OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-1/2018 01/ZH
Datum: 30. 6. 2020
ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 30. 6. 2020, ob 18. uri 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 vseh osem svetnikov.
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman (v nadaljevanju
direktorica).
Od poročevalcev so bili prisotni ga. Irma Murad, ga. Viki Ivanuša, ga. Bogdana Kolbl, g.
Edvard Cvetko in g. Ludvik Hriberšek.
Od novinarjev je bila prisotna ga. Karmen Grnjak.
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje.
G. Borut Janžekovič je opozoril na napačno zapisan kraj Ljutomer, pravilno je Juršinci.
Popravek se naredi v drugem odstavku na 7. strani zapisnika.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 108
1.
Potrdi se zapisnik 11. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega
sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/1
Župan je za 12. redno sejo predlagal naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Informacija o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za leto 2019
3. Letni program izobraževanja odraslih v občini Sveti Tomaž za leto 2020
4. Letno poročilo o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob
Dravi in Sveti Tomaž v letu 2019
5. Letno poročilo o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Ormož,
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2019
6. Letno poročilo za GJS odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda za občino Sveti Tomaž za leto 2019
7. ODLOK o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini
Sveti Tomaž-predlog
8. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Lekarniškega zavoda Lekarna Ormožskrajšani postopek
9. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Sveti Tomaž za leto 2020/2021
10. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic
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11. Novelacija DIIP-a za sanacijo LC 302-101 Pršetinci– Lahonci
12. Imenovanje člana sveta zavoda Glasbena šola Ormož
13. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
14. Razno
Še preden je župan odprl razpravo, je predlagal da se 9. točka dnevnega reda, obravnava
pod točko 2. Ostale se zamaknejo.
Župan je predlagal razpravo.
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 109
1.
9. točka dnevnega reda se obravnava pod točko 2, ostale točke dnevnega reda se
zamaknejo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal obravnavo Odloka o Dopolnitvi odloka o ustanovitvi Lekarniškega zavoda
Lekarna Ormož po skrajšanem postopku.
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda krajšo obrazložitev.
Direktorica je pojasnila, da z odlokom ustanavljamo še četrto organizacijsko enoto,ki bo pri
Sv. Tomažu. Ker gre za manjše spremembe se predlaga skrajšani postopek.
Župan je predlagal razpravo.
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 110
1.
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Lekarniškega zavoda Lekarna Ormož, se obravnava
po skrajšanem postopku.

Župan je predlagal dodatno točko dnevnega reda in sicer » Ukinitev statusa javnega dobra
na zemljišču parc. št. 571/1 k.o. Tomaž.
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda krajšo obrazložitev.
Direktorica je pojasnila, da moramo prenesti parcelo 571/1 k.o. Tomaž iz javnega dobra, ker
ne moremo izpeljati postopka knjiženja služnosti za izvedbo novega nizkonapetostnega
elektro priključka na objekt št. Tomaž 22.
Župan je predlagal razpravo.
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje.
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Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 111
1.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču s parc. št. 571/1 k.o. Tomaž, se uvrsti na
dnevni red današnje sejo pod točko 13.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal razpravo o celotnem dnevnem redu.
Ker pripomb ali dopolnitev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Sveti Tomaž za leto 2020/2021
3. Informacija o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za leto 2019
4. Letni program izobraževanja odraslih v občini Sveti Tomaž za leto 2020
5. Letno poročilo o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob
Dravi in Sveti Tomaž v letu 2019
6. Letno poročilo o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Ormož,
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2019
7. Letno poročilo za GJS odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda za občino Sveti Tomaž za leto 2019
8. ODLOK o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini
Sveti Tomaž-predlog
9. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Lekarniškega zavoda Lekarna Ormožskrajšani postopek
10. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic
11. Novelacija DIIP-a za sanacijo LC 302-101 Pršetinci– Lahonci
12. Imenovanje člana sveta zavoda Glasbena šola Ormož
13. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču s parc. št. 571/1 k.o. Tomaž
14. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
15. Razno
Ad/2
Župan je prosil ravnateljico ga. Irmo Murad, da poda obrazložitev sistemizacije delovnih mest
v vrtcu Sveti Tomaž za leto 2020/2021.
Ravnateljica ga. Irma Murad se je zahvalila za povabilo in je med drugim povedala, da imajo
trenutno vpisanih 74 otrok.
Dejavnost predšolske vzgoje bodo izvajali v petih oddelkih. Pojasnila je število vpisanih po
starostnih obdobjih. Prosijo za povečan normativ za kombinirani oddelek prvega in drugega
starostnega obdobja iz 17 na 19 otrok. Sistematiziranih je 15,19 delovnih mest. Prosijo za 30
ur obogatitvenega programa, za pevski zbor 15 ur in 15 ur za folkloro, saj si tega želijo otroci
in tudi pri starših je dobro sprejeto.
Odpiralni čas vrtca v šolskem letu 2020/2021 se predlaga od 5. ure do 16.15. ure oziroma
občasno do 16,45 ure.
Župan je predlagal razpravo.
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Ker razpravljavcev ni bilo je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 112
o
SOGLASJU
1.
a) k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje za šolsko leto 2020-2021
Predvideno
št. otrok

