozdravnika vsak dan, ker je to pogojeno tudi z delovanjem lekarne.
Zahvaljuje se vsem, ki so sodelovali v čistilni akciji, ne bi pa bilo slabo, če bi
svetniki enkrat spomladi organizirali manjša dela ob cestah. Preko režijskega
obrata poskrbimo za čiščenje muld in odstranitev raznih ovir ob cestah, vendar bi
sodelovanje krajanov še kako prav prišlo da bi bila vzpostavljena še boljša
prevoznost in varnost za vse udeležence v prometu.
Seja je bila zaključena ob 20.35 uri.
Zapisnikar:
Ivan Rakuša

Župan:
Mirko Cvetko

14

POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 4. REDNE SEJE
1. Sklep št. 26, je realiziran.
2. Sklep št. 27, je realiziran.
3. Sklep št. 28, je v postopku realizacije.
4. Sklep št. 29, je v postopku realizacije.
5. Sklep št. 30, je realiziran.
6. Sklep št. 31, je realiziran.
7. Sklep št. 32, je realiziran.
8. Sklep št. 33, je v postopku realizacije.
9. Sklep št. 34, je v postopku realizacije.
10. Sklep št. 35, je v postopku realizacije.
11. Sklep št. 36, je v postopku realizacije.
12. Sklep št. 37, je v postopku realizacije.
Občinska uprava
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