OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž

Številka: 032-1/2018 01/ZH
Datum: 21. 12. 2020

ZAPISNIK

16. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 21. 12. 2020, ob
18.30 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 so bili prisotni vsi svetniki in svetnica.
Seje se je udeležila tudi ga. Zinka Hartman (v nadaljevanju direktorica občinske
uprave) in ga. Stanislava Kosi (v nadaljevanju računovodkinja).
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje.
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje.

Glasovalo je vseh osem članov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 148
1.
Potrdi se zapisnik 15. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del
tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/1

Župan je za 16. redno sejo predlagal naslednji
dnevni red:
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Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 15. redne seje
občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov.
Določitev dnevnega reda
Dopolnjen Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2021
Odlok o pokopališkem redu na območju občine Sveti Tomaž - predlog
Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Sveti Tomaž - predlog
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveti Tomaž (Uradno prečiščeno
besedilo – skrajšani postopek)
6. Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Sveti Tomaž (Uradno
prečiščeno besedilo – skrajšani postopek)
7. Sklenitev prodajne pogodbe za parc. 16/6 k. o. Tomaž
8. Sklenitev prodajne pogodbe za parc. 193/4 k. o. Bratonečice
9. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
10. Razno
1.
2.
3.
4.
5.

Župan je predlagal, da se 5. in 6. točka dnevnega reda obravnavata po skrajšanem
postopku. Direktorico občinske uprave je prosil za krajšo obrazložitev.
Direktorica je povedala, da je bil Odlok o kategorizaciji sprejet na prejšnji seji. Zaradi
lažje uporabe in sledenja odloku je prav, da objavimo Uradno prečiščeno besedilo, v
katerem so zajete vse spremembe, ki so bile sprejete v preteklih letih.
Enako pojasnilo je podala za Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Sveti
Tomaž.
Župan je predlagal razpravo o obeh predlogih.
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje o skrajšanem postopku pri 5. točki
dnevnega reda.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 149
1.
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveti Tomaž se obravnava po
skrajšanem postopku.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal glasovanje o skrajšanem postopku pri 6. točki dnevnega reda.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji

SKLEP ŠT. 150
1.
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Sveti Tomaž se obravnava po
skrajšanem postopku.
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2.
Ta sklep velja takoj.

Župan je predlagal glasovanje o celotnem dnevnem redu.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 15. redne seje
občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Določitev dnevnega reda
Dopolnjen Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2021
Odlok o pokopališkem redu na območju občine Sveti Tomaž - predlog
Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Sveti Tomaž - predlog
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveti Tomaž
(Uradno prečiščeno besedilo – skrajšani postopek)
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Sveti Tomaž
(Uradno prečiščeno besedilo – skrajšani postopek)
Sklenitev prodajne pogodbe za parc. 16/6 k. o. Tomaž
Sklenitev prodajne pogodbe za parc. 193/4 k. o. Bratonečice
Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
Razno
Ad/2