Specifika
občine

Najmanj 9,
največ 12
otrok
Najmanj 9,
največ 12
otrok
Najmanj
10, največ
17 otrok

11

/

1

Št.
prostih
mest
1

10

/

1

2

18

1

1

Najmanj
17, največ
22 otrok
Najmanj
14, največ
19 otrok

17

Povečan
normativ
za 2
otroka
17+2
/

1

5

18

/

1

1

5

11

Starostno
obdobje
Prvo (1- 2
leti)

Program

Oddelek

Normativ

9-urni

homogeni

Prvo (2- 3
leti)

9-urni

homogeni

Prvo, drugo

9-urni

kombinirani

Drugo (5- 6
leta)

9-urni

homogeni

Drugo (3-5
let)

9-urni

heterogeni

74

Število
oddelkov

SKUPAJ

b.) k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2020/2021:

Delovno mesto
Pomočnica ravnateljice
Vzgojiteljica
Pomočnica vzgojiteljice
Svetovalna delavka
Poslovna sekretarka
Računovodkinja
Kuharica, pomočnica kuharice
Čistilka
Hišnik
Organizator prehrane in zdravstvenohigienskega režima
Zgodnja obravnava otrok
Skupaj

Delež delovnega mesta
0,35
5,0
5,5
0,16
0,33
0,33
2,0
1,0
0,27
0,16
0,09
15,19

c) k poslovnemu času za šolsko leto 2020/2021:
Odpiralni čas vrtca v šolskem letu 2020/2021 je od 5.00 do 16.15 oziroma občasno do 16,45
ure.
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d.) k povečanemu številu otrok v oddelku
- Občina daje soglasje k povečanemu številu otrok za dva otroka v oddelku kombinirani za
prvo in drugo starostno obdobje.
e.) k drugim dejavnosti v vrtcu
V šolskem letu 2020/2021 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/3
Župan je prosil komandirja PP Ormož g. Edvarda Cvetka, da poda obrazložitev informacije o
trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za leto 2019.
Komandir se je zahvalil za povabilo in med drugim povedal, da bo na kratko podal podatke o
štirih področij delovanja policije. V letu 2019 so policisti na območju občine Sveti Tomaž
zabeležili 22 kaznivih dejanj. Od tega 12 zoper premoženje, 4 zoper zakonsko zvezo in
družino ter mladino, 3 zoper življenje in telo, 2 zoper človekove pravice in svoboščine in 1
zoper javni red in mir. Nekoliko se je povečala obravnava kršitev predpisov, ki urejajo javni
reg in mir in sicer 28. V letu 2019 se je na območju občine zgodilo 9 prometnih nesreč v
katerih je bilo udeleženih 13 oseb. Od tega je bila 1 oseba huje poškodovana, 3 lažje in 9
oseb brez poškodb. Vzroki prometnih nesreč so premik vozil v 5 primerih, neprilagojena
hitrost v 2 primerih in po ena drugi vzrok ter nepravilna stran vožnje. V 1 prometni nesreči je
bil pri povzročitelju stopnja alkoholiziranosti s 1,16 g alkohola v krvi.
Kršiteljev CPP je bilo nekoliko manj. Izdanih je bilo 16 plačilnih nalogov, 4 obdolžilni predlogi,
1 opozorilo in 7 elektronskih plačilnih nalogov.
Občina ne meji na mejo s Hrvaško, zato primerov z begunci v naši občini niso obravnavali.
Delovanje občine še vedno pokriva rajonski policist g. Aleš Meško, ki probleme tekoče
obravnava.
Ocenjuje, da je z našo občino delovanje dobro, vedno pa je policija pripravljena sprejemati
morebitne pobude ali predloge tudi od strani občinskega sveta.
Župan je povedal, da je iz poročila razvidno, da smo relativno varna občina. Sodelovanje s
policijsko postajo Ormož pa ocenjuje kot korektno in dobro, takega pa si želimo tudi v
prihodnje.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 113
1.
Občinski svet se seznani z Informacijo o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za
leto 2019, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
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Ta sklep velja takoj.
