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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 
Številka: 032-2/2014 01/ZH 
Datum:   20. 2. 2017 
 

Z A P I S N I K 
 
18. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 20. februarja 2017 ob 19. uri, 
v sejni sobi v Kulturnem domu pri Sv. Tomažu 44, 2258 Sveti Tomaž. 
G. župan, (v nadaljevanju župan), je po uvodnem pozdravu prisotnih ugotovil, da je seja 
sklepčna, ker je bilo prisotnih vseh osem članic in članov občinskega sveta. 
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman. 
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. 200 
 

1. 
 
Potrdi se zapisnik 17. 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 17. redne seje občinskega  sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Potrditev IP-a  za Medgeneracijski center Sveti Tomaž 
3. Potrditev DIIP-a za modernizacijo JP 802-991 Grašič- Koračice -čistopis 
4. Sklenitev prodajne pogodbe za zemljišča s parc. št. 1366/1 k.o. Koračice  
5. Soglasje k spremembi sistemizacije delovnih mest v vrtcu Sveti Tomaž 
6. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
7. Razno 

 
Župan je odprl razpravo. 
Ker pripomb na dnevni red ni bilo, je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

dnevni red: 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 17. redne seje občinskega  sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Potrditev IPa  za Medgeneracijski center Sveti Tomaž 
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3. Potrditev DIIP-a za modernizacijo JP 802-991 Grašič- Koračice - čistopis 
4. Sklenitev prodajne pogodbe za zemljišča s parc. št. 1366/1 k.o. Koračice  
5. Soglasje k spremembi sistemizacije delovnih mest v vrtcu Sveti Tomaž 
6. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
7. Razno 

 
Ad 2 

 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev IP-a( investicijski program) 
za Medgeneracijski center Sveti Tomaž. 
Med drugim je bilo povedano, da smo dolžni sprejeti investicijski program za izgradnjo 
Medgeneracijskega centra Sveti Tomaž, ker investicija presega 500.000 EUR. Program in 
vsebina programa je enaka kot v Diipu. Investicijska vrednost projekta je 1.469.629,98 EUR 
z DDV. Za omenjeno investicijo bi najeli kredit v višini 1 milijon EUR. 
Župan je predlagal razpravo. 
Ga. Kristina Grašič je vprašala ali bo občina Ormož nosila stroške morebitne izgube, če ne 
bil dom polno zaseden, zaposlenih pa bi bilo 15. Zanima jo tudi ali bomo naše občane, ki so 
sedaj v Ormožu preselili v naš dom. 
Pojasnjeno je bilo, da v začetku ne bo polna zasedba zaposlenih in verjetno tudi ne 32 
oskrbovancev, kar pomeni, da se bo potrebno prilagati. Prisiliti ne bomo mogli nikogar, za 
bivanje pri Sv. Tomažu, če pa bodo to želeli pa se bodo lahko vključili. 
Ga. Kristina Grašič je vprašala ali so v tabelo pri stroški vključeni tudi stroški najema za 
druge dejavnosti, ki bi se naj odvijale v domu. 
Pojasnjeno je bilo, da niso vključeni. Stroške uporabe pa bo potrebno zaračunati, če bo 
prihajalo za koriščenje prostorov za druge namene. 
 
Ob 19.15 uri se je seje udeležila novinarka ga. Monika Levanič. 
 
G. Marjan Antolič je vprašal ali je izvajalec del že znan.  
Pojasnjeno je bilo, da izvajalec del še ni znan, ker postopek izbire še ni bil narejen. Tudi 
odnos z Zdravstvenim domom za splošno in zobno ambulanto še ni dogovorjen in sklenjen, 
ker bi to bilo prehitro. Župan je menil, da bo moralo biti delovanje doma finančno vzdržno. 
Župan je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 201 
 

 
1. Potrdi se  Investicijski program  za projekt/program2: Medgeneracijski  center 

Sveti Tomaž, ki ga je izdelala3 Javna razvojna agencija Ormož, Vrazova ulica 9, 
2270 Ormož, dne 27.01.2017 

 
2. V NRP občine se: (obkroži)  

           - odobri se izvedba investicije 
 
Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča: 
 

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.469.629,98 EUR (z vključenim davkom 
na dodano vrednost) in se bo izvajala  skladno s časovnim načrtom od februarja do 
30. januarja 2019. 

 
4. Vire za financiranje zagotavljajo6: 

- v celoti Občina Sveti Tomaž, od tega kredit v znesku 1.000.000,00 EUR. 
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Ime in priimek odgovorne osebe: ŽUPAN MIRKO CVETKO 
 

Ad 3 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIIP-a za projekt/program2: 
MODERNIZACIJA JP 802-991 KORAČICE–GRAŠIČ-čistopis, ki ga je izdelala3 Javna 
razvojna agencija Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, dne 10.02.2017. Med drugim je bilo 
povedano, da bomo za omenjeno investicijo prejeli 980 EUR več sredstev od države iz 
naslova 23. člena ZFO-1, kot smo pričakovali. Zaradi tega se mora sprejeti čistopis DIIP-a. 
Postavka vira sredstev po 23. členu ZFO-1 se poviša za 980 EUR, postavka pri lastnih 
sredstvih občine pa zmanjša za 980 EUR. Investicijski znesek pa ostane enak in znaša 
71.050 EUR. 
 