Župan je prosil računovodkinjo, da poda obrazložitev dopolnjenega predloga
proračuna za leto 2021.
Med drugim je računovodkinja povedala, da se prihodki proračuna v dopolnjenem
predlogu proračuna za leto 2021 povišajo za 6.961,50 EUR, iz 2.579.143,34 EUR na
2.586.104,84 EUR. Prihodki se povišajo, ker dodatno planiramo prodajo lastniškega
deleža na objektu in stavbni parceli v Bratonečicah 21 v predvideni višini 6.222 EUR.
Planirana so tudi sredstva EUR v višini 739,50 EUR za sofinanciranje projekta na
področju turizma (DJS).
Tudi odhodki se povišajo za 17.825,97 EUR iz 2.709.531,17 EUR na 2.727.357,14
EUR. Spremembe so potrebne zaradi vključitve določenih postavk, ki jih je potrebno
vključiti v proračun. Povišanje odhodkov se pokriva z znižanjem postavk, kjer je bilo
ugotovljeno, da je to mogoče, s povišanjem prihodkov in iz prenosa sredstev, ker del
sredstev v letu 2020 ne bo porabljen v tolikšnem obsegu kot je bilo planirano.
Posledično se povišajo sredstva na računu iz preteklih let za 10.864,47 EUR iz
137.172,33 EUR na 148.036,80 EUR.
Spremembe v posebnem delu proračuna:
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Proračunska postavka 040610 Plače se poviša za 4.211,24 EUR iz 148.167,76 EUR
na 152.379 EUR, ker v predlogu proračuna ni bila planirana postavka odpravnine ob
upokojitvi zaposlenega delavca.
Proračunska postavka 040632 Materialni stroški – skupna občinska uprava se
poviša za 724,00 EUR iz 3.489,01 EUR na 4.213,01 EUR. Sredstva se povišajo na
predlog Medobčinske občinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti
Tomaž za nabavo oz. najem vozila, ki ga potrebujejo za izvajanje nalog na terenu.
Proračunska postavka 07118 Jara Ormož – delovanje LAS UE Ormož v višini
2.080,00 EUR se v celoti prenese na postavko 071402 Javna razvojna agencija sofinanciranje dejavnosti.
Prav tako se na postavko 071402 prenese tudi postavka 071404 Javna razvojna
agencija - izdatki za blago in storitve v višini 1.800,00 EUR ter se dodajo sredstva v
višini 5.380,00 EUR.
Z združitvijo navedenih postavk, ter z dodatnimi sredstvi se zagotavljano sredstva za
delovanje Javne razvojne agencije Ormož v pogodbeni vrednosti. Javna razvojna
agencija Ormož opravlja naloge tudi za našo občino in izvaja projekte za vse tri
občine in skupne projekte.
Spremeni se postavka 071422 Turistična obvestilna signalizacija – TOS, ki se za leto
2021 zniža za 365,53 EUR iz 1.000,00 EUR na 634,47 EUR.
V letu 2021 se bo izdelala projektna dokumentacija. Obvestilne table se bodo
izdelale v letu 2022, zato je potrebno projekt planirati v dvoletnem programu.
Doda se nova proračunska postavka 071428 Nadgradnja ponudbe DJS v višini
1.061,40 EUR.
Občina bo sodelovala v projektu kmetije Glavinič, izvedla bo aktivnost izdelave
promocijske brošure (2000 kom), za namene promocije in trženja.
Proračunska postavka 081620 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 2014-2020
(Ormoško območje) se poviša za 3.286,61 EUR iz 409.246,43 EUR na 412.533,04
EUR.
Sredstva, ki so planirana za projektno dokumentacijo se uskladijo glede na letošnjo
realizacijo. Ker v letu 2020 ni bila realizacija izvedena v celoti, je potrebno del
sredstev zagotoviti še v letu 2021.
Doda se nova proračunska postavka 051714 Sofinanciranje dežurne službe v
zobozdravstvu v višini 1.108,25 EUR.
Zdravstveni dom Ptuj bo zagotovil dežurno službo v zobozdravstvu s svojimi
zaposlenimi in drugimi izbranimi osebnimi zdravniki za odrasle in mladino, za občane
iz občin Spodnjega Podravja, ki participirajo finančna sredstva po deležu
prebivalstva.
Postavka 051863 Knjižnica Sveti Tomaž – investicijsko vzdrževanje in oprema v
višini 500,00 EUR se prenese na proračunsko postavko 051855 Knjižnica F. Ksavra
Meška – investicijsko vzdrževanje in oprema.
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V predlogu proračuna so bila sredstva v višini 500,00 EUR planirana na napačni
postavki, zato se z dopolnjenim predlogom proračuna planirajo na postavki, ki je bila
predlagana v finančnem načrtu knjižnice.
Postavka 171806 Stroški vzdrževanja Cajnkarjeve domačije se zniža za 900,00 EUR
iz 2.181,00 na 1.281,00 EUR.
S predlogom proračuna se postavka zniža, ker je dejansko poraba ogrevanja nižja
kot je bila planirana v predlogu proračuna.
Župan je v nadaljevanju prosil predsedujoče odborov, da podajo stališča odborov.
Predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem g. Mirko Lovrec je povedal, da so se
člani sestali in sprejeli sklep, da je predlog proračuna primerna podlaga za obravnavo
na seji občinskega sveta.