Župan se je zahvalil komandirju PP Ormož g. Edvardu Cvetku za dobro in korektno
sodelovanje v zadnjih 11 letih.
Ad/4
Župan je prosil direktorico Ljudske univerze Ormož ga. Viki Ivanuša, da poda obrazložitev
letnega programa izobraževanja odraslih v občini Sveti Tomaž za leto 2020.
Direktorica LU Ormož ga. Viki Ivanuša se je zahvalila za povabilo, da lahko predstavi
delovanje zavoda. Med drugim je povedala, da je LU Ormož v lanskem letu praznovala 60
letnico delovanja. Zavod je v dobri kondiciji. Želijo in izvajajo tisto, kar ljudje potrebujejo, še
posebej starejše generacije, da ohranjajo znanje in pridobivajo novega.
Izvajajo izobraževanje za prekvalifikacije. Opravljanje cestno prometnih predpisov so uspeli v
Ormožu zadržati. Aktivni so v vseh treh občinah. Vsako leto pripravijo letni program za
odrasle. Prijavljajo se na razpise za pridobitev sredstev, ker s tem razbremenijo občine. V
letošnjem letu so ponudili izobraževanje angleškega jezika na višjem nivoju za odrasle v
občini Sveti Tomaž. Osnovna šola jim je nudila prostorske možnosti, za kar se zahvaljujejo.
Organizirali so izobraževanje za turistične vodnike. Vinogradnikom in kletarjem so
organizirali učenje angleščine, najosnovnejše za komuniciranje s turisti. Še veliko drugih
programov in krožkov so organizirali. Zahvaljujejo se občinam za njihov finančni prispevek. Z
izvedbo letnega programa potrebujejo 5.608,07 EUR, od tega predstavlja prispevek občine
Sv. Tomaž cca 2 %. Povedala je tudi, da bo na morebitna vprašanja iz poročila podala
odgovore.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 114
1.
Sprejme se Letni program izobraževanja odraslih v občini Sveti Tomaž za leto 2020, ki je
sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan se je direktorici zahvalil za podano poročilo in izrazil željo po dobrem sodelovanju tudi
v prihodnje.
Ad/5
Župan je prosil predstavnico KP Ormož ga. Bogdano Kolbl, da poda obrazložitev poročila o
izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu
2019.
Predstavnica KP Ormož d.o.o. ga. Bogdana Kolbl se je zahvalila za povabilo na sejo. Med
drugim je povedala, da oskrbujejo 6138 gospodinjstev, od tega jih je pri Sv. Tomažu 769.
Kvaliteta vode se ocenjuje na dveh nivojih. Od 156 vzorcev je bil samo en vzorec negativen
in to zaradi nevzdrževanega hišnega priključka. Drugi nivo vzorčenja je državni monitoring.
Odvzetih je bilo 156 vzorcev in so bili vsi skladni s predpisi. Povedala je, da je pitna voda
zdrava. Vseh okvar v preteklem letu je bilo 223, od tega jih je največ v občini Ormož, ker je
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tudi največje območje. V občini sveti Tomaž je bilo 15 okvar, od tega 3 na cevovodu DN 90,
1 okvaro na DN 63, 4 okvare na DN 40 in 7 na hišnih priključkih.
Vodne izgube so znašale 25,66 % in so v višini prejšnjih let, so primerljive z drugimi občinami
v državi.
Skupaj prihodki so znašali 1.247.617,28 EUR in odhodki v višini 1.265.692,66 EUR.
Vse prodane vode je bilo 755.455 m3.
V letu 2019 so stroški pri izvajanju GJS s pitno vodo presegli prihodke v višini 10.909,07
EUR. Na področju izvajanja storitev so stroški presegli prihodke za 14.846,99 EUR, med
tem, ko je bil na področju javne infrastrukture zabeležen presežek prihodkov nad stroški v
višini 3.937,92 EUR. Poračuni se opravijo v letu 2021.
Župan je v nadaljevanju povedal, da bomo stroške v zvezi z okvarami zmanjšali, ko bo
zgrajen novi vodovod od Vičanskega vrha do vodnega stolpa Rakovci. Upamo in
