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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 
Številka: 032-2/2014 01/ZH 
Datum:   9. 6. 2016 
 

Z A P I S N I K 
 
11. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 9. junija 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, saj so bile prisotne 
vse članice in člani občinskega sveta. 
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman. 
Od poročevalcev je bil prisoten g. Milan Železnik, poročevalec in predsednica Nadzornega 
odbora ga. Petra Prelogar. 
Od novinarjev sta bili prisotni ga. Monika Levanič in ga. Katjuša Štih. 
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. 122 
 

1. 
 
Potrdi se zapisnik 10. 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 10. redne seje občinskega  sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Predlog odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v občini Sveti Tomaž – prva obravnava 

3. Predlog odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obveznih 
lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Sveti 
Tomaž – prva obravnava 

4. Predlog odloka  o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 
lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Ormož, Središče ob 
Dravi in Sveti Tomaž – prva obravnava 

5. Predlog odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v občini Sveti Tomaž – 
druga obravnava 

6. Predlog odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Sveti Tomaž – druga 
obravnava 
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7. Predlog odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Sveti Tomaž – druga obravnava 

8. Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2015 in poročilo nadzornega odbora 
9. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 

Zdravstveni dom Ormož – skrajšani postopek 
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini 

Sveti Tomaž – skrajšani postopek 
11. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Sveti Tomaž 
12. Sklep o znižanem plačilu vrtca v času poletnih počitnic 

13. Novelacija DIIP-a za rekonstrukcijo lC 302-241 Rakovci – Cizerl 

14. Novelacija DIIP- za modernizacijo JP 802-405 Senik Munda  
15. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta 
16. Sklep o ukinitvi javnega dobra 
17. Sklenitev prodajne pogodbe za zemljišča s parc. št. 138/2 k.o. Rakovci 
18. Sklenitev pogodbe za zemljišča s parc. št.1476/2, 251/2 in 250/2 k.o. Senik 
19. Imenovanje člana sveta zavoda Osnovna šola Stanka Vraza Ormož 
20. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
21. Razno 

 
Župan je predlagal umik 9. točke dnevnega reda »Predlog odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož – skrajšani 
postopek«. 
Pojasnil je, da ni bila usklajena vsebina o dopolnitvah odloka z občinami. Točka dnevnega 
reda je bila umaknjena tudi na seji v Ormožu. 
Ker pripomb ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP  št. 123 
 

1. 
 
Deveta točka dnevnega reda današnje seje se umakne z dnevnega reda. 
 

2. 
 

Preostale točke dnevnega reda se pomaknejo za eno mesto nazaj. 
 

3. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je za obravnavo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v občini Sveti Tomaž predlagal skrajšani postopek. 
 
Ker pripomb ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP  št. 124 
 

1. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveti 
Tomaž se obravnava po skrajšanem postopku. 
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2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je odprl razpravo o celotnem dnevnem redu. 
Ga. Kristina Grašič je vprašala, ali gre pri cesti Rakovci - Cizerl za aneks, in ali se dela na 
cesti v Seniku - Munda že izvajajo. 
Pojasnjeno je bilo, da ne gre za aneks ampak za uskladitev vrednosti, ker imamo obe cesti 
vključeni v sofinanciranje po 21. in 23. členu ZFO.  
Župan je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

dnevni red: 
 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega  sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Predlog odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v občini Sveti Tomaž – prva obravnava 

3. Predlog odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obveznih 
lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Sveti 
Tomaž – prva obravnava 

4. Predlog odloka  o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 
lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Ormož, Središče ob 
Dravi in Sveti Tomaž – prva obravnava 

5. Predlog odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v občini Sveti Tomaž – 
druga obravnava 

6. Predlog odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Sveti Tomaž – druga 
obravnava 

7. Predlog odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Sveti Tomaž – druga obravnava 

8. Zaključni račun občine Sveti Tomaž za leto 2015 in poročilo nadzornega odbora  
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini 

Sveti Tomaž – skrajšani postopek 
10. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Sveti Tomaž 
11. Sklep o znižanem plačilu vrtca v času poletnih počitnic 

12. Novelacija DIIP-a za rekonstrukcijo lC 302-241 Rakovci – Cizerl 

13. Novelacija DIIP-a za modernizacijo JP 802-405 Senik Munda  
14. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta 
15. Sklep o ukinitvi javnega dobra 
16. Sklenitev prodajne pogodbe za zemljišča s parc.št. 138/2 k.o. Rakovci 
17. Sklenitev pogodbe za zemljišča s parc. 1476/2, 251/2 in 250/2 k.o. Senik 
18. Imenovanje člana sveta zavoda osnovna šola Stanka Vraza Ormož 
19. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
20. Razno 