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti ga. Marija Žinko je povedala, da so se
člani sestali in sprejeli sklep, da je predlog proračuna primerna podlaga za obravnavo
na seji občinskega sveta.
Predsednik Odbora za okolje in prostor g. Marko Vajda je povedal, da so se člani
sestali in sprejeli sklep, da je predlog proračuna primerna podlaga za obravnavo na
seji občinskega sveta.
Predsednik Odbora za gospodarstvo in drobno gospodarstvo g. Borut Janžekovič je
povedal, da so se člani sestali in sprejeli sklep, da je predlog proračuna primerna
podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta.
Predsednik Odbora za požarno varnost in civilno zaščito g. Albin Belšak je povedal,
da so se člani sestali in sprejeli sklep, da je predlog proračuna primerna podlaga za
obravnavo na seji občinskega sveta.
Predsednik Odbora za finance in proračun g. Miro Rakuša je povedal, da so se člani
sestali in sprejeli sklep, da je predlog proračuna primerna podlaga za obravnavo na
seji občinskega sveta.
Župan je v nadaljevanju povedal, da ne gre za večje spremembe v dopolnjenem
predlogu proračuna. Nekatere postavke smo dodali, ker nam prej niso bile znane.
Nobenih investicij nismo dodajali ali odvzemali, dejansko gre za minimalne
spremembe, je menil.
Župan je predlagal razpravo o dopolnjenem predlogu proračuna.
G. Marko Vajda je vprašal, kolikšen je delež občine pri nepremičnini Munda Jožefa v
Bratonečicah št. 21, kjer smo solastniki skupaj z državo. Zanima ga tudi, ali je mimo
parcele urejeno lastništvo ceste.
Direktorica je pojasnila, da je naš delež 17/50.
G. Miro Rakuša je vprašal, ali imamo interesenta za nakup.
Direktorica je pojasnila, da se zanima en gospod. V nadaljevanju je župan povedal,
da smo z državo dosegli dogovor o prodaji skupne nepremičnine. Objekt je v zelo
slabem stanju. Podobna stanja doživimo pri vseh nepremičninah naših občanov, ki
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so vključeni v institucionalno varstvo, ker po zakonodaji ostanejo oskrbovanci lastniki
premoženja do smrti in s tem premoženjem tudi upravljajo.
G. Mirko Lovrec podpira dežurstvo zobozdravnika na Ptuju, ki se bo izvajalo ob
sobotah in nedeljah v dopoldanskem času.
Župan je v nadaljevanju povedal, da bo nočno dežurstvo zobozdravnika še vedno
samo v Mariboru.
G. Miro Rakuša je vprašal za koliko se je povečala glavarina. Bila bi naj višja skoraj
za 40 EUR po glavi.
Računovodkinja je povedala, da se je glavarina za leto 2021 povišala, vendar iz tega
vira ne bomo dobili dosti več sredstev, ker imamo manj prebivalcev, pa tudi površina
občine se nam je nekoliko zmanjšala, po določitvi mej s sosednjimi občinami.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 151
1.
Sprejme se dopolnjen predlog Odloka o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2021,
ki vsebuje splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov, načrt
ravnanja z nepremičnin premoženjem, kadrovski načrt.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/3
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Odloka o
pokopališkem redu na območju občine Sveti Tomaž v fazi predloga.
Direktorica je povedala, da predlagamo dva amandmaja.
Prvi amandma se nanaša na 34. člen.
V 2. odstavku 34. člena se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:« Širina
dvojnega groba je do 2 m, dolžina 2 m. V osnutku odloka je bila napisana beseda
»od«, kar pa ni pravilno, saj mora biti beseda »do«.
Za 5. odstavkom se doda novi odstavek, ki se glasi:« Razdalja med grobovi mora biti
najmanj 0,4 m, kar ne velja za obstoječe grobove.
Dodali smo novi odstavek, ki ureja razdaljo med grobovi, ki je zelo pomembna.
Drugi amandma se nanaša na 35. člen.
Drugi stavek 1 odstavka se spremeni tako, da se glasi: » Mirovalna doba za pokop s
krsto znaša 15 (petnajst) let.
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Zaradi strukture zemlje smo podaljšali mirovalno dobo za pet let, saj moramo
upoštevati, da je v zadnjih desetih letih še bilo 23 % pokopov s krstami.
Župan je predlagal razpravo.
Razprava o amandmajih.
G. Miro Rakuša je menil, da bo verjetno v naslednjih 3 letih še samo 15 % klasičnih
pogrebov, čez pet pa mogoče samo 5%.
Župan je predlagal glasovanje o amandmaju k členu št. 34.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 152
1.
V 2. odstavku 34. člena se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:« Širina
dvojnega groba je do 2 m, dolžina 2 m.
Za 5. odstavkom se doda novi odstavek, ki se glasi:« Razdalja med grobovi mora biti
najmanj 0,4 m, kar ne velja za obstoječe grobove.
2.
Ta sklep velja takoj.