pričakujemo, da bomo v naslednjem letu prejeli EU sredstva za ta projekt. Vsako leto pa
poskrbimo za obnovo enega od naselij, kjer je vodovod dotrajan. V lanskem letu smo obnovili
omrežje v Savskem vrhu, v letošnjem letu pa obnavljamo omrežje v Mali vasi.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji sklep
S K L E P št. 115
1.
Sprejme se Letno poročilo o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče
ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2019, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/6
Župan je prosil predstavnika KP Ormož d.o.o. g. Ludvika Hriberška, da poda obrazložitev
letnega poročila o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Ormož,
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2019.
Predstavnik KP Ormož d.o.o. g. Ludvik Hriberšek se je zahvalil za povabilo in povedal, da je
med drugim podjetje pristojno za zbiranje odpadkov, CEROP Puconci za obdelavo in
odlaganje.
V občini Sveti Tomaž je razdeljenih 652 posod velikosti 120 l in 19 posod za 240 l. Devet
posod za biološke odpadke 120 l in 2 posodi za 240 l. Odpadke občani odlagajo na ekoloških
otokih ali pa jih pripeljejo na zbirni center Dobrava v Ormož.
Pri izvajanju koncesijske dejavnosti zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov so Prihodki
v letu 2019 bili v višini 689.035,91 EUR. Prihodki so presegli stroške v višini 9.909,48 EUR.
Na področju izvajanja storitev pa so prihodki presegli stroške za 10.639,19 EUR, med tem,
ko je na področju javne infrastrukture bil zabeležen presežek stroškov nad prihodki v višini
729,71 EUR.
Prihodki iz naslova obdelave MKO in KO, ki poteka v CEROP d.o.o. Puconci so tudi
negativni. Ta negativni rezultat nam CEROP d.o.o. Puconci za vse tri občine ne zaračunava,
ker ta negativni rezultat pokrije v breme presežka svojih posebnih in drugih dejavnosti.
Župan je predlagal razpravo.
G. Marko Vajda je menil, da bi lahko bila cena še nižja, ker so se stroški goriva precej znižali.
G. Ludvik Hriberšek je povedal, da bo poročilo za letošnje leto pripravljeno tako, da bodo
vidni stroški goriv. Ne moremo pa pričakovati nižje cene za 120 l posodo, ki je 9,65 EUR, ker
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rastejo drugi stroški. V vseh treh občinah je sedanja cena dosti nižja od cene na Ptuju in v
primerjavi z drugimi občinami.
G. Borut Janžekovič je vprašal o zbiranju ločenih odpadkov (plastike).
Na cene odvoza ločenih frakcij nimajo vpliva. Za odvoz se mora vključiti država z
interventnimi prevzemi, ker se nekatere frakcije nakopičijo in jih nimaš kam dati. Včasih so
zbirali papir po šolah in zanj nekaj zaslužili, sedaj se dogaja, da bi morali prevzemniku
plačati, da ga prevzema, podobno je tudi za druge frakcije.
G. Marko Vajda razmišlja ali ne bi raje vračali embalaže, kot jo poznajo v drugih državah.
Pojasnjeno je bilo, da bi morali spremeniti zakonodajo, ker se je izvoz na Kitajsko ustavil in
tudi v druge države. Verjetno bomo morali v državi sami poskrbeti za odpadke, ki jih
ustvarimo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji sklep
S K L E P št. 116
1.
Sprejme se Letno poročilo o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2019, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad /7
Župan je prosil predstavnika KP Ormož d.o.o. g. Ludvika Hriberška, da poda obrazložitev
letnega poročila za GJS odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v
občini Sveti Tomaž v letu 2019
Predstavnik KP Ormož d.o.o. g. Ludvik Hriberšek je med drugim povedal, da obe čistilni
napravi v občini Sveti Tomaž za leto 2019 izpolnjujeta obratovalne standarde in pogoje
delovanja. Ena je obratovalo 84,88 % in druga 83,33 %. V letu 2019 so prihodki pri izvajanju
koncesijske dejavnosti čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Sveti Tomaž presegli
stroške za 80,43 EUR, na področju javne infrastrukture je bil zabeležen presežek prihodkov
nad stroški v višini 291,96 EUR.
Za dosego standardov, bo potrebno zamenjati zadnjo gredo na RČN pod šolo. V občini Sveti
Tomaž ni nekih visokih stroškov za delovanje, po drugi strani pa tudi ne visokih prihodkov,
ker je relativno malo gospodinjstev priključenih. G. Ludvik je predlagal, da naj svetniki
vprašajo, v kolikor jim določeni podatki niso jasni.
V nadaljevanju je župan povedal, da bomo morali razmisliti o zamenjavi zadnje grede na
RČN pod šolo in o možnosti izgradnje večjega usedalnika pri RČN pod pokopališčem.
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali bodo morala biti priključena vsa gospodinjstva na ČN do
konec leta 2021.
G. Ludvik je povedal, da država podaljšuje ta rok, vprašanje pa je, koliko časa bo to tolerirala
evropska zakonodaja. Kot država smo si nepremišljeno zastavili ta rok. Zastavljene roke že
sedaj kršimo kot država in posamezniki, verjetno pa bo potrebno določiti novi rok. Težave pa
bodo imeli tisti, ki na novo gradijo ali izvajajo prizidke, ker se bo od njih zahtevalo, da se
priključijo na javno ali zasebno čistilno napravo.
G. Franc Magdič je vprašal, kam bomo odvažali odpadno blato iz MČN.
Pojasnjeno je bilo, da zaenkrat za odvoz poskrbi koncesionar. Kot primer je navedel občino
Središče ob Dravi, ki se je odločila, da pri m3 porabljene vode plačajo vsa preostala
gospodinjstva, ki niso priključena na ČN po 0,17 EUR za odvoz na tri leta.
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali je možno prečiščeno blato odvažati na kmetijske površine.
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Pojasnjeno, da nikakor, ker se v greznice steka marsikaj od zaužitih zdravil, maščob, drugih
kemikalij in čistil. Krogotok bi se ponovil in bi te snovi prišle ponovno v hrano za ljudi in živali.
Dogaja se, da dobimo to blato nazaj.
G. Borut Janžekovič je vprašal, ali so imele države od tega koristi, če so si zadale tako kratke
roke za priključitev na čistilne naprave.
Pojasnjeno je bilo, da so imele, zaradi pridobitve EU sredstev.
G. Franc Magdič je vprašal, koliko stane odvoz blata iz MČN.
Pojasnjeno je bilo, da je enotna cena 93 EUR za odvoz za 6 m3. Kmetije, ki imajo način
deponiranja in mešanja z gnojnico, tega ne plačujejo.
Poudarjeno je bilo, da bi morali jedilna in druga olja oddati na zbirnem centru, nikakor pa
spuščati v odpadne vode.
Župan je vprašal, kaj bo s tistimi, ki niso priključeni na javni vodovod. Pojasnjeno jer bilo, da
vsi, ki niso priključeni na javni vodovod plačujejo mesečni pavšal v višini 25,40 EUR za
obremenjevanje okolja.
Tam kjer poteka javni vodovod je priključitev obvezna že v roku 6 mesecev po izgradnji. Ga.
Bogdana Kolbl je povedala, da se letos iztekajo vsa vodna dovoljenja po občinski in državni
zakonodaji. Za pridobitev ponovnega dovoljenja, bo pristojno ministrstvo preverjalo vsako
posebej.
Županje predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji sklep
S K L E P št. 117
1.
Sprejme se Letno poročilo za GJS odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda v občini Sveti Tomaž v letu 2019, ki je sestavni del tega sklepa.

2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/8
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sveti Tomaž.
Med drugim je direktorica povedala, da je bil odlok sprejet v prvem branju brez pripomb in se
predlog ne razlikuje po vsebini.
Župan je predlagal razpravo.
G, Mirko Lovrec je vprašal ali bo razrez sredstev po novem odloku približno enak.
Pojasnjeno je bilo, da bo približno enak.
Županje predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji sklep
S K L E P št. 118
1.
Sprejme se Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/9
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Župan je prosil direktorico občinske uprave,da poda obrazložitev osnutka odloka o dopolnitvi
Odloka o ustanovitvi Lekarniškega zavoda Lekarna Ormož.
Direktorica občinske uprave je med drugim povedala, da smo prejeli novo verzijo odloka.
Gre za dopolnitev odloka z eno organizacijsko enoto,ki bo pri Sv. Tomažu. Nova verzija
vsebuje še določbo o vodenju ločenega poslovanja organizacijskih enot in glede kritja
primanjkljaja. Župan je v nadaljevanju povedal, da je bilo kar nekaj usklajevanj. Občina Sveti
Tomaž smo solastniki zavoda do 12,3 %. Skupni rezultat poslovanja ob koncu leta je bil do
sedaj okrog 90 do 100 tisoč EUR. Naši občini bi pripadal dobiček v višini 12,3 %. V kolikor bi
bil poslovni izid negativen, bi lahko ta negativni izid pokrivali s procentom skupnega dobička,
razliko pa bi morali pokriti z lastnimi proračunskimi sredstvi.
G. Mirko Lovrec je povedal, da tako ni bilo do sedaj, ker se ni vodilo poslovanja po enotah.
Zanima ga, ali bo ta novi način delitve stroškov tudi za druge skupne zavode in ali se bo s
tem vložkom naš delež kaj povečal.
Pojasnjeno je bilo, da se bo vložek nekje za 100 tisoč EUR povečal, vendar moramo dati v
uporabo prostore brez plačila najemnine.
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali je taka delitev poslovnega izida zrasla na zelniku občine
Ormož, upamo pa, da bo to vzorec delovanja v drugih skupnih zavodih. Pojasnjeno je bilo,
da je bila to njihova zahteva.
G. Marko Vajda je vprašal, ali bodo stroške za električno energijo in ostale funkcionalne
stroške nosili v javnem zavodu.
Pojasnjeno je bilo, da stroške delovanja nosi zavod sam.
Glasovanje o osnutku odloka.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 119
1.
Osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Lekarniškega zavoda Lekarna Ormož, je
primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal razpravo.
Ker pripomb ali dopolnitev na osnutek ni bilo, je župan predlagal glasovanje o predlogu
odloka.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 120
1.
Sprejme se Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Lekarniškega zavoda Lekarna Ormož, ki
je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
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Ad/10
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev plačila staršev za
programe v vrtcu v času poletnih počitnic.
Direktorica je povedala, da predlagamo občinskemu svetu, da damo možnost staršem, da