 
Ad/2 

 
Župan je prosil g. Milana Železnika, da poda obrazložitev Predloga odloka o predmetu in 
pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Sveti Tomaž v prvem branju. 
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Med drugim je g. Marjan Železnik povedal, da bo podal uvodno obrazložitev za 2., 3. in 4. 
točko dnevnega reda skupaj. Odloki se razlikujejo predvsem v 2. členu, kjer je zapisano 
urejanje o predmetu in pogojih izvajanja GJS. Gre za odloke o podelitvi koncesije izvajanja 
obvezne GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ravnanja s 
komunalnimi odpadki in oskrbe s pitno vodo. Ti odloki so pravna podlaga za razpis za 
pridobitev koncesionarjev. Odločili bi se za objavo konkurenčnega dialoga. Opravi se objava 
na spletu in v uradnem glasilu občine. V tem postopku se objavijo splošni pogoji, kadrovski 
pogoji, osnovna sredstva, ugodnosti, ki bi jih koncesionar nudil. V postopku bo komisija  
lahko ugotovila, ali vlagatelj izpolnjuje osnovne pogoje, ali se zaveda izvajanja javne službe. 
Koncesije se podeljujejo za daljšo obdobje in je prav, da obe stranki vesta več ena o drugi, o 
pogojih in pričakovanjih. Nato sledi razpis. Razpisna dokumentacija je zelo pomembna in 
mora biti dobro pripravljena. Pri koncesijah ni merilo samo cena, so še drugi pogoji kot so 
reference, kadri in tudi morebitne ugodnosti, ki jih vlagatelj nudi. Na tak način dobi komisija 
več verodostojnih podatkov, da se lahko odloči za končne ponudbe. Nato sledi izbira 
izvajalca in obravnava na seji občinskega sveta. Izbranemu koncesionarju izda občinska 
uprava upravno odločbo, katero podpiše župan. 
V nadaljevanju je povedal, da je koncesijska pogodba obsežen dokument. Zapisane morajo 
biti tudi nepredvidene situacije. Situacije, če koncesionar preneha z dejavnostjo, kako 
zagotoviti izvajanje javne gospodarske službe v takih in podobnih primerih, na račun koga, 
predvideti tudi kazni in še marsikaj je potrebno zapisati. Smiselno je, da so za posamezne 
obvezne javne gospodarske službe obravnavane v več odlokih, ker gre za specifiko. Edino 
pri podelitvi koncesije za odpadke, kjer se izvajajo tri službe, zbiranje odpadkov, obdelava 
odpadkov in deponiranje, bi želeli paketno ponudbo, pri ostalih podelitvah koncesije pa ne.  
V nadaljevanju je župan povedal, da je obravnava teh odlokov za večino povsem nova, 
prepričan pa je, da imamo dobrega zunanjega sodelavca, da bomo izpeljali postopke 
podelitve koncesij. 
Župan je predlagal razpravo o vseh treh točkah dnevnega reda. 
Razpravljavcev ni bilo, zato je predlagal glasovanje.  
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

 
S K L E P št. 125 

 
1. 
 

Osnutek Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v 
občini Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa, je primerna podlaga za nadaljnjo 
obravnavo.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 

 
 

Ad/3 
 

Župan je predlagal glasovanje o Predlogu odloka o predmetu in pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki v občini Sveti Tomaž v prvem branju. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 126 
 

1. 
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Osnutek ODLOKA o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obveznih 
lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Sveti Tomaž, ki 
je sestavni del tega sklepa, je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad4 
 

Župan je predlagal glasovanje o Predlogu odloka  o predmetu in pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v 
občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v prvem branju. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 127 
 

1. 
 
Osnutek ODLOKA o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 
lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Ormož, Središče ob Dravi in 
Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa, je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/5 
 

Župan je prosil g. Marjana Železnika, da poda obrazložitev Predloga odloka o občinskih 
gospodarskih javnih službah v občini Sveti Tomaž. 
Med drugim je g. Železnik povedal, da na osnutek ni bilo bistvenih pripomb. Pripombe glede 
cest so v predlogu upoštevane. Podlaga je v krovnem odloku, s tem se določi samo način 
upravljanja z občinskimi cestami.  
Župan je predlagal razpravo o 5. točki dnevnega reda. 
 
Župan je predlagal glasovanje o predlogu Odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v 
občini Sveti Tomaž. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 128 
 

1. 
 

Sprejme se Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v občini Sveti Tomaž, ki je 
sestavni del tega sklepa.   
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/6 
 

Župan je prosil g. Marjana Železnika, da poda obrazložitev k 6 in 7. točki dnevnega reda. 
Za padavinske in odpadne vode na osnutek ni bilo vsebinskih pripomb. 
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Pri odpadkih gre za tri javne službe: zbiranje, obdelavo in odlaganje odpadkov. Tukaj režima 
ne bi spreminjali, daje pa se možnost, da ponudniki ponudijo boljši program v dobro 
občanov. Lahko bi se odločili, da namesto ekoloških otokov izvajajo odvoz od vrat do vrat za 
papir, steklo in embalažo. Za kosovne odpadke je lahko organiziran odvoz enkrat na leto, ali 
na poziv gpspodinjstev. Izkušnje na tem področju imamo, videli pa bomo kaj nam bodo 
ponudili. Pomembno je, da  bo  za občane - plačnike storitve, ugodno. 
V nadaljevanju je župan menil, da se bomo trudili  poiskati najugodnejše za naše občane, kar 
pa je prav gotovo cena. 
Župan je predlagal razpravo o 6. in 7. točki dnevnega reda. 
Ga. Kristina Grašič sprašuje, zakaj ne bi greznic praznili na dve leti. Vprašala je še, ali bo 
sedaj na položnicah znesek za praznjenje greznic. 
G. Železnik je pojasnil, da uredba nalaga praznjenje najmanj enkrat na tri leta, če pa bi mi 
želeli na dve leti, bo to dražje za občane. Tudi izvajalec bi pritiskal na gospodinjstva za 
dosego višjih dohodkov. 
Če bo pri nekom potreba, se bo praznilo pogosteje, vendar bo to potrebno plačati. Zaenkrat 
na položnicah zneskov za praznjenje greznic ne bo. 
 