Župan je predlagal razpravo. 
G. Mirko Lovec je vprašal kdaj se bo pristopili k razpisu. 
Pojasnjeno je bilo, da takoj po sprejetju čistopisa po tej seji. 
Župan predlagala glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP ŠT. 202 
 O POTRDITVI DIIP-A 

 
1. 

 
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) je Občinski svet  občine Sveti 
Tomaž na svoji 18. redni  seji, dne 20.02.2017 sprejel naslednji sklep: 
 

1. Potrdi se  DOKUMENT  IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  za 
projekt/program2: MODERNIZACIJA JP 802-991 KORAČICE –GRAŠIČ-čistopis, ki 
ga je izdelala3 Javna razvojna agencija Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, dne 
10.02.2017. 

 
2. V NRP občine se: (obkroži)  

           - spremeni se naložba 
 
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 2017. 
 
Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča: 
 

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 71.050,00  EUR (z vključenim davkom 
na dodano vrednost) in se bo izvajala  skladno s časovnim načrtom od februarja do 
30. septembra 2017. 

 
4. Vire za financiranje zagotavljajo6: 

- Občina Sveti Tomaž v znesku: 30.070,00 EUR 
- Sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku: 40.980,00 EUR. 
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Ime in priimek odgovorne osebe: ŽUPAN MIRKO CVETKO 
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 4 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklenitve pogodbe o 
nakupu parc. 1366/1v k.o. Koračice. Med drugim je bilo povedano, da lokalna cesta 
Pršetinci-Lahonci poteka tudi po zemljišču, ki je v lasti Antolič Alojza, bivajoč v Veržeju, Stari 
trg št. 20. Vris ceste je bil opravljen v sodelovanju z občino Ormož, ker je občina Ormož 
upravljavec tega dela ceste. Delež, ki ga nameravamo odkupiti za potrebe ceste je 22 m2 v 
vrednosti 110 EUR. 
Ker pripomb ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP ŠT. 203 
 

1.  
 

Z Antolič Alojzem, roj. ___________, Stari trg 20, 9241 Veržej, se sklene prodajna za 
zemljišče s parc. 1366/1 k.o. Koračice v izmeri 22 m2, v vrednosti 110,00 EUR. 
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 5 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev soglasja občinskega sveta 
k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje za šolsko leto 2016/2017. 
Med drugim je bilo povedano, da je predlagano povečanje normativov v skupinah. 
Sprememba je potrebna, ker je sedaj vključenih 77 otrok, v mesecu aprilu pa se želi vključiti 
še en otrok. Število oddelkov se ne spremeni, po novem pa bi lahko predšolsko vzgojo 
obiskovalo 80 otrok.  
Župan je predlagal razpravo. 
G. Mirko Lovrec je vprašal ali bodo zaradi sprememb nastale finančne posledice za občino. 
Pojasnjeno je bilo, da samo v primeru dodatnih vključitev za razliko, ki jo plačajo starši in 
ceno programa. 
G. Borut Janžekovič je meni, da bi verjetno lahko našli primernejši izraz za besedo homogeni 
oddelek, ker beseda po leksikonu pomeni istorodnost. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je vseh osem svetnikov, soglasno je bil sprejet 
 

Sklep št. 204 
o 

SOGLASJU 
 

1. 
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Soglasje št. 007-15/2016 01/ZH z dne 09.06.2016, ki se nanaša na obseg dejavnosti 
predšolske vzgoje za šolsko leto 2016/2017 se spremeni tako, da se glasi:  

 
Starostno 
obdobje 

 
Program 

  
Oddelek 

 
Normativ 

Predvideno 
št. otrok 

Odobritev 
občine  

Število 
oddelkov 

Prvo (1- 2 
leti) 

9-urni homogeni Najmanj 9, 
največ 12 

otrok 

14 Povečan 
normativ za 2 

otroka 

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 

18 Povečan 
normativ za 2 

otroka 

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 

18  Povečan 
normativ za 
dva otroka 

1 

                                                       
SKUPAJ  

  80  5 

 
2. 

Soglasje v ostalih točkah ostane nespremenjeno.  
 

3. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad  6 
 
Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje. 
Uvodoma je župan povedal, da pripravljamo program vzdrževanja cest. V lanskem letu smo 
dali več poudarka na urejanju bankin, letos pa bi namenili več gramoza za makadamske 
ceste. Nekoliko bi še morali počakati, ker je teren razmočen in bi povzročili še dodatne 
poškodbe. Župan je predlagal, da svetniki evidentirajo potrebe na svojih območjih ter nam jih 
posredujejo za pripravo programa.  
G. Albin Belšak je vprašal kdaj bomo pristopili k modernizaciji ceste v Koračicah. 
Pojasnjeno je bilo, da bomo pristopili k razpisu, ker je bil na današnji seji sprejet čistopis 
DIIP-a.  Enako velja za modernizacijo ceste Rucmanci-Petek, ker sta oba cestna odseka 
vključena v financiranje po 23. členu ZFO-1 in mora biti dela končana do konec septembra. 
Ga. Kristina Grašič je vprašala ali bomo nabavili kaj označevalnih tabel, ker smo se v 
lanskem letu dogovorili, da bomo vsaj eno ali dve naselji opremili. 
Pojasnjeno je bilo, da bomo na tem delali, nekaj turističnih označb pa bomo vključili v 
program LAS-a. 
Ga. Kristina Grašič je menila, da bi morali označiti vsaj eno parkirno mesto za invalide v 
centru Sv. Tomaža in tudi za kolesarje po naši občini ni nobenih označb. 
Za parkirno mesto bomo poskušali najti prostor, za kolesarko pot pa bi moral biti narejen 
projekt.  
G. Marjana Antoliča je zanimalo ali smo posredovali na telekom zahtevo po odstranitvi 
telefonske govorilnice, kdaj se bo pristopilo k izgradnji vodovoda, ker se je k podpisu 
služnosti že pristopilo in glede parkirnih mest pri pošti. 
Glede govorilnice je bilo povedano, da smo zahtevo posredovali. 
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Glede vodovoda pa je bilo pojasnjeno, da se pripravlja dokumentacija za izdajo gradbenega 
dovoljenja, vendar bo investicija odvisna od države, če bo v finančno perspektivo do 2020 
vključila izgradnjo vodovodov. Parkirnih mest pri poslovno stanovanjskem objektu Sv. Tomaž 
18 skoraj ni. Razmišlja se, da bi zelenico pred objektom preuredili v parkirna mesta. 
Potrebno bi bilo poskrbeti tudi za meteorno kanalizacijo pred objektom. Za objektom ima 
občina zemljišče, ki pa se koristi za vrtove. 
 
G. Borut Janžekovič opozarja na poškodbe na asfaltirani cesti v Rucmancih proti Venta 
Alojzu. 
Zanima ga tudi ali je predvidena sanacija še s druge strani mostu pri kapeli v Rucmancih, 
Vprašal je tudi ali smo posredovali podatke komunalnemu inšpektorju za ogled cestnih 
priključkov na cesti Savci-Rucmanci. 
Pojasnjeno je bilo, da bomo izvajalca del opozorili na poškodbe. Obnove drugega dela v letu 
2017 nismo planirali, bomo pa namestili ograjo na levi strani, kjer je bila opravljena sanacija. 
Komunalnemu inšpektorju bomo posredovali zahtevo za ogled ceste, ker sta bila zgrajena 
cestna priključka brez ustreznega dovoljenja. 
G. Borut Janžekovič je vprašal, kje se namerava graditi avtobusno postajališče pod 
kamnosekom v Savcih. Pojasnjeno je bilo, da bi bila primerna lokacija pod stanovanjsko hišo 
Jožefa Majcen. 
Župan je navzoče seznanil, da starši otrok dela naselja Lahonci predlagajo občini Ormož 
izgradnjo avtobusnega postajališča pri Rakuševih. Glede na to, da spada ta del naselja 
Lahonci v šolski okoliš naše osnovne šole, pričakujejo finančno sodelovanje pri tem projektu. 
G. Mirko Lovrec je vprašal ali lahko financiramo projekte v drugi občini. Pojasnjeno je bilo, da 
v tem primeru gre za šoloobvezne otroke naše osnovne šole in njihovo varnost.  
G. Franc Magdič je opozoril na nujna vzdrževalna dela na novo kategorizirani cesti pod 
Antolič Markom v Pršetincih.  
Pojasnjeno je bilo, da bomo ogled ceste opravili. 
G. Borut Janžekovič je menil, da je skrajni čas, da komunalni inšpektor naloži vsaj dvema 
občanoma kazen za nepravilno oranje. Taka informacija bi se zelo hitro razširila in bi bilo več 
reda, po drugi strani pa manjši stroški za vzdrževanje. 
G. Mirko Lovrec je predlagal lokacijo, kjer bi bilo možno odlagati zemljo, ko se bodo izvajali 
izkopi in čiščenje jarkov ob cestah. 
 

Ad 7 
 
Ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 20. uri 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                         Župan : Mirko Cvetko 
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Občina Sveti Tomaž 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  18. REDNE SEJE 

 
1. Sklep št. 200, je realiziran.   
2. Sklep št. 201, je v postopku realizacije. 
3. Sklep št. 202,  je v postopku realizacije.  
4. Sklep št. 203, je v postopku realizacije. 
5. Sklep št. 204, je v postopku realizacije. 
 
 

Občinska uprava 
 

 
 