Župan je predlagal glasovanje o amandmaju k členu št. 35.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 153
1.
Drugi stavek 1 odstavka se spremeni tako, da se glasi: » Mirovalna doba za pokop s
krsto znaša 15 (petnajst) let.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal razpravo o odloku z dopolnitvami.
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali najemniki grobov redno plačujejo grobnino ali imamo
dolžnike.
Računovodkinja je pojasnila, da je realizacija skoraj 100 %.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 154
1.
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Sprejme se Odlok o pokopališkem redu na območju občine Sveti Tomaž, ki je
sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/4
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Odloka o turistični
in promocijski taksi v občini Sveti Tomaž v fazi predloga.
Direktorica je pojasnila, da se predlog odloka ne razlikuje od sprejetega osnutka.
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. 155
1.
Sprejme se Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Sveti Tomaž, ki je sestavni
del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.

Ad/5
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Odloka o
kategorizaciji občinskih cest v občini Sveti Tomaž (Uradno prečiščeno besedilo –
skrajšani postopek).
Direktorica je povedala, da je bil Odlok o kategorizaciji sprejet na prejšnji seji. Zaradi
lažje uporabe in preglednosti je prav, da sprejmemo prečiščeno besedilo, v katerem
so zajete vse spremembe.
Župan je povedal, da razprave pri osnutku tega odloka ni.
Župan je predlagal glasovanje o osnutku odloka.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 156
1.
Osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveti Tomaž (Uradno
prečiščeno besedilo), ki je sestavni del tega sklepa, je primerna podlaga za nadaljnjo
obravnavo.
2.
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Ta sklep velja takoj.

Župan je povedal, da razprave pri predlogu tega odloka ni.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 157
1.
Sprejme se Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveti Tomaž (Uradno
prečiščeno besedilo), ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/6
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Odloka o
občinskem prostorskem načrtu občine Sveti Tomaž (Uradno prečiščeno besedilo –
skrajšani postopek).
Direktorica občinske uprave je povedala, da je bil odlok sprejet na prejšnji seji. Zaradi
lažje preglednosti in uporabe je prav, da odlok sprejmemo še v prečiščenem
besedilu.
Župan je povedal, da razprave pri osnutku tega odloka ni.
Župan je predlagal glasovanje o osnutku odloka.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 158
1.
Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Sveti Tomaž (Uradno
prečiščeno besedilo), ki je sestavni del tega sklepa, je primerna podlaga za nadaljnjo
obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.