lahko zaprosijo za oprostitev plačila za vrtec za en mesec v času poletnih počitnic. To razliko
bo plačala občina. Za občino bo imela oprostitev plačila staršev za cca 4.000 EUR finančnih
posledic.
Župan je predlagal razpravo.
G. Marko Vajda je vprašal, ali bomo stroške pokrivali, če bodo otroci zaradi ukrepov Korone
doma.
Pojasnjeno je bilo, da zaenkrat stroške pokriva država, kako bo v bodoče, pa še ne vemo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 121
o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic
1. člen
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij ali
avgust) rezervirati mesto v vrtcu, plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 50 % višine
njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo.
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/11
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIPP-a za sanacijo LC
302-101 Pršetinci – Lahonci-čistopis.
Direktorica občinske uprave je povedala, da bomo prejeli nekaj več sredstev s strani države,
zato je potrebna uskladitev deležev pri tej investiciji. Vrednost investicije po tekočih cenah
znaša 106.058,00 EUR, od tega bo občina Sveti Tomaž zagotovila sredstva v višini
14.217,00 EUR in država sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku 91.841,00 EUR.
Zaradi dodatnih sredstev se bo lahko nekaj več naredilo na tej cesti.
Župan je predlagal razpravo.
G. Franc Magdič je vprašal, ali bomo cesto razširili kot je bilo govora na prejšnji seji.
Župan je pojasnil, da bo cesta nekoliko razširjena, ker se na novo utrjujeta bankini.
Predvidevamo tudi izgradnjo dve izogibališč in nekaj drugih del, ki jih prej nismo predvidevali.
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Županje predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 122
O POTRDITVI DIIP-a1
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB-4 in 110/11-ZDIU12),
Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007 in
54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 in 54/2010 in 27/16) in 23. člena Statuta
občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož št. 7/07 in Uradno glasilo občine Sveti
Tomaž št. 20/2017 in 9/18) je Občinski svet občine Sveti Tomaž, na svoji 12. seji, dne
30.06.2020 sprejel naslednji sklep:
1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za
projekt/program2: Sanacija LC 302-101 Pršetinci –Lahonci-čistopis, ki ga je
izdelala3 Javna razvojna agencija Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, dne
22.06.2020.
2. V NRP občine se: (obkroži)
- se spremeni naložba
3. Odobri se izvedba investicije.
Občina bo 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 2020.
Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 106.058,00 EUR (z vključenim davkom
na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od aprila do 30.
septembra 2020.
5. Vire za financiranje zagotavljajo6:
- Občina Sveti Tomaž v znesku: 14.217,00 EUR
- Sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku: 91.841,00 EUR.