Ad/6 
 
Župan je predlagal glasovanje o predlogu Odloku o načinu opravljanja lokalne gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Sveti 
Tomaž. 

 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 129 
 

1. 
Sprejme se Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Sveti Tomaž, ki je sestavni del 
tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/7 
 

Župan je predlagal glasovanje o predlogu Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Sveti Tomaž. 

 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 130 
 

1. 
 

Sprejme se Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja 
s komunalnimi odpadki v občini Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
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Ad/8 
 

Župan je prosil računovodkinjo ga. Stanislavo Kosi, da poda obrazložitev Zaključnega računa 
proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2015. 
Zaključni račun proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2015 sestavljata splošni in posebni 
del. V splošnem delu je podan prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov 
oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in 
naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna za leto 2015. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev 
zaključnega računa, vključno z obrazložitvami načrta razvojnih programov ter o realizaciji v 
letu 2015. 
Zaključni račun proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2015 se objavi v Uradnem glasilu 
občine Sveti Tomaž. 
Med drugim je bilo povedano, da so prihodki v letu 2015 znašali 1.857.938 EUR, od tega je 
bilo 1.508.779 ERUR tekočih prihodkov, 148.442 EUR nedavčnih prihodkov in 327.554 EUR 
transfernih prihodkov. 
Skupnih odhodkov je bilo 1.826.861 EUR, od tega 548.797 tekočih odhodkov, 739.002 EUR 
tekočih transferov, 478.012 EUR investicijskih odhodkov, 61.050 investicijskih transferov ter 
31.077 EUR je znašal proračunski presežek. V letu 2015 je bilo 4.240 EUR vrnjenih posojil,  
76.328 EUR je bilo odplačil dolga, zadolževanje v letu 2015 ni bilo. Ob koncu leta je bilo 
stanje na računu 363.258 EUR. Podrobnejšo obrazložitev bo podana v razpravi. 
Župan je dal besedo predsednici Nadzornega odbora občine Sveti Tomaž ga. Petri Prelogar. 
Predsednica je povedala, da je nadzorni odbor v mesecu aprilu opravil redni nadzor in 
pripravil poročilo. Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti. Manjkala so nekatera letna 
poročila društev, vendar so do te seje društva to dopolnila.  
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za finance in proračun g. Albinu Belšaku. 
Predsednik je povedal, da je odbor obravnaval Zaključni račun proračuna za leto 2015. Člani 
odbora menijo, da je primeren za obravnavo na seji občinskega sveta. 
V nadaljevanju je župan povedal, da je Zaključni račun prikaz dejanskega stanja delovanje 
naše občine. V letu 2015 nismo imeli večjih investicij,  trudimo se, da se za investicije nameni 
čim več sredstev. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 131 
 

1. 
 

Sprejme se Zaključni račun proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2015, ki je sestavni del 
tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 

 
Ad/9 

 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev osnutka Odloka o 
spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveti Tomaž. 
Med drugim je bilo povedano, da imamo veljaven odlok od leta 2011. V teh letih se je nabralo 
kar nekaj pobud za spremembo odloka. Uskladitev je bila narejena tudi z občinama Ormož in 
Ljutomer. Pobuda za obravnavo nove kategorizacije je bila obravnavana na 7. seji, dne 
18.11. 2015. v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Locus-som d.o.o.. Zunanji izvajalec je 
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pridobil pozitivna mnenja za vse obravnavane spremembe od strani Direkcije RS za 
infrastrukturo. Po novem ima kategoriziranih 27.754 m lokalnih cest in 72.755 m javnih poti. 
Župan je predlagal razpravo. 
Ga. Kristina Grašič je menila, da bi se radi rešili makadamskih cest, a dodajamo nove 
makadamske ceste, ki jih bo potrebno vzdrževati. 
G. Borut Janžekovič je povedal, da ne morejo biti vsi doma ob asfaltiranih cestah. Tudi ob 
teh cestah, ki smo jih predlagali, živijo naši občani. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 132 
 

1. 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 
občini Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa, je primerna podlaga za nadaljnjo 
obravnavo.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je predlagal razpravo o predlogu odloka. 
Ker pripomb in dopolnitev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 133 
 

1. 
 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 
občini Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 