Župan je povedal, da razprave pri predlogu tega odloka ni.
Župan je predlagal glasovanje o predlogu odloka.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 159
1.
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Sprejme se Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Sveti Tomaž (Uradno
prečiščeno besedilo), ki je sestavni del tega sklepa.

2.
Ta sklep velja takoj.

G. Mirko Lovrec je vprašal, od kdaj bo odlok veljal.
Direktorica je pojasnila, da od naslednjega leta.
G. Marko Vajda je prenesel vprašanje občanke ga. Katje Raušl v zvezi s plačilom
NUSZ.
Direktorica je povedala, da je občanka prejela odločbo za oprostitev plačila NUSZ za
pet let s tem, da se jo oprosti plačila od leta 2021 dalje, položnico za leto 2020 pa
mora poravnati.
Ad/7
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklenitve prodajne
pogodbe za parc. 16/6 k. o. Tomaž.
Direktorica je povedala, da gre za nakup stavbne parcele št. 16/6 k. o. Tomaž, ki je v
lasti Sante Mandelj, iz Svetega Tomaža. Parcela leži v neposredni bližini
Medgeneracijskega centra. Parcelo bi namenili za parkirišče.
Na sejo je prišel g. Peter Kirič.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 160
1.
S Mandelj Santo, Sveti Tomaž 55 c, 2258 Sveti Tomaž, se sklene pogodba za nakup
nepremičnine s parc. št. 16/6 v izmeri 852 m 2, pripisana k. o. Tomaž, za vrednost
10.224,00 EUR.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/8
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklenitve prodajne
pogodbe za parc. 193/4 k. o. Bratislavci.
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Direktorica je povedala, da želi država odkupiti naš 13/24 delež na parceli 193/4 k. o.
Bratislavci. Kupnina znaša 3.187,23 EUR.
Župan je predlagal razpravo.
G. Borut Janžekovič je vprašal, ali gre samo za prodajo našega deleža.
Pojasnjeno je bilo, da gre za prodajo našega deleža državi.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji sklep
S K L E P št. 161
1.
S Republiko Slovenijo, Direkcijo RS za vode, se sklene prodajna pogodba za
nepremičnino s parc. št. 193/4 k. o. Bratislavci v izmeri 3421 m2 v deležu 13/24, za
vrednost 3.187,23 EUR.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/9
Pobude, vprašanja svetnikov in odgovori nanje.
G. Albin Belšak je vprašal, kako napreduje pridobitev dokumentacije za lekarno.
Direktorica je pojasnila, da smo morali pridobiti vodno dovoljenje od pristojnega
ministrstva, kljub temu, da je bilo za objekt že v preteklosti izdano uporabno
dovoljenje. Zaradi izvedbe vrat na zunanji strani in spremembe namembnosti
prostorov, je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje od Upravne enote Ormož.
Upamo, da bomo novo gradbeno dovoljenje pridobili v kratkem. Župan je v
nadaljevanju povedal, da se tako niti ne mudi, ker delovanje lekarne povezujemo z
rednim delom zdravnice pri Sv. Tomažu. Menil je, da bi to želeli dokončati do
občinskega praznika. Želimo, da bi bila lekarna odprta vsaj 4 dni v tednu oz. takrat,
ko bo delala zdravnica splošne ambulante.
G. Marko Vajda je predlagal, da bi pripravili razpis za sofinanciranje MČN čim prej,
ker bi morale biti zgrajene MČN približno do junija. Na ponudbe je potrebno čakati
več kot 14 dni.
Direktorica je povedala, da bomo pripravili razpis čim prej oziroma že v mesecu
januarju.
G. Marjan Antolič je vprašal, kakšen je odziv na ponovno delovanje bankomata.
Župan je povedal, da so občani to pridobitev dobro sprejeli. Zelo hitro po začetku
obratovanja so morali izvesti ponovno polnitev z denarjem. Očitno ta bankomat
koristijo tudi občani od drugod. Število transakcij za nas ni pomembno, ker imamo
fiksno plačilo na mesec. Višina provizije za dvige pa je odvisna od posamezne
banke, na to pa mi nimamo vpliva.
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G. Borut Janžekovič opozarja na poškodovani prepust v Rucmancih pod
stanovanjsko hišo Milike in še na neopravljeno oblaganje bankine s kamnom pri
Šulak Boštjanu v Rucmancih.
Pojasnjeno je bilo, da smo izvajalcu tekočega vzdrževanja cest že naročili oblaganje
bankine s kamnom, vendar še k temu ni pristopil. Ogled poškodovanega prepusta
zaradi polaganja optičnega kabla bomo opravili in ustrezno ukrepali.
G. Franc Magdič je vprašal župana, ali je imel kaj stika z županjo občine Ljutomer v
zvezi z mejno cesto.
Župan je povedal, da osebnega stika ni bilo. Kolikor pa ve, je mejna cesta
predvidena za modernizacijo v letu 2022/23, skupaj z nekaj krajšimi odseki cest na
območju občine Ljutomer.
Župan je povedal, da tudi letos ognjemeta ne bo, sredstva pa bomo namenili
družinam, ki so pomoči najbolj potrebni. Svetniki so podali predloge.
G. Marko Vajda opozarja na poškodovano asfaltno vozišče pri Bratuša Stanku v Mali
vasi in pri Rihtar Tanji in Andreju v Mali vasi. Menil je, da se boji, da bo prišlo do
tožbenih in odškodninskih postopkov, ker je cesta, še posebej pri Rihtarjevih v Mali
vasi v zelo slabem stanju, ob gradbišču nove stanovanjske hiše.
Župan je povedal, da bomo investitorja ponovno opozorili.