Ad/12
Župan je prosil predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da poda
poročilo o predlogih za imenovanje člana v Svet javnega zavoda Glasbena šola Ormož.
Predsednik je povedal, da je komisija opravila sejo. Podan je bil samo en predlog od strani
OO NSI Sveti Tomaž in sicer za Stanislavo Kosi. Člani komisije so sprejeli sklep, da je
predlog primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta.
Župan je predlagal razpravo.
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
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S K L E P št. 123
1.
V svet zavoda Glasbena šola Ormož se imenuje Stanislava Kosi.
2.
Mandatna doba člana traja 4 leta.
3.
Ta sklep velja takoj.
Ad/13
Župan je glede točke Ukinitev statusa javnega dobra na zemljišču parc. št. 571/1 k.o. Tomaž
prosil direktorico občinske uprave, da poda krajšo obrazložitev.
Direktorica je pojasnila, da moramo prenesti parcelo 571/1 k.o. Tomaž iz javnega dobra, ker
ne moremo izpeljati postopka knjiženja služnosti za izvedbo novega nizkonapetostnega
elektro priključka na objekt št. Tomaž 22.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 124
1.
Ukine se javno dobro na zemljišču s parc. št. 571/1 k.o. Tomaž.
2.
Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postane last občina Sveti Tomaž.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ad/14
Pobude, predlogi svetnikov in odgovori nanje.
G. Marjan Antolič je vprašal, če je izvzem parcele iz javnega dobra pogoj za izdajo
uporabnega dovoljenja za frizerski salon.
Pojasnjeno je bilo, da to ni pogoj. Za uporabno dovoljenje smo zaprosili, predložili vso
zahtevano dokumentacijo.
G. Marko Vajda je menil, da ne ve, zakaj tako dolgo traja izdaja uporabnega dovoljenja in kaj
je bilo bodoči najemnici obljubljeno. Dejstvo je, da je bodoča najemnica prenehala z
delovnim razmerjem. Sprašuje se, kje je prišlo do kratkega stika.
Župan je pojasnil, da je delno na to vplivala Corona, saj se je zaradi tega pridobivanje
papirjev zavleklo. Kar veliko truda je bilo potrebno vložiti, da smo pridobili vso dokumentacijo.
Če bi bodoča najemnica to urejala sama, bi to trajalo veliko dlje časa.
Na UE Ormož so nam obljubili, da bomo uporabno dovoljenje prejeli v nekaj dneh.
G. Marko Vajda je vprašal, ali ne bi bilo možno dati zapisnika zadnje seje prej na spletno
stran.
Direktorica je pojasnila, da se lahko zapisnik objavi na spletni strani po potrditvi na seji.
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Ad/15
Razno:
Župan je povedal, da smo občane obvestili o praznovanju 14. občinskega praznika. Sedaj
smo morali poslati novo obvestilo, da preklicujemo praznovanje, ker se moramo držati
navodil pristojnega ministrstva za javno zdravje, da je v tem času možno združenje do 50
ljudi. Zahvale bomo podelili ob priložnosti.
Župan je povedal, da so v teku priprave za modernizacijo cest Gor. Ključarovci - Senik,
Pršetinci – Lahonci. Izbranega imamo tudi izvajalca za modernizacijo ceste MezgovciVrbnjak in Rakovci - Krajnc.
Seja je bila zaključena ob 19. 55 uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 12. REDNE SEJE
1. Sklep št. 108, je realiziran.
2. Sklep št. 109, je realiziran.
3. Sklep št. 110, je realiziran..
4. Sklep št. 111, je realiziran.
5. Sklep št. 112, je v postopku realizacije.
6. Sklep št. 113, je realiziran.
7. Sklep št. 114, je v postopku realizacije.
8. Sklep št. 115, je v postopku realizacije.
9. Sklep št. 116 je v postopku realizacije.
10. Sklep št. 117, je v postopku realizacije.
11. Sklep št. 118 je v postopku realizacije.
12. Sklep št. 119, je realiziran.
13. Sklep št. 120, je v postopku realizacije.
14. Sklep št. 121, je v postopku realizacije.
15. Sklep št. 122, je v postopku realizacije.
16. Sklep št. 123, je v postopku realizacije.
17. Sklep št. 124, je v postopku realizacije.
Sveti Tomaž, 30.07.2020
Občinska uprava
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