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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 

Številka: 032-1/2018 01/ZH 
Datum:   22. 6. 2021 
 

                                                                Z A P I S N I K 

19. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 22. 6. 2021 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 so bili prisotni vsi svetniki in svetnica (v nadaljevanju svetniki).  

Seje se je udeležila tudi ga. Zinka Hartman (v nadaljevanju direktorica občinske uprave). 

Od poročevalcev so bili prisotni ga. Irma Murad, ga. Viki Ivanuša, g. Robert Brkič in g. 

Boštjan Najžar.  

Novinarjev na seji ni bilo.   

Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 

Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje. 

G. Mirko Lovrec je predlagal, da se popravijo podatki pri točki pobude in vprašanja svetnikov. 

Pravilna navedba sodelovanja Rdečega križa pri nabavi defibrilatorjev je pri Sv. Tomažu in v 

Trnovcih, ne pa v Pršetincih. 

Župan je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je vseh osem članov, soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP št. 187 

1. 

Potrdi se zapisnik 18. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov in popravkom pri vprašanjih 

in pobudah svetnikov, ki je sestavni del tega sklepa. 

2. 

Ta sklep velja takoj. 

Ad/1 

Župan je za 19. redno sejo predlagal naslednji 

dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 
1. Določitev dnevnega reda 
2. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Sveti Tomaž- skrajšani postopek 
3. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe – 
skrajšani postopek 
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4. Letni program izobraževanja odraslih v občini Sveti Tomaž za leto 2021 
5. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest in oblikovanju oddelkov vrtca pri OŠ Sveti Tomaž za 
šolsko leto 2021/2022 
6. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic 
7. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini Sveti Tomaž za leto 2020 
a.) Sklep o potrditvi ocene izvajanja OPV v občini Sveti Tomaž v letu 2020 
b.) Poročilo o delu občinskega redarstva na območju občine Sveti Tomaž 
8. Pogodba o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov za parc. št. 1692 k. o. Koračice 
9. Pooblastilo za prodajo parc. št. * 108 in 477/2 k. o. Bratonečice 
10. Pooblastilo za prodajo deleža 3/10 na parc. št. 915/2, 916/2 in 915/4 k. o. Trnovci 
11. Pobude, predlogi in vprašanja ter odgovori nanje 
12. Razno 
 
Še preden je župan predlagal razpravo o dnevnem redu, je podal predlog, da bi Odlok o 

določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Sveti Tomaž in Odlok o določitvi takse za 

obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe obravnavali po skrajšanem 

postopku. 

Direktorica je pojasnila, da gre za kratka odloka.  Prvi se nanaša na pokrivanje stroškov 

lokacijske preveritve. Preden občina lahko začne ta postopek, mora imeti sprejet odlok. Sam 

odlok nima finančnih posledic za občino. Drugi odlok se nanaša na takso, ki jo mora plačati 

oseba, ki vloži pobudo za spremembo namenske rabe.  Tudi ta odlok nima finančnih posledic 

za občinski proračun. 

Župan je predlagal razpravo glede skrajšanega postopka Odloka o določitvi stroškov 

lokacijske preveritve v občini Sveti Tomaž. Pripomb na postopek ni bilo. 

Župan je predlagal glasovanje o skrajšanem postopku za obravnavo Odloka o določitvi 

stroškov lokacijske preveritve v občini Sveti Tomaž. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji  

SKLEP št. 188 

1. 

Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Sveti Tomaž, se obravnava po 

skrajšanem postopku. 

2. 

Ta sklep velja takoj. 

 
Župan je predlagal razpravo glede skrajšanega postopka Odloka o določitvi takse za 
obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe.   
Pripomb na postopek ni bilo, zato je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP št. 189 

1. 

Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe, se 

obravnava po skrajšanem postopku. 

2. 
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Ta sklep velja takoj. 

 

Župan je predlagal razpravo o celotnem dnevnem redu današnje seje. 

Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Sveti Tomaž- skrajšani  
    postopek 
3. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo  
    namenske rabe – skrajšani postopek 
4. Letni program izobraževanja odraslih v občini Sveti Tomaž za leto 2021 
5. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest in oblikovanju oddelkov vrtca pri OŠ Sveti  
    Tomaž za šolsko leto 2021/2022 
6. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic 
7.  Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini Sveti Tomaž za leto 2020 
a.) Sklep o potrditvi ocene izvajanja OPV v občini Sveti Tomaž v letu 2020 
b.) Poročilo o delu občinskega redarstva na območju občine Sveti Tomaž 
8.  Pogodba o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov za parc. št. 1692 k. o. Koračice 
9.  Pooblastilo za prodajo parc. št. * 108 in 477/2 k. o. Bratonečice 
10. Pooblastilo za prodajo deleža 3/10 na parc. št. 915/2, 916/2 in 915/4 k. o. Trnovci 
11. Pobude, predlogi in vprašanja ter odgovori nanje 
12. Razno 
 

Ad/2 

Župan je prosil g. Boštjana Najžar, da poda obrazložitev Odloka o določitvi stroškov 

lokacijske preveritve v občini Sveti Tomaž. 

G. Boštjan Najžar je med drugim povedal, da je pravna podlaga za sprejem Odloka o 

določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Sveti Tomaž v Zakonu o urejanju prostora 

(Uradni list RS, št. 61/2017, v nadaljnjem besedilu: ZureP-2), ki v 2. odstavku 132. člena 

določa, da občina določi stroške lokacijske preveritve z odlokom. Gre za nov inštrument 

prostorskega načrtovanja s katerim se omogoči hitrejše prilagajanje ter manjša individualna 

odstopanje od pogojev, ki so določeni v prostorskih izvedbenih aktih. Z lokacijsko preveritvijo 

za namen gradenj se prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih 

zemljišč, individualna odstopanja, smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v 

uporabi z možnostjo začasne rabe prostora. S tem odlokom občina investitorju zaračuna 

nadomestilo stroškov, ki nastanejo s postopkom. Glede na to, da je interes pri investitorjih za 

lokacijske preveritve, mora občina pristopiti k sprejetju odloka, ker v nasprotnem primeru 

postopka lokacijske preveritve ni mogoče izpeljati. Stroški za posamezne vrste lokacijskih 

preveritev so odvisni od zahtevnosti postopka, ki so predpisani v 128., 129. in 130. členu 

ZUreP-2, za lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični 

poselitvi, kjer gre večinoma za omejeno povečanje izvorno določenega zemljišča oz. 

prilagajanje  in preoblikovanje oblike ter velikosti že določenega stavbnega zemljišča in bi 

znašali 1.000 EUR. Za individualno odstopanje od PIP, kjer je postopek zahtevnejši, saj 

predvideva preverjanje okoliščin in pogojev ter določanje dodatnih pogojev, bi znašala 1.500 

EUR. Za omogočanje začasne rabe prostora, kjer je potrebno preveriti predpisane omejitve 

in določiti  pogoje uporabe, bi znašala 1.300 EUR. Skladno z določili ZUreP-2 mora investitor 

ali ponudnik priložiti elaborat lokacijske preveritve, v katerem utemelji skladnost pobude z 
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določili ZUreP-2 in prostorskimi izvedbenimi akti. Občina preveri skladnost pobude z 

določbami ZUreP-2 in občinskimi prostorskimi akti ter občinskemu svetu predlaga, da s 

sklepom lokacijsko preveritev sprejme ali zavrne. Za te postopke mora občina najeti 

občinskega urbanista ter poravnati stroške dela. Zbrana sredstva so namenski viri občine za 

financiranje nalog urejanja prostora. Predlogi za lokacijske preveritve bodo možne za 

območja »A« v občinskem prostorskem načrtu (OPN). Predlagatelj bo moral predložiti 

elaborat, ki ga bo pregledal občinski urbanist. Nato sledi posredovanje predloga na pristojno 

Ministrstvo za okolje in prostor, ki bo dalo zeleno luč za nadaljevanje postopka. Sledi 

razgrnitev in obvestijo se samo lastniki sosednjih zemljišč. Podatki se objavijo na spletni 

strani občine. Sledi obravnava pripomb po razgrnitvi. Sledi obravnava na seji občinskega 

sveta ter objava v uradnem glasilu občine. Postopek lahko traja nekaj mesecev. 

Župan je v nadaljevanju povedal, da imamo že eno vlogo za obravnavo postopka lokacijske 

preveritve. S to možnostjo bodo bodoči investitorji prišli prej do želene površine za gradnjo. 

Župan je predlagal razpravo osnutka odloka. 

G. Mirko Lovrec je vprašal, kdo je kompetenten za izdelavo elaborata in koliko bo to 

posameznika stalo. 

G. Boštjan Najžar je povedal, da nam cene za elaborate niso poznane. Elaborat bo lahko 

izdelal strokovnjak, ki ima ustrezno licenco. 

Župan je predlagal glasovanje o osnutku odloka. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji  

SKLEP št. 190 

1. 

Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Sveti Tomaž, je primerna 

podlaga za nadaljnjo obravnavo. 

2. 

Ta sklep velja takoj. 

 

Župan je predlagal razpravo o predlogu Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v 

občini Sveti Tomaž. 

Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji  

SKLEP št. 191 

1. 

Sprejme se Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Sveti Tomaž, ki je 

sestavni del tega sklepa. 

2. 

Ta sklep velja takoj. 
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Ad/3 

Župan je prosil g. Boštjana Najžar, da poda obrazložitev Odloka o določitvi takse za 

obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe. G Boštjan Najžar je povedal, 

da so razlogi za sprejem odloka na podlagi 109. člena ZUrep-2, v katerem se daje občinam 

možnost, da predpišejo takso za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo občinskega 

prostorskega načrta - v nadaljevanju OPN). Taksa se lahko predpiše v vrednosti od 50 do 

300 EUR, odvisno od tega, ali gre za pobudo za osnovne ali podrobnejše namenske rabe. V 

kolikor taksa ni plačana, se pobuda ne obravnava. Z določitvijo takse ne bi prihajalo do 

špekulativnih predlogov sprememb OPN. 

V nadaljevanju je župan povedal, da smo se pozanimali o višini takse v okoliških občinah. 

Občinskemu svetu predlagamo, da bi znašala taksa 150 EUR za pobude osnovne namenske 

rabe in v isti višini za podrobne namenske rabe zemljišča. Menil je, da bi zaradi plačila takse 

prišlo do več resnih pobud. Višina takse je primerljiva s sosednjimi občinami. Sprememba 

OPN stane občino cca 60.000 EUR ali več.  

Župan je predlagal razpravo. 

G. Mirko Lovrec je vprašal, ali so take odloke sprejele že vse občine. Meni, da bi se dalo 

koga izvzeti iz plačila, mogoče mlade družine. Po njegovem mnenju bo že 200 predlogov za 

spremembo OPN plačalo polovico stroška obravnave novega odloka. Pa tudi garancije ne 

bo, če bo predlog sprejet. 

G. Najžar je pojasnil, da je večina občin odloke že sprejela. Podlaga za plačilo takse je v 

zakonodaji. Res je, da ni nobene garancije, da bodo pobude pozitivno rešene, vendar se 

pobude ne bodo vložile v postopek, če taksa ne bo plačana. 

Župan je predlagal glasovanje o osnutku odloka. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji  

SKLEP št. 192 

1. 

Osnutek Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo 

namenske rabe v občini Sveti Tomaž, je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. 

2. 

Ta sklep velja takoj. 

 

Župan je predlagal razpravo o predlogu odloka. 

Ker razpravljalcev ni bilo, je predlagal glasovanje. 

SKLEP št. 193 

1. 

Sprejme se Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo 

namenske rabe v občini Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa. 

2. 

Ta sklep velja takoj. 
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Župan se je zahvalil g. Boštjanu Najžarju za sodelovanje na seji, ki jo je le ta nato zapustil. 

Ad/4 

Župan je prosil ga. Viki Ivanuša, da poda obrazložitev Letnega programa izobraževanja 

odraslih v občini Sveti Tomaž za leto 2021.  

Ga. Viki Ivanuša je med drugim povedala, da je Ljudska univerza Ormož kot javni zavod 

ustanovljen za opravljanje javne službe, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod 

pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz javnih sredstev, sredstev ustanoviteljice, 

sredstev občin pogodbenic, iz prispevkov udeležencev izobraževanja, javnih razpisov, 

sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz drugih virov v skladu z veljavnimi predpisi. 

Osnovna dejavnost zavoda je izobraževanje odraslih ter izvajanje interesnih dejavnosti za 

mladino. Za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih zavod pridobiva sredstva občin 

pogodbenic. Občina Sveti Tomaž prispeva za ta namen sredstva v višini 12,7 % po 

splošnem delitvenem ključu. Trudijo se ustvariti spodbudno in sproščeno okolje dobro 

počutje udeležencev s sodobnimi učnimi pripomočki. Prijavljajo se tudi na nacionalne in 

mednarodne razpise. Letni program LU v občini Sveti Tomaž za leto 2020 je bil dokaj 

uspešno izveden v skladu s programom, vendar ob upoštevanju ukrepov zaradi COVID-19. 

Kolikor je bilo mogoče, so izvajali  dela na daljavo, nudili tehnično podporo vsem, ki so to 

želeli. Izvedli so 30 urni tečaj tujega jezika «Angleščina za vinogradnike«, tečaj tujega jezika 

za turistične vodnike ter druge krožke. Opisala je delovanje univerze za tretje življenjsko 

obdobje, središča samostojnega učenja, teden vseživljenjskega učenja, centra 

medgeneracijskega učenja, študijskih krožkov in opravljanje cestno prometnih predpisov.  

Za leto 2021 je vsebina Letnega programa izobraževanja odraslih v občini Sveti Tomaž 

podobna prejšnjemu letu. Vsebina letnega programa izobraževanja odraslih vseh treh občin 

predstavlja osnovo za delovanje Ljudske univerze Ormož, ki jo nadgrajujejo s številnimi 

programi, ki jih pridobijo preko razpisov na nacionalni in mednarodni ravni. 

Za izvedbo Letnega programa v občini Sveti Tomaž potrebujejo 7.401 EUR, od tega 

4.703,46 EUR za stroške dela in 2.570,54 EUR za materialne stroške programa in 127,00 

EUR za investicije. 

V nadaljevanju je spregovorila o programih, ki so predvideni za leto 2021 na področju dviga 

kompetenc občank in občanov, delovanje na področju za tretje življenjsko obdobje, o 

središču učenja za samostojno učenje in izobraževanje zaposlenih ter tednu vseživljenjskega 

učenja. Usposobili so tudi prostore za opravljanje teoretičnega pouka za vozniške izpite. 

Obstajala je bojazen, da bi morali program opustiti, ker se je prešlo na elektronsko testiranje. 

Spregovorila je o delovanju centra medgeneracijskega učenja in študijskih krožkov. 

Delovanje poteka na različnih lokacijah na območju vseh treh občin. Če bo šlo vse po načrtu, 

bodo dosegli prihodke v višini cca 500.000 EUR v tem letu. Vseh zaposlenih je 11, od tega 

samo 3 bremenijo občine, vsi ostali so financirani iz pridobljenih sredstev iz razpisov. 

Župan je predlagal razpravo. 

G. Mirko Lovrec je povedal, da ga veseli, da so izvedli izobraževanje za vinogradnike. Meni, 

da bi se verjetno dalo kaj narediti še za druga področja kmetijstva. 

Ga. Viki Ivanuša je povedala, da se prilagajajo interesu skupin. Za mlade s področja 

kmetijstva so izvedli mednarodno izmenjavo. Skupina mladih je bila pozitivno presenečena in 

navdušena nad tem, kar delamo. 

Ob koncu je izrazila željo po dobrem sodelovanju tudi v prihodnje. 
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Župan je v nadaljevanju povedal, da je sodelovanje z LU odlično in si takega sodelovanja 

želimo tudi v prihodnje. 

Župan je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP št. 194 

1. 

Sprejme se Letni program izobraževanja odraslih v občini Sveti Tomaž za leto 2021, ki je 

sestavni del tega sklepa. 

2. 

Ta sklep velja takoj. 

Župan se je zahvalil ga. Viki Ivanuša za sodelovanje na seji, ki jo je nato zapustila. 

 

Ad/5 

Župan je prosil ravnateljico OŠ Sveti Tomaž ga. Irmo Murad, da poda obrazložitev 

sistematizacije delovnih mest in oblikovanje oddelkov v vrtcu OS Sveti Tomaž za šolsko leto 

2021/2022. 

Med drugim je ravnateljica povedala, da so pripravili program za delovanje vrtca za  šolsko 

leto 2021/2022. V šolskem letu se bo odvijala dejavnost v 5 oddelkih. Vseh otrok je vpisanih 

78, v 5 oddelkih in s 13 prostimi mesti.  

Za starostno obdobje od 1-2 let bo oddelek homogen, z 12 vpisanimi otroki. Za ta oddelek se 

prosi za povečanje normativa za dva otroka. 

Za starostno obdobje od 2-3 let je oddelek homogeni, z 12 vpisanimi otroki. Za ta oddelek se 

prosi za povišanje normativa za 2 otroka. 

Za starostno obdobje prvo, drugo je oddelek kombinirani, s 17 vpisanimi otroki. Za ta oddelek 

se prosi za povečanje normativa za 2 otroka. 

Za starostno obdobje od 4-5 let je oddelek homogeni, s 17 vpisanimi otroki.  

Za starostno obdobje od 5-6 let je oddelek homogeni s 17 vpisanimi otroki.  

Sistematizacija delovnih mest bo nespremenjena. Poslovni čas vrtca v šolskem letu 

2021/2022 bo od 5. ure do 16.15 ure, oziroma občasno do 16.45 ure. Prosila je tudi za 30 ur 

obogatitvenih dejavnosti  za folkloro in otroški pevski zbor. 

Župan je predlagal razpravo. 

Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.  

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP št. 195 

o 

 soglasju 
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a) k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje za šolsko leto 2021-2022 

 

 

Starostno 

obdobje 

 

Program 

  

Oddelek 

 

Normativ 

Predvideno 

št. otrok 

Specifika 

občine 

Število 

oddelkov 

Št. 

prostih 

mest 

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

največ 12 

otrok 

13 Povečan 

normativ za 

2 otroka 

12+2 

1 1 

Prvo (2- 3 leti) 9-urni homogeni Najmanj 9, 

največ 12 

otrok 

13 Povečan 

normativ za 

2 otroka 

12+2 

1 1 

Prvo, drugo 9-urni kombinirani Najmanj 10, 

največ 17 

otrok 

18 Povečan 

normativ za 

2 otroka 

17+2 

1 1 

Drugo (4- 5 

leta) 

9-urni homogeni Najmanj 17, 

največ  22 

otrok 

17 / 1 5 

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

največ 22 

otrok 

17 / 1 5 

                                                       

SKUPAJ  

  78  5 13 

 

b.) k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2021/2022: 

Pomočnica ravnateljice 1 z 0,65 delež na DM vzgojiteljica 

Vzgojiteljica 5,0 

Vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice  5,0 

Svetovalna delavka 0,16 

Poslovna sekretarka 0,33 

Računovodkinja 0,33 

Kuharica, pomočnica kuharice 2,0 

Čistilka 1,0 

Hišnik 0,27 

Organizator prehrane in zdravstveno-higienskega režima 0,16 

Zgodnja obravnava otrok 0,09 

 

c)   k poslovnemu času za šolsko leto 2021/2022: 

Odpiralni čas vrtca v šolskem letu 2021/2022 je od 5.00 do 16.15. ure 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 oddelkih homogeni za prvo 

starostno obdobje in v oddelku kombinirani za prvo in drugo starostno obdobje.  

 

e.) k drugim dejavnosti v vrtcu 

V šolskem letu 2021/2022 se bodo izvajale naslednje obogatitvene dejavnosti: otroški zbor, 

folklora.  

Občina soglaša  z 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. 

Župan se je zahvalil ga. Irmi Murad za sodelovanje na seji, na kar je sejo zapustila. 

Ad/6 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o znižanju plačila 

staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic.  

Direktorica je povedala, da bi tudi v tem letu dali staršem možnost, da za en mesec 

rezervirajo mesto v vrtcih za svoje otroke. Starši bi za ta mesec plačali samo 50 % od 

njihovega plačnega razreda. Za občino Sveti Tomaž ima to finančne posledice do 4.000 

EUR. 

Župan je predlagal razpravo. 

Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP št. 196 
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.   
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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/7 

Župan je prosil predstavnika SOU Spodnjega Podravja g. Roberta Brkiča, da poda 

obrazložitev ocene izvajanja občinskega programa varnosti v občini Sveti Tomaž za leto 

2020 in obrazložitev poročila o delu občinskega redarstva na območju občine Sveti Tomaž 

za leto 2020. 

Med drugim je poročevalec povedal, da je minilo leto dni od obravnave zadnje ocene 

izvajanja občinskega programa varnosti. Na predlog župana, mora občinski svet obravnavati 

in sprejeti sklep o oceni občinskega programa varnosti. Redarska služba je izvajala naloge 

po programu za leto 2020. Poudarek je bil na preventivnem delovanju na področju prometa 

in splošne varnosti, vzdrževanja javnega reda in miru v občini v času javnih prireditev, 

sodelovanju s policijo in drugimi službami, ki so odgovorne za splošno in prometno varnost v 

občini. Glede prometa so izvedli 20 ukrepov. Imeli so tudi stalni stik z občani na terenu. 

Poleg nadzora nad mirujočim prometom so intenzivno sodelovali v preventivnih akcijah 

usmerjenih v varstvo najšibkejših udeležencev v cestnem prometu in v akcijah, ki so bile 

organizirane na ravni države. S prisotnostjo na določenih točkah so vplivali na umirjanje 

hitrosti, kljub temu, da niso izvajali meritev. Sodelovali so v aktivnostih s SPV vseh treh 

občin. Prejeli so dve prijavi v zvezi z onesnaženostjo ceste, vendar sta povzročitelja cesto 

očistila in sta prejela samo opozorilo. Obravnavali so dve zapuščeni vozili na javni površini, 

vendar sta zadnja lastnika vozili odstranila. Nadzor nad javnim redom in mirom so izvajali ob 

OŠ, športnem igrišču in občasno tudi na parkirišču pri pokopališču, vendar do nekih motečih 

zbiranj ni prihajalo. Na območju občine Sv. Tomaž niso izvedli nobenega ukrepa v zvezi 

COVID-19. Po Zakonu o zaščiti živali so prejeli dve prijavi zaradi tavanja psa na javni 

površini brez ustreznega varstva. Ob patruljnih obhodih po občini niso zaznali kaznivih 

dejanj. 

V letu 2021 so si zadali cilj, da bi bili prisotni občasno v vseh delih občine. Trudili se bodo 

izboljšati stanje na področju spoštovanja prometne signalizacije, še posebej za vozila, ki 

presegajo dovoljeno skupno maso na osno obremenitev. Obveščali bomo občane o novostih 

na področju zakonodaje. Sodelovali bodo na drugih, že utečenih področjih, v sodelovanju ob 

začetku šolskega leta in v preventivnih akcijah. V skladu z naloženimi pristojnostmi bodo 

aktivni na področju izvajanja ukrepov COVID-19, če bo potrebno. 

V Medobčinskem redarstvu je zaposlenih 11 oseb. Razpolagajo z vso potrebno osebno 

opremo in s prevoznimi sredstvi. V občini Sveti Tomaž v letu 2020 ni bilo potrebno uporabiti 

prisilnih sredstev. 

Če bi se odločali za tehtanje vozil, se mora odločiti posamezna občina, ker si morajo tehtnico 

izposoditi, enako kot to dela policija, enako velja za merjenje hitrosti. Skozi poletne mesece 

bodo več na terenu, ker se bodo odvijale različne prireditve.  Pozorno bodo spremljali mlade 

voznike mopediste. Mladi po opravljenem kolesarskem izpitu že lahko vozijo skuterje. 

Kontrolirali bodo predpisano opremo. 
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V nadaljevanju je župan povedal, da je stanje na področju varnosti zadovoljivo. Od redarske 

službe se pričakuje še večja angažiranost in učinkovitost, posebej na cestah v sodelovanju z 

drugimi, ki so odgovorni za prometno varnost. 

Župan je predlagal razpravo. 

G. Mira Rakuša je zanimala nastavitev radarja pri dovoljeni hitrosti 50 km/ha. 

G. Robert Brkič je povedal, da nastavijo radar do 63 km. 

G. Borut Janžekovič je povedal, da si lastniki zasadijo živo mejo ob cestah, nato pa bi želeli 

namestitev cestnega ogledala, ker je že njim samim otežena vključitev na cesto. Ne 

pomislijo, da ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu. 

Župan je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP ŠT. 197 

o potrditvi ocene izvajanja občinskega programa varnosti občine Sveti Tomaž v letu 

2020 

1. 

Občinski svet občine Sveti Tomaž ocenjuje, da so bili doseženi zastavljeni cilji Občinskega 

programa varnosti občine Sveti Tomaž za leto 2020.  

2. 

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

 Ad/8 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklenitve pogodbe o 

prenosu kmetijskih zemljišč s parc. št. 1692 k. o. Koračice na državo. 

Direktorica je povedala, da smo prejeli obvestilo, da moramo prenesti na državo parc. št. 

1692 k. o. Koračice, ki je v naravi kmetijsko zemljišče. Zemljišča, ki so bila na dan 11. 3. 

1993 opredeljena kot kmetijska, se morajo po zakonu prenesti na državo. Na tej parceli se 

nahaja redukcijska postaja plinovoda. Parcelo moramo prenesti na državo brezplačno. 

Župan je predlagal razpravo. 

G. Borut Janžekovič je pripomnil, da je naša država res hitra, saj potrebuje 28 let za 

reševanje tega lastništva. 

G. Albin Belšak je povedal, da so poskrbeli za košnjo trave na parceli. 

 Župan je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji  

S K L E P št. 198 

1. 

Z Republiko Slovenijo, Gregorčičeva 20, Ljubljana,  se sklene pogodba o prenosu kmetijskih 

zemljišč in gozdov za parc. št. 1692 k. o. Koračice. 

2. 
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Ta sklep velja takoj. 

Ad/9 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev prodajne pogodbe za parc. 

št. *108 in 477/2, obe k. o. Bratonečice. 

Direktorica je povedala, da je bil na Upravni enoti Ormož objavljen razglas za prodajo parc. 

št. *108 in 477/2 k. o. Bratonečice. Zemljišