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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 
Številka: 032-2/2014 01/ZH 
Datum:   21.11. 2016 
 

Z A P I S N I K 
 
15. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 21. novembra 2016 ob 18. uri 
v sejni sobi v Kulturnem domu pri Sv. Tomažu 44, 2258 Sveti Tomaž. 
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih ugotovil, da je seja sklepčna, ker je prisotnih skupaj 
sedem članic in članov občinskega sveta. 
Član občinskega sveta g. Mirko Lovrec je sporočil, da bo sejo zamudil. 
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman ter računovodkinja 
ga. Stanislava Kosi. 
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 
G. župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje.  
Ker pripomb ali dopolnitev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.  
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 176 
 

1. 
 
Potrdi se zapisnik 14. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega 
sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/1 
 
Župan je za sejo predlagal naslednji 

dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega  sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2017 
3. a.) Vrednost točke NUSZ za leto 2017 

b.) Postopna obremenitev NUSZ za leto 2017 
c.) Oprostitve plačila NUSZ za leto 2017  

- Oprostitev Milene Vajda, za novo stanovanjsko hišo na parc. 966 in 967 k.o. 
Koračice 

- Oprostitev Obran Marte, za novo stanovanjsko hišo na parc. 1915/1 k.o. 
Koračice 

- Oprostitev Žagavec Majde, Sejanci 7. 
4. Sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč s parc. št. 365/2, 370/1, 371/1, 

373/2 Rakovci  
5. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
6. Razno 
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Župan je na podlagi 38. člena Poslovnika občinskega sveta občine Sveti Tomaž ( Uradni 
vestnik občine Ormož, št. 7/07) predlagal razširitev dnevnega reda 15. redne seje 
občinskega sveta z naslednjimi točkami: 
 
1. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnin premoženjem Občine Sveti Tomaž v  
    letu 2016. 
2. Sklenitev kupoprodaje pogodbe za dosege javne koristi za parc. 29/14 in 29/15   
    k.o.  Tomaž 
3. Sprejem obvezne   razlage 2. odstavka 3. člena in 3. odstavka 1. točke 8. člena  
    Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za ureditev  
    Medgeneracijskega centra Sveti Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št.  
   14/2016). 
 
Razlogi za razširitev dnevnega reda so nastali po sklicu seje.  
V nadaljevanju je direktorica občinske uprave podala naslednjo obrazložitev: 
1.) Po parceli 29/14 in 29/15 k.o. Tomaž poteka cesta, istočasno pa sta to parceli, ki sta 
potrebni za služnost za traso vodovoda, za katerega se pridobiva potrebna dokumentacija. V 
ta namen je potrebno sprejeti Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnin premoženjem. 
 2.) Občine Sveti Tomaž v letu 2016 in pristopiti k sklenitvi kupoprodaje pogodbe za dosege 
javne koristi za parc. 29/14 in 29/15 k.o. Tomaž. 
3.) Dne 18. 11.2016 smo s strani Upravne enote prejeli dopis za obvezno razlago 2. 
odstavka 3. člena in 3. odstavka 1. točke 8. člena Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu (OPPN) za ureditev Medgeneracijskega centra Sveti Tomaž, ki jo 
moramo sprejeti čim prej saj gre za postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za 
Medgeneracijski center. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP ŠT. 177 
 

1. 
 

Na današnjo sejo se uvrstijo naslednje dodatne točke dnevnega reda: 
1. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnin premoženjem Občine Sveti Tomaž v  
    letu 2016. 
2. Sklenitev kupoprodaje pogodbe za dosege javne koristi za parc. 29/14 in 29/15   
    k.o.  Tomaž 
3. Sprejem obvezne   razlage 2. odstavka 3. člena in 3. odstavka 1. točke 8. člena  
    Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za ureditev  
    Medgeneracijskega centra Sveti Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št.  
   14/2016). 
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je dal v razpravo dopolnjen dnevni red. Predlagal je, da se dodatne točke dnevnega 
reda obravnavajo pod točko 5, 6 in 7, ostale točke se pomaknejo. 
Ker predlogov in dopolnitev ni bilo, je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je skupaj sedem svetnic in svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
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dnevni red: 
 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega  sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 
1. Določitev dnevnega reda 
2. Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2017 
3.   a.) Vrednost točke NUSZ za leto 2017 
      b.) Postopna obremenitev NUSZ za leto 2017 
      c.) Oprostitve plačila NUSZ za leto 2017  

- Oprostitev Milene Vajda, za novo stanovanjsko hišo na parc. 966 in 967 k.o. 
Koračice 

- Oprostitev Obran Marte, za novo stanovanjsko hišo na parc. 1915/1 k.o. 
Koračice 

- Oprostitev Žagavec Majde, Sejanci 7. 
4. Sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč s parc. št. 365/2, 370/1, 371/1, 

    373/2 Rakovci  
5.  Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnin premoženjem Občine Sveti Tomaž v  
    letu 2016. 
6. Sklenitev kupoprodaje pogodbe za dosege javne koristi za parc. 29/14 in 29/15   
    k.o.  Tomaž 
7.  Sprejem obvezne   razlage 2. odstavka 3. člena in 3. odstavka 1. točke 8. člena  
    Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za ureditev  
    Medgeneracijskega centra Sveti Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št.  
   14/2016). 
8. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
9. Razno 
 

Ad/2 

 

Župan je prosil računovodkinjo občinske uprave, da poda obrazložitev predloga proračuna za 
leto 2017. 

Med drugim je bilo povedano, da gre za obravnavo akta občine s katerim se predvidijo 
prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za proračunsko leto 2017. Pri 
določitvi proračuna je potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, s katerim je določen 
fiskalni okvir oziroma ocena davčnih in nedavčnih prihodkov. Določiti se morajo okvirne 
prioritete in razrez proračuna po funkcijah, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih 
načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za uporabnike zgornjo mejo pravic 
uporabe. Predlog proračuna je pripravljen na podlagi Uredbe o dokumentih razvojnega 
načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov 
samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Povprečnina za leto 2017 je določena v višini 530 EUR na prebivalca. Neposrednim in 
posredni proračunski uporabnikom je bilo, dne 16. septembra 2016 posredovano Navodilo za 
pripravo proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2017. V letu 2017 predvidevamo skupne 
prihodke v višini 1.910.410,31 EUR, od tega 1.582.528,31 EUR davčnih prihodkov, 
127.725,00 EUR nedavčnih prihodkov, 50.000,00 EUR kapitalskih prihodkov in 150.157,00 
EUR transfernih prihodkov. 

Odhodke predvidevamo v višini 3.006.800,59 EUR, od tega 642.366,10 EUR tekočih 
odhodkov, 848.282,54 EUR tekočih transferov, 1.418.286,95 EUR investicijskih odhodkov in 
97.865,00 EUR investicijskih transferov. Občina Sveti Tomaž se namerava zadolžiti za 
1.000.000,00 EUR za izgradnjo Medgeneracijskega centra pri Sv. Tomažu. Podana je bila 
obrazložitev posebnega dela proračuna. 
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V nadaljevanju je župan dodal, da v letu 2017 planiramo za cestni promet in infrastrukturo 
351.980,61 EUR, od tega bi za vzdrževanje lokalnih cest namenili 86.000,00 EUR. Za 
pospeševanja kmetijstva planiramo 16.000,00 EUR Za modernizacijo javnih poti bi namenili 
254.800,61 EUR. Investicijska vlaganja v optično omrežje bi nadaljevali ter namenili 
82.023,00 EUR v prihodnjem letu. Za spodbujanje gospodarstva planiramo 29.438,04 EUR, 
od tega za spodbujanje malega gospodarstva bi namenili 5.000,00 EUR. Ena večjih 
obremenitev za proračun predstavljajo dejavnost vrtcev, za kar planiramo 306.762,49 EUR. 
Na področju socialnega varstva planiramo za regresiranje oskrbe v domovih 95.230,00 EUR. 
V okviru delovanja režijskega obrata planiramo za vzdrževanje javnih poti 91.580,00 EUR. 
Posebno proračunsko rezervo in za programe pomoči ob primerih nesreč planiramo 
13.946,00 EUR ter za proračunsko rezervacijo 20.000,00 EUR. 

Izgradnja medgeneracijskega centra bo za našo občino precejšen zalogaj. Prepričani smo, 
da bo najetje enega milijona premalo. Da bomo kos financiranju te večje investicije, se bomo 
morali zelo gospodarno obnašati, verjetno pa tudi odreči kateri od investicij.  

Občina sodeluje tudi pri investiciji ZD Ormož. Naša obveznost bo dobrih 8.000,00 EUR na 
leto. Obveznosti  po 8.573,00 EUR bi odplačevali naslednjih 15 let, kar bi za obnovo ZD 
Ormož znašalo 12,3 % investicije ali 128.595,00 EUR. 

Župna je predlagal razpravo.  

Ga. Kristina Grašič je menila, da je za obnovo ceste mimo gostišča Kostanj predvidenih 
7.000,00 EUR, kar je premalo, ker je potrebno istočasno položiti kanalizacijski vod, da ne 
bomo ponovno ceste prekopali, ko se bo izvajala kanalizacija, ker je to območje predvideno 
za navezavo na javno kanalizacijo. 

Menila je tudi, da ni prav, da je cesta v smeri Muršič Franca v Trnovcih, že predvidena za 
modernizacijo. Cesta je bila kategorizirana v tem letu, druge ceste pa so že dolgo 
kategorizirane in so še vedno makadamske. Menila je, da bi se s to modernizacijo lahko še 
počakalo. 

Župan je pojasnil, da bomo razmišljali tudi o vgradnji fekalne kanalizacije, če bo do 
modernizacije prišlo. 

Za modernizacijo ceste proti Muršiču v Trnovcih je povedal, da se o tej modernizacije že dalj 
časa pogovarjamo, vendar ni bila cesta kategorizirana. 

G. Borut Janžekovič je potrdil, da je že tekla beseda o modernizaciji ceste in to podpira. 

G. Marjan Antolič je vprašal ali bomo naročili dokumentacijo za žarni del pokopališča . Drugo 
vprašanje pa se nanaša na izgradnjo pločnika ob regionalni cesti. 

Župan je pojasnil, da v letu 2017 planiramo izdelavo projekta za parkirišče ob pokopališču. 
Tudi o idejni rešitvi za žarni del pokopališča se bomo dogovorili. Sredstev za izgradnjo v 
naslednjem letu nimamo planiranih. 

 

Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje. 

Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

 

S K L E P št. 178 
    o javni razpravi o predlogu Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2017  

1. člen 

Izvede se javna razprava o Predlogu proračuna občine Sveti Tomaž  za leto 2017.  
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2. člen 

Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2017 bo na vpogled vsak delovni dan (od 
ponedeljka do petka) v prostorih občinske uprave Občine Sveti Tomaž, in sicer od  

22. novembra 2016 do 08. decembra 2016.  

3. člen 

V času javne razprave od 22. novembra 2016 do 8. decembra 2016 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 22. novembra 2016 do 8. decembra 2016.  

 

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 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev predloga sklepa o vrednost 
točke NUSZ za leto 2017, postopna obremenitev NUSZ za leto 2017 ter oprostitve plačila 
NUSZ za leto 2017 za Mileno Vajda, za novo stanovanjsko hišo na parc. 966 in 967 k.o. 
Koračice, Obran Marto, za novo stanovanjsko hišo na parc. 1915/1 k.o. Koračice in 
oprostitev za Žagavec Majde, Sejanci 7. 
Med drugim je bilo povedano, da ne predlagamo povišanje vrednosti točke. Za nekatere 
parcele v k.o. Koračice in v k.o. Tomaž predlagamo postopno obremenitev, ker gre za večje 
parcele, ki so v našem prostorskem načrtu opredeljene koz zazidljive. Dve občanki sta 
zaprosili za oprostitev plačila zaradi vselitve v novo hiši. Po veljavni zakonodaji lahko 
investitor zaprosi za oprostitev po vselitvi za 5 let. Ga. Vajda Milena je bila oproščena že za 
leto 2016. Občanka ga. Žagavec Majda  se nahaja v  domski oskrbi, za katero občina plačuje 
stroške oskrbe in nima niti možnosti, da bi NUSZ plačevala. 
Župan je predlagal razpravo: 
Ker razpravljavcev ni bilo je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 179 
 

1. 
 

Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine 
Sveti Tomaž za leto 2017 znaša 0,00268 EUR. 
 

2. 
 

http://www.sv-tomaz.si/
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Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o vrednosti točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 (Uradno glasilo občine Sveti 
Tomaž, štev. 13/2015). 
 

3. 
 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, 
uporablja pa se od 01.01.2017 dalje. 
 
Župan je predlagal razpravo: 
Ker razpravljavcev ni bilo je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 180 
 

1. 
 
Zavezanci za plačilo nadomestila, ki se jim odmeri nadomestilo od celotne površine 
nezazidanega stavbnega zemljišča se v letu 2017 obremenijo v višini 50 % pripadajočega 
nadomestila. 
 

2. 
 
Ne glede na 1. točko tega sklepa se v letu 2017 obremenijo v višini 15 % pripadajočega 
nadomestila naslednja nezazidana stavbna zemljišča: 
k.o. Koračice – 128, 117, 422, 421/3, 420, 415, 411, 413, 414, 409, 405, 406, 447/4, 402, 
401/1 in 401/2. 
k.o. Tomaž – 79/2, 85/1, 83/2, 81/2-del, 80/1, 76/1, 76/3, 94/1, 93/1, 93/3, 94/4, 95/2, 2, 3, 4, 
5, 10/3, 10/4, 10/5, 8/6.  

3. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, 
uporablja pa se od 01.01.2017 dalje.  
 
Župan je predlagal razpravo: 
Ker razpravljavcev ni bilo je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 181 
 

1. 
 

Milena Vajda, roj. __________, s stalnim bivališčem Koračice 68a, Sveti Tomaž, se za leto 
2017 oprosti plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za novo stanovanjsko hišo 
na parc. 967/1 k.o. Koračice.  

2. 
 
Ta sklep prične veljati takoj. 
 
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. 182 
 

1. 
 

Obran Marta, roj. _________,  s stalnim bivališčem Hranjigovci 7, Sveti Tomaž, se za leto 
2017 oprosti plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za novo stanovanjsko hišo 
na parc. 1915/1 k.o. Koračice.  

2. 
 
 

Ta sklep prične veljati takoj. 
 
Župan je predlagal razpravo: 
Ker razpravljavcev ni bilo je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 183 
 

1. 
 

Žagavec Majda, roj. __________, s stalnim bivališčem Sejanci 7, Sveti Tomaž, se za leto 
2017 oprosti plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
 

2. 
 
Ta sklep prične veljati takoj. 
 
Pri tej točki se je seje udeležil g. Mirko Lovrec. 
 

Ad/4 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev predloga sklepa za 
sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč s parc. št. 365/2, 370/1, 371/1 in 373/2 
Rakovci.  
Med drugim je bilo povedano, da lastnik zemljišča želi prenesti navedene parcele na občino 
Sveti Tomaž, ker po teh parcelah poteka javna pot št. JP 8902-141.  Prenos zemljišča bo 
brezplačen. 

Župan je predlagal razpravo. 

Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP ŠT. 184 
 

1. 
 

Z Zemljič Evgenom, roj. _____, stanujočim Rakovci 34, 2258 Sveti Tomaž, se sklene 
pogodba  o brezplačnem prenosu zemljišč s parc. št. 365/2 v izmeri 142 m2, parc. št. 370/1 v 
izmeri 24 m2, parc. št. 371/1 v izmeri 352 m2, parc. št. 373/2 v izmeri 686 m2, vse pripisane 
k.o. 281 Rakovci.  
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
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Ad/5 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev dopolnitve Načrta ravnanja 
z nepremičnin premoženjem Občine Sveti Tomaž v  
letu 2016. 
Med drugim je bilo povedano, da želimo odkupiti v javno korist zemljišče parc. št. 29/14 in 
29/15 v k.o. Tomaž, ker po teh dveh parcelah poteka javna pot št. JP 802-251. Predhodni 
lastniki zemljišča so ob parcelaciji parcele določili tudi parcelo po kateri poteka cesta. Ker si 
pridobivamo služnosti za projekt izgradnje novega vodovoda, bi si morali pridobiti od 
solastnikov služnost ali pa parcelo odkupimo. Solastnika zemljišča želita navedeni parceli 
prodati, zato ju želimo vključiti v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016. 
Župan je predlagal razpravo. 
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 185 
 

DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SVETI 
TOMAŽ V LETU 2016 

 
1. člen 

V načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Sveti Tomaž za leto 2016 (Uradno 
glasilo št. 14/2015) se 2. člen, ki se nanaša na načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, 
dopolni tako, da se glasi: 
V tabeli,  ki se nanaša na Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se dodata naslednji 
nepremičnini: 
 

Zap. 
št 

Lokalna 
skupnost 

Vrsta 
nepremičnine 

Parc. št.  površina 
v m2 

Katastrska 
občina  

Predvidena 
sredstva  
v  letu 2016 

1 Sv. Tomaž Po zemljišču 
poteka cesta 

29/14 1 Tomaž 0,86 

3 Sv. Tomaž po zemljišču 
poteka cesta 

29/15 711 Tomaž 607,91 

 Skupaj     608,77 

 
Na zemljišču s parc. št. 29/14 in 29/15 poteka cesta.  
 

2. člen 
 

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

 

Ad/6 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklenitve kupoprodajne 
pogodbe za dosego javne koristi za parc. 29/14 in 29/15 k.o. Tomaž. 
Med drugim je bilo povedano, da Kelenc Vinko, Leskovec 79, 2331 Pragersko in Sok Ivan, 
Zamušani 55, 2272 Gorišnica, kot solastnika parc. št. 29/14 in 29/15 v k.o. Tomaž, želita 
prodati nepremičnini občini Sveti Tomaž. Po obeh parcelah poteka javna pot, predvideno pa 
je tudi prečkanje parcele z novo traso vodovoda. 
Župan je predlagal razpravo: 
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
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S K L E P št. 186 

 
1.  
 

S Kelenc Vinkom, Leskovec 79, 2331 Pragersko in Sok Ivanom, Zamušani 55, 2272 
Gorišnica, se sklene kupoprodajna pogodba za dosego javne koristi za nepremičnini s parc 
št. 29/14  v izmeri 1 m2 k.o. Tomaž in parc. št. 29/15 v izmeri 711 m2 k.o. Tomaž za skupno 
vrednost 608,77 EUR. 
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/7 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev obvezne  razlage 2. 
odstavka 3. člena in 3. odstavka 1. točke 8. člena Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu (OPPN) za ureditev Medgeneracijskega centra Sveti Tomaž (Uradno 
glasilo občine Sveti Tomaž, št. 14/2016). 
Med drugim je bilo povedano, da Upravna enota pred izdajo gradbenega dovoljenja zahteva 
od občine, da na seji občinskega sveta opravimo obvezno razlago 2. odstavka 3. člena in 3. 
odstavka 1, točke 8. člena OPPN za ureditev Medgeneracijskega centra Sveti Tomaž. 
Pripravljena razlaga je bila prebrana. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagala glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 187 
O B V E Z N A   R A Z L A G A 

2. odstavka 3. člena in 3. odstavka 1. točke 8. člena Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu (OPPN) za ureditev Medgeneracijskega centra Sveti Tomaž (Uradno 

glasilo občine Sveti Tomaž, št. 14/2016). 
 

1. člen 
 

2. odstavek 3. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za 
ureditev Medgeneracijskega centra Sveti Tomaž, določa: 
»izgradnjo medgeneracijskega centra v katerem bi bili prostori namenjeni za različne oblike 
bivanja starejših, poleg tega pa bi bili prostori namenjeni tudi za ostale občane, društva, 
športne aktivnosti, medgeneracijska druženja itn«. 
Odstavek se razlaga tako, da beseda »itn« pomeni in tako naprej, kar zajema tudi prostore z 
drugimi dejavnostmi, vezanimi na oskrbo starejših občanov, kot npr. prostore za zdravstveno 
in zobozdravstveno oskrbo.  
 

2. člen 
 

3. odstavek 1. točke 8. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
ureditev Medgeneracijskega centra Sveti Tomaž, določa: 
 »Pritličje je namenjeno za bivanje starejših oseb z demenco, v nadstropju bodo prostori 
namenjeni bodisi dnevnemu ali stalnemu bivanju starejših oseb, v mansardi pa bodo 
društveni prostori,  namenjeni ostalim občanom, prostori za rekreacijo, medgeneracijsko 
druženje ipd.« 
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Odstavek se razlaga tako, da beseda »ipd« pomeni in podobno, kar zajema tudi prostore z 
drugimi dejavnostmi, vezanimi na oskrbo starejših občanov, kot npr. prostore za zdravstveno 
in zobozdravstveno oskrbo.  

3. člen 
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž  in prične veljati naslednji 
dan po objavi.  

 

Ad/8 

Pobude, vprašanja in odgovori nanje: 

G. Albin Belšak je vprašal ali bomo uredili začasno deponijo v Koračicah, kjer je bil začasno 

deponiran gramoz. 

To se bo splaniralo, saj je bilo le začasno deponija.  

Drugo vprašanje se nanaša sofinanciranje malih čistilnih naprav. 

Pojasnjeno je bilo, da bo razpis v naslednjem letu, na katerega se morajo zainteresirana 

gospodinjstva prijaviti. 

V nadaljevanju je g. župan povedal, da se bomo morali odločiti kater od kapelic bomo 

namenili nekaj denarja. Želimo, da bi vsako leto sofinancirali obnovo ene kapelice. Odločiti 

se bo potrebno za sofinanciranje kapele v Koračicah  ali katere druge. 

G. Mirko Lovrec je povedal, da je par tisočakov za obnovo stare šole mnogo premalo. 

Povedal je tudi, da je zamudil na sejo in ne namerava sedaj pri tej točki razpravljati o 

proračunu. 

G. Borut Janžekovič je vprašal ali se bo v letošnjem letu pristopilo k obnovi mostu pri kapeli. 

G. Borut Janžekovič je opazil v Koračicah, da so namestili na količke modre odsevnike za 

divjad. Zanima ga ali bodo nameščeni na preostalih odsekih regionalne ceste. 

Pojasnjeno je bilo, da gre za program na državnih cestah, na občini nam ni znano ali so 

predvideni za preostale odseke. 

Ad/9 

Župan je prosil za udeležbo na zboru občanov, ki bo 6.12.2016 ob 19. uri v Kulturnem domu 

pri Sv. Tomažu. 

Župan je svetnike vprašal naj organiziramo silvestrovanje na prostem ali naj denar 

namenimo družinam kot v lanskem letu. Denar, ki ga iz proračuna namenimo  Karitasu, je 

namenjen za pomoč družinam.  

Nekaj pozornosti bi namenili najstarejši občanki in občanu ter našim oskrbovancem v 

domovih. 

 Seja je bila zaključena ob 20. uri. 

 

 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                            Župan: Mirko Cvetko           
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POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  15. REDNE SEJE 

 
1. Sklep  št.  176, je realiziran. 
2. Sklep  št.  177, je realiziran.  
3. Sklep  št.  178, je realiziran.  
4. Sklep  št.  179, bo v postopku realizacije v letu 2017. 
5. Sklep  št.  180, bo v postopku realizacije v letu 2017.  
6. Sklep  št.  181, bo v postopku realizacije v letu 2017.. 
7. Sklep  št.  182, bo v postopku realizacije v letu 2017. 
8. Sklep  št.  183, bo v postopku realizacije v letu 2017.  
9. Sklep  št.  184, je v postopku realizacije. 
10. Sklep  št.  185, je v postopku realizacije. 
11. Sklep  št.  186, je v postopku realizacije. 
12. Sklep  št.  187, je bil posredovan Upravni enoti Ormož. 

 
 
 

Sveti Tomaž, dne 15.12.2016 
       OBČINSKA UPRAVA 
 
 
 

 
                                                                                       