Ad/10
Občani lahko vidijo, da smo poskrbeli za okrasitev centra in za postavitev jaslic pri
cerkvi v sodelovanju z župnijo. Jaslice so iz lesa, v naravni velikosti in so delo
našega mojstra g. Marka Grašiča. G. Marku se za to še posebej zahvaljujemo.
Na koncu se je župan zahvalil za korektno delovanje, česar si želi tudi v prihodnjem
letu. Vse naloge, za katere smo se čez leto dogovorili, smo jih tudi realizirali.
Naslednje leto bo manj modernizacij cest, bo pa ena večja v Mali vasi. K večjim
investicijam bomo pristopili tudi v prihodnje, ker imamo v načrtu rekonstrukcijo ceste
Rucmanci – Trnovci - Mezgovci in Koračice - Hranjigovci. Za ta dva odseka smo že
naročili geodetsko odmero.
Ob koncu se je zahvalil za sodelovanje in zaželel vsem vse dobro v letu 2021.
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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Občina Sveti Tomaž
POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 16. REDNE SEJE
1. Sklep št. 148, je realiziran.

2. Sklep št. 149, je realiziran.
3. Sklep št. 150, je realiziran.
4. Sklep št. 151, je v postopku realizacije.
5. Sklep št. 152, je realiziran.
6. Sklep št. 153, je realiziran.
7. Sklep št. 154, je v postopku realizacije.
8. Sklep št. 155, je v postopku realizacije.
9. Sklep št. 156, je realiziran.
10. Sklep št. 157, je v postopku realizacije.
11. Sklep št. 158, je realiziran.
12. Sklep št. 159, je v postopku realizacije.
13. Sklep št. 160, je realiziran.
14. Sklep št. 160, je v postopku realizacije
Sveti Tomaž, 25.02.2021
Občinska uprava
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