 
Ad/10 

 
Župan je prosil ravnateljico OŠ Sveti Tomaž ga. Irmo Murad, da poda obrazložitev Soglasja k 
sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Sveti Tomaž. 
Ravnateljica se je uvodoma zahvalila za povabilo in v nadaljevanju povedala, da je za šolsko 
leto 2016/17 vpisanih 73 otrok v vrtec. Glede na število otrok so primorani formirati dodatno 
peto skupino otrok. 
Glede števila zaposlenih se zaradi dodatne skupine nič ne spremeni. Kljub temu, da so 
svetniki prejeli pisno informacijo pred sejo, je pojasnila, kako bodo formirane skupine. 
Predlagajo, da se v eni skupini prvega starostnega obdobja (2-3 leta starost) v homogenem 
oddelku poveča normativ za 2 otroka, kar je največ 14 otrok. Predlagajo da se v skupini 
drugega starostnega obdobja (5-6 let) v homogeni skupni zmanjša normativ za 1 otroka, 
skupina bi štela 16 otrok. Povedala je, da zakonodaja taka odstopanja dopušča, vendar se 
mora strinjati občinski svet. Predlagajo, da poslovni čas traja od  5.15 do 16.15 ure oziroma 
občasno do 16.45 ure. Želijo si, da bi občina zagotovila sredstva za 30 urne dodatne 
obogatitvene dejavnosti za delovanje pevskega zbora in folklore. Menila je, da je to za razvoj 
otrok zelo pomembno. 
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V nadaljevanju je župan povedal, da se veselimo, da imamo povečan vpis otrok v vrtec, ker 
prostorske možnosti imamo. Veselimo se tudi, da mladi ostajajo v našem kraju in ne odhajajo 
drugam.  
Župan je predlagal razpravo. 
Ga. Kristina Grašič je vprašala, če ne bo rezerve pri skupini 6 let, če zmanjšajo normativ na 
16. Ravnateljica je pojasnila, da ni noben problem, če bo kak vpis več. 
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali so vsi otroci iz naše občine.  
Ravnateljica je pojasnila, da koristijo podatke aplikacije Sokol. Pri vpisu otrok gre malo 
drugače. Otroci iz naše občine so nameščeni v drugih (tujih) vrtcih in tudi iz drugih območij 
so vpisani pri nas. Razlogov je več, ali je to služba, ali bližina vrtca, ali kaj drugega. Veseli so 
tudi, da je vpisanih v 1. razred 16 otrok, ker bo v ta oddelek vključena tudi ena vzgojiteljica. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP ŠT. 134 
 

Občinski svet občine Sveti Tomaž daje SOGLASJE 
 

1. 
a) k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje za šolsko leto 2016/17 

 

Starostno 

obdobje 

 

Program 

  

Oddelek 

 

Normativ 

Predvideno 

št. otrok 

Odobritev 

občine  

Število 

oddelkov 

Prvo (1- 2 leti) 9-urni homogeni Najmanj 9, 

največ 12 otrok 

11 ne 1 

Prvo (2 – 3 

leta) 

9-urni homogeni Najmanj 9, 

največ 12 otrok 

14 Povečan 

normativ za 2 

otroka 

1 

Prvo, drugo 9-urni kombinirani Najmanj 10, 

največ 17 otrok 

16 ne 1 

Drugo (5-6 let) 9-urni homogeni Najmanj 17, 

največ 22 otrok 

16 Zmanjšan 

normativ za 1 

otroka 

1 

Drugo (3- 4 

leta) 

9-urni homogeni  Najmanj 12, 

največ  17 otrok 

16 ne 1 

                                                       

SKUPAJ  

  73  5 

 

b.) k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2016/17: 

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 
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Čistilka 1,05 

Hišnik 0,27 

Organizator prehrane in zdravstveno-
higienskega režima 

0,16 

Logopedinja 0,09 

Skupaj 14,79 

 
c)   k poslovnemu času za šolsko leto 2016/2017: 
Odpiralni čas vrtca v šolskem letu 2016/2017 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 homogeni za 
prvo starostno obdobje (2-3 leta).  
- Občina daje soglasje k zmanjšanemu normativu za enega otroka v oddelku homogeni za 
drugo starostno obdobje (5-6 let). 
 
e.) k drugim dejavnosti v vrtcu 
V šolskem letu 2016/2017 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. 
 

Ad/11 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Sklepa o znižanem plačilu 
vrtca v času poletnih počitnic. 
Med drugim je bilo povedano, da lahko starši za svojega otroka v času enomesečne 
odsotnosti poletnih počitnic rezervirajo mesto v vrtcu. Starši so lahko oproščeni plačila vrtca 
za en mesec v višini 50 % od višine, ki jo morajo mesečno prispevati. To razliko bo plačala 
občina v višini cca 2.500 EUR, zraven rednih obveznosti. 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP št. 135 

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. 

 



11 

 

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/12 

 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Novelacije DIIP-a za 
rekonstrukcijo lC 302-241 Rakovci – Cizerl. 
Med drugim je bilo povedano, da je bil postopek javnega naročila izveden v mesecu aprilu. 
Za modernizacijo ceste namenjamo tudi državna sredstva na podlagi 21. in 23. člena ZFO. 
Najnižja ponudbena cena za gradbena dela je bila 42.388,68 EUR, kar je bilo za 2.388,68 
več od ocenjene vrednosti, ponudba za nadzor je bila 756,40 EUR oz. višja za 206,40 EUR. 
Zaradi navedenih razlogov je potrebno pripraviti novelacijo DIIP-a v zvezi z viri financiranja. 
V nadaljevanju je župan povedal, da so dela končana, pa tudi aneks k pogodbi ni bil 
potreben. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 136 
 O POTRDITVI DIIP-a

1
 

 
1. Potrdi se  DOKUMENT  IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - čistopis za 

projekt/program
2
: REKONSTRUKCIJA  LC 302-241 Rakovci-Cizerl, ki ga je izdelala

3
 Javna 

razvojna agencija Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, dne 11.05.2016. 
 

2. V NRP občine se: (obkroži)  
           - spremeni naložba 

 
Občina je za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 23. člena Zakona o 
financiranju občin, na osnovi izračunanih deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij v 
letu 2016. 
 
Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča: 
 

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 43.145,08  EUR (z vključenim davkom na dodano 
vrednost) in se bo izvajala  skladno s časovnim načrtom od februarja do 30. septembra 2016. 

 
4. Vire za financiranje zagotavljajo

6
: 

- Občina Sveti Tomaž v znesku: 11.882,08 EUR 
- Sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku: 31.263,00 EUR. 
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Ad/13 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Novelacije DIIP-a za 
rekonstrukcijo JP 802-405 Senik Munda. 
Med drugim je bilo povedano, da je bil postopek javnega naročila izveden v mesecu aprilu. 
Za modernizacijo ceste namenjamo tudi državna sredstva na podlagi 21. in 23. člena ZFO.  
Najnižja ponudbena cena za gradbena dela je bila 43.130,14 EUR, kar je za 16.869,86 EUR 
manj od ocenjene vrednosti. Stroški nadzora po najugodnejši ponudbi znašajo  768,60 EUR, 
kar je za 131,40 EUR manj. Zaradi navedenega je potrebno pripraviti novelacijo Diipa glede 
virov financiranja investicije. 
Župan je predlagal razpravo. 

 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 137 
O POTRDITVI DIIP-a

1
 

 
1. Potrdi se  DOKUMENT  IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  za 

projekt/program
2
: MODERNIZACIJA  JP 802- 405 Senik- Munda- čistopis, ki ga je izdelala

3
 

Javna razvojna agencija Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, dne 11.05.2016. 
 

2. V NRP občine se: (obkroži)  
           - spremeni naložba 

 
Občina je za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 23. člena Zakona o 
financiranju občin, na osnovi izračunanih deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij v 
letu 2016. 
 
Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča: 
 

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 43.898,74  EUR (z vključenim davkom na dodano 
vrednost) in se bo izvajala  skladno s časovnim načrtom od februarja do 30. septembra 2016. 

4. Vire za financiranje zagotavljajo
6
: 

- Občina Sveti Tomaž v znesku: 11.531,74 EUR 
- Sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku: 32.367,00 EUR. 
 

 
Ad/14 

 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda poročilo o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta za leto 2016. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da moramo letno poročati o izvedenih ukrepih. V lanskem letu 
smo naročili izdelavo energetske izkaznice za kulturni dom. Na javni razsvetljavi smo 
zamenjali nekaj svetilk z varčnimi, stroške pa imamo tudi z zunanjim izvajalcem za izdelavo 
letnega poročila. Od finančnih sredstev v naslednjih letih bo odvisna sanacija centralne 
kurjave v osnovni šoli. 
V nadaljevanju je župan povedal, da bomo nadaljevali z zamenjava zastarelih svetilk. Res je, 
da je enkraten strošek precejšnji, vendar se pozna pri porabljeni energiji. V letošnjem letu še 
imamo nekaj sredstev namenjeni za zamenjavo svetilk od šole do Marinovih. 
Župan je predlagal razpravo. 
Ga. Kristina Grašič je vprašala, kdaj bomo pristopili k zamenjavi centralne peči  v osnovni 
šoli. 
Pojasnjeno je bilo, da se na primerni razpis nismo uspeli prijaviti. Sanacija bi stala cca 
300.000 EUR, razpisi pa so nad 600.000 EUR preko Eko sklada. 
Študijo o sanaciji imamo, vendar v tem trenutku nismo zmožni pristopiti k sanaciji je povedal 
župan. 
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Župan je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

 
S K L E P št. 138 

 
1. 

 

Sprejme se letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega 
koncepta in njihovih učinkih, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/15 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o ukinitvi javnega 
dobra. 
Pojasnjeno je bilo, da lahko občina odvzame status javnega dobra za parcele, ki več ne 
služijo svojemu namenu. Gre za parcele v k.o. Rakovci, št.  672/1 v izmeri 251m2, 672/3 v 
izmeri  547m2, 667/1 v izmeri 354 m2 ter 1476/2 v k.o. Senik v izmeri 59 m2. Navedena 
zemljišča v naravi koristi v Rakovcih Alojz Zemljič in v Seniku Janez Pavlinič. V kolikor želi 
občina opraviti promet z navedenimi nepremičninami, mora ukiniti na teh parcelah status 
javnega dobra. 
V nadaljevanju je župan povedal, da do izvzema mora priti, če želimo pristopiti k prometu z 
nepremičninami na zemljiščih javnega dobra.  
 
Župan je predlagal razpravo. 
G. Mirko Lovrec je menil, da gre verjetno za stare trase cest. Menil je, da je  podobnih 
primerov več na terenu in je prav, da se rešujejo. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 139 
o ukinitvi statusa javnega dobra 

 
1.  
 

Ukine se javno dobro na zemljiščih s: 
- parc. št. 672/1 v izmeri 251 m2  k.o. Rakovci 
- parc. št. 672/3 v izmeri 547 m2 k.o. Rakovci 
- parc. št. 667/1 v izmeri 354 m2 k.o. Rakovci 
- parc. 1476/2 v izmeri 59 m2 k.o. Senik pri Tomažu. 

 
2.  
 

Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postanejo last občine Sveti Tomaž.  
 

3. 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
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Ad/16 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklenitve prodajne 
pogodbe za zemljišča s parc. št. 138/2 k.o. Rakovci. 
Med drugim je bilo povedano, da je lastnik navedene parcele naš občan g. Viktor Bratuša, iz 
Koračic.. Na navedeni parceli je zgrajen vodni stolp. Predhodno smo v sodelovanju z 
lastnikom naročili odmero potrebnega zemljišča. Lastnik se strinja s prodajo zemljišča. 
Obnova vodnega stolpa v Rakovcih je vključena v projekt preskrbe s pitno vodo in je 
potrebno pristopiti k urejanju lastništva zemljišč kjer so zgrajeni objekti vodo oskrbe. 
Prodajalec bo prodal parcelo št. 138/2 k.o. Rakovci za 300 EUR. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP ŠT. 140 
 

1.  
Z Bratuša Viktorjem, ____________, Koračice 16, 2258 Sveti Tomaž, se sklene prodajna 
pogodba  za nepremičnino s parc. št. 138/2 v izmeri 105 m2 k.o. Rakovci, za vrednost 300,00 
EUR.  
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/17 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev k sklenitvi menjalne 
pogodbe  za zemljišča s parc. 1476/2, 251/2 in 250/2 k.o. Senik. 
Med drugim je bilo povedano, da v Seniku poteka javna pot po delu privatnega zemljišča 
parc. št.  251/2 in 250/2, ki je v lasti Pavlinič Janeza in Angele, družina Pavlinič pa koristi 
občinsko parcelo št. 1476/2. Kvadratura Pavliničevega zemljišča je nekoliko večja, vendar se 
strinjajo z menjavo, ker je občina plačala odmero zemljišča. 
V nadaljevanju je župan povedal, da gre za dogovor o zamenjavi z družino Pavlinič Janeza 
in Angele, če se bo strinjal občinski svet. 
 
Župan je predlagal razpravo. 
G. Mirko Lovrec pozdravlja tak pristop reševanja zemljišč za ceste, ker ni nekih finančnih 
posledic za občino, večji problem so odmere zemljišč, ker so drage.  
 
Ga. Marija Žinko je vprašala, ali gre za zemljišče pri Pavliničevi garaži na Seniku. 
Pojasnjeno je bilo, da gre za zemljišče ob garaži. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP ŠT. 141 
 

1.  
 

S Pavlinič Angelo, roj.______, in Pavlinič Janezom, roj. ____,  stanujočima Senik 21, 2258 
Sveti Tomaž, se sklene menjalna pogodba  za nepremičnine s parc. št. 1476/2, 251/2, 250/2 
vse k.o. Senik.  
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2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/18 
 

Župan je prosil predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da poda 
obrazložitev k imenovanju člana sveta zavoda osnovna šola Stanka Vraza Ormož. 
Predsednik g. Albin Belšak je povedal, da je komisija prejela samo en predlog in sicer za ga. 
Silvo Rakuša, Sveti Tomaž 15 d, 2258 Sveti Tomaž.  
Komisija predlaga, da se v Svet JZ OŠ Stanka Vraza imenuje ga. Silva Rakuša, Sveti Tomaž 
15D. 
 
Ker pripomb in dodatnih predlogov ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

 
S K L E P ŠT. 142 

 
1. 

 

V svet zavoda Osnovna šola Stanka Vraza Ormož se imenuje Silva Rakuša, Sveti Tomaž 15 
d, 2258 Sveti Tomaž. 
 

Ad/19 
Pobude, vprašanja in odgovori nanje: 
G. Franc Magdič je vprašal, kdaj bomo pristopili k modernizaciji ceste Pršetinci-Žajdela. 
Zanima ga tudi, kaj je potrebno za pridobitev subvencije za male čistilne naprave. 
Pojasnjeno je bilo, da je pogodba za modernizacijo ceste podpisana, k izvedbi del pa še ni 
prišlo. 
Glede pridobitve subvencije za izgradnjo male čistilne naprave je bilo pojasnjeno, da je bil 
razpis, v katerem so navedeni pogoji, objavljen na spletni strani. 
Več podatkov o tem, katere MČN ustrezajo pa lahko občani dobijo na občini. 
G. Mirko Lovrec je navzoče seznanil, da sta dve občini na območju Ptuja za naselje Dornava 
in Žamenci organizirali posvet z občani. Na predstavitev so povabili stroko in ne trgovcev, ki 
bi delali reklamo za svoje izdelke. Dejstvo je, da je izgradnja MČN kot samostojne enote 
dražja na daljši rok, ker je potrebno sistem vzdrževati. Slepi nakupi, pa če tudi imajo certifikat 
so lahko slabe naložbe. MČN že dobimo za 1500 EUR, vendar je vprašanje kaj lahko v njo 
spustimo, je menil. 
Župan je povedal, da se bomo pozanimali in poskušali pridobiti čim več pozitivnih informacij 
v korist občanov. 
Ga. Kristina Grašič je vprašala, kaj bomo naredili, da bo bankomat redno deloval. 
Župan je pojasnil, da gre za bankomat starejše izvedbe. Priključen je na telefonsko linijo, ki 
je priključen na staro telefonsko omrežje. Obljubljajo obnovo sistema in priključitev na 
optično omrežje. Dogaja se, da vsak nekoliko večji tresljaj v bližini, dela težave, motnje v 
delovanju. Upamo, da bodo aparat obnovili, kot je bilo obljubljeno. 
Ga. Kristina Grašič je vprašala, zakaj še ni bila sklicana prva konstitutivna seja Statutarne 
komisije pa tudi predsednika še nima. Zanima jo tudi, kako rešujemo posledice neurja. 
Župan je pojasnil, da bo seja sklicana, ker pa v tem času ni bilo neke potrebe, do tega ni 
prišlo. 
Glede odprave poškodb na cestah je povedal, da KP Ormož in izbrani izvajalec na javnih 
poteh rešujeta težave. V kolikor bodo svetniki kaj posebnega opazili na svojem terenu, naj 
javijo na občino. Svetnike je prosil za sodelovanje, pritegnejo naj tudi občane. Včasih je malo 
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trave dovolj, da se zamaši propust. Na pomoč nam priskočijo vsa PGD v občini. Res je, da 
ob nalivih doživljamo marsikaj, še več težav na infrastrukturi pa se pojavi v dolinah, ker 
potoka v naši občini prestopita bregove.  
G. Kristina je povedala, da so svetniki prejeli elektronsko sporočilo, da slaščičarne ne bo.  
Župan je pojasnil, da zaenkrat ni pravega interesa.  
G. Mirko Lovrec je menil, da če bi se odločili za prvega ponudnika, bi slaščičarna že 
delovala. 
Župan je pojasnil, da bi želeli domačega ponudnika. 
 
G. Marjan Antolič je vprašal, ali je bila Mandelj Santa na občini zaradi zdrsa zemlje ne 
lokalno cesto. Pojasnjeno je bilo, da se ni oglasila. Problem je oranje obdelovalnih površin na 
Kostanju. 
Ga. Kristina Grašič je menila, da bi morali pozvati lastnike zemljišč na Kostanju, da 
prenehajo z oranjem, ker  ob večjem deževju naplavi zemljo na cesto, kar nam povzroča 
večje stroške. 
G. Albin Belšak opozarja na poškodovane bankine na njegovem območju.  
G. Borut Janžekovič je pohvalil izvajalca v smislu urejanja bankin in košnje trave. Sam pa 
opozori, da na cesti proti Kukovec Mariji voda teče kar po cesti. Opozarja tudi na 
poškodovano cesto na Gomili.  
Pojasnjeno je bilo, da bomo sanirali cesto v Senčaku, ker je v načrtu. Na cesti proti Kukovec 
Mariji bomo vgradili propust ustrezne dimenzije. 
Sanirali bomo manjši plaz v Trnovcih pri družini Budja, ter vgradili propust pri Petek Francu v 
Mali vasi 39 B.  
Ga. Kristina Grašič opozarja, da bo voda pri Petkovih odtekala po cesti in bodo imeli lastniki 
gozdov težave.  
Pojasnjeno je bilo, da se bodo dela izvedla tako, da ne bi smelo biti težav s prevoznostjo. 
Ga. Marija Žinko opozarja na poškodbe na cesti v smeri Žvaba. 
G. Albin Belšak sprašuje, kdaj bomo namestili kažipot za Zagorje. 
G. Mirko Lovrec je menil, da narava dela po svoje, največ težav pa si ljudje naredijo sami z 
raznimi nepremišljenimi posegi v prostor, včasih so ljudje upoštevali naravo. Povedal je, da 
ljudje na obnovo Cajnkarjeve domačije gledajo pozitivno. 
Zastavil je naslednja vprašanja: 
1. V Rakovcih so bili položeni ob modernizaciji ceste neki kabli, zanima ga, čemu so 
namenjeni. 
2. Kako potekajo aktivnosti za poslovno stanovanjski objekt? 
3. Kako potekajo aktivnosti za objekt Medgeneracijski center? 
4. Vidimo, da se pri starem vrtcu izvajajo gradbena dela. 
5. Ali se dela kaj na prodaji stanovanj, ker jih imamo preveč? 
 
Župan je pojasnil, da so dela na Cajnkarjevi domačiji v zaključni fazi. Dela so bila izvedena v 
skladu s ponudbo, za dodatna dela pa v soglasju s svetniki. Finančne konstrukcije še ni. 
Otvoritev bi opravili 3. 7. 2016 ob 14. uri na domačiji. 
 
1.) Župan je povedal, da smo v cesto s sodelovanje z GVO položili mikro cevi za optično 
omrežje za objekt Rakovci 1 in 2. 
2.) Aktivnosti za poslovno stanovanjski objekt potekajo. Kar nekaj nejasnosti  je prisotnih. 
Sedaj bi morali pristopiti k projektni dokumentaciji, idejni projekt je samo neka osnova. O 
nadaljnjih korakih bo obveščen občinski svet. Nikamor se nam ne mudi. Izgradnja objektov 
javno zasebnega partnerstva je lahko problematična, ker ni mogoče vsega predvideti. 
Običajno imajo zasebni partnerji kar močno pravno zaledje v odvetniški pisarnah. Moramo 
biti previdni, na kar nas opozarjajo tiste občine, ki so k takemu načinu že pristopile. Če bi 
naročili PGD in PZI mi, bi vedeli kakšni gradbeni materiali se bodo vgrajevali in podobno. 
3.) Aktivnosti potekajo. Računamo, da bomo imeli v rokah gradbeno dovoljenje v jeseni. 
Izgradnja Medgeneracijskega centra je v naši občini prioritetna investicija in se bomo morali 
z ostalimi prilagajati. 
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4.) Gradbena dela pri starem vrtcu so v zaključni fazi. V objekt smo umestili eno večje 
stanovanje in eno  garsonjero. Za večje stanovanje imamo na občini že vlogo, če se bodo za 
stanovanje odločili. 
5.) Občina razpolaga z dvema stanovanjema pri Svetem Tomažu 18. V tem objektu bomo 
pridobili dve novi stanovanji. V bloku Sveti Tomaž 20 pa razpolagamo s 15 stanovanji. Pred 
nekaj leti smo želeli prodati dve stanovanji v Sv. Tomažu 18, vendar najemnici nista želeli 
stanovanja odkupiti.  
G. Borut Janžekovič je menil, da mora obstajati neki normativ. 
Župan je povedal, da bi morala imeti občina toliko neprofitnih stanovanj, kolikor ji nalaga 
zakonodaja. Trenutno o prodaji ne tečejo aktivnosti. 
Ga. Kristina Grašič opozarja na nadzor. Menila je tudi, da je po znanih podatki proračun 
občine za naslednjo leto že precej obremenjen. 
G. Franc Magdič je vprašal, kdaj bo prišlo do ureditve parkirišča pri dvorani. 
Pojasnjeno je bilo, da se dela že izvajajo, asfaltiralo pa se bo v naslednjem tednu. Župan je 
povedal, da je bil presenečen, da so se svetniki zavzeli za ureditev celotnega prireditvenega 
prostora. 
G. Marjan Antolič je vprašal, na koga se naj obrne Kralj Romam iz Sv. Tomaža, da bo lahko 
postavil ob lokalni cesti pred svojo hišo cestno ogledalo. 
Pojasnjeno je bilo, da na občinsko upravo občine Sveti Tomaž. 
 

Ad/20 
 
Razno:  
Župan je povedal, da dela na domačija dr. Stanka Cajnkarja gredo h koncu. Svetnike prosi 
za sodelovanje pri preselitvi notranje opreme. 
Slovesna otvoritev obnove bi bila 3. julija 2016 ob 14. uri v Savcih. Glede na pomen dogodka 
smo povabili na slovesnost dekanijske duhovnike in farnega župnika g. Tomislava Roškariča. 
Obveščeni smo, da se bo slovesnosti udeležil upokojeni nadškof g. Kramberger. V program 
bomo vključili godbo na pihala iz Dornave, župnijski pevski zbor pod vodstvom g. Stanka 
Pšaka. Blagoslov bo opravil farni župnik g. Tomislav Roškarič v sodelovanju z g. 
Krambergerjem. 
Ostale aktivnosti v okviru 10. občinskega praznika so že tradicionalne. Program bo obogaten 
s 16. srečanjem prebivalcev Gradišč, ki je letos pri Svetem Tomažu in skupnim srečanje 
članov Društva upokojencev ob 40 letnici delovanja, ki organizirano skupaj s starejšimi 
občani, ki so dopolnili 70 let. Letos praznujejo 70 letnico domače lovsko društvo. vsem 
gospodinjstvom smo posredovali promocijsko gradivo ter program prireditev. 
Svetnice in svetnike je prosil za udeležbo na prireditvah ter sodelovanje.  
 
Seja je bila zaključena ob 20. uri. 
 
 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                            Župan: Mirko Cvetko                                                                                                 
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OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  11. REDNE SEJE 

 
1. Sklep  št.  122, je realiziran. 
2. Sklep  št.  123, je realiziran.  
3. Sklep  št.  124, je realiziran.  
4. Sklep  št.  125, je v postopku realizacije.  
5. Sklep  št.  126, je v postopku realizacije  
6. Sklep  št.  127, je v postopku realizacije. 
7. Sklep  št.  128, je v postopku realizacije. 
8. Sklep  št.  129, je v postopku realizacije.  
9. Sklep  št.  130, je v postopku realizacije. 
10. Sklep  št.  131, je realiziran. 
11. Sklep  št.  132, je realiziran. 
12. Sklep  št.  133, je v postopku realizacije. 
13. Sklep  št.  134, je v postopku realizacije. 
14. Sklep  št.  135, je v postopku realizacije. 
15. Sklep  št.  136, je v postopku realizacije. 
16. Sklep  št.  137, je v postopku realizacije. 
17. Sklep  št.  138, je v postopku realizacije. 
18. Sklep  št.  139, je v postopku realizacije. 
19. Sklep  št.  140, je v postopku realizacije. 
20. Sklep  št.  141, je v postopku realizacije. 
21. Sklep  št.  142, je v postopku realizacije 
 

 
 

Sveti Tomaž, dne 24.06.2016 
       OBČINSKA UPRAVA 
 
 
 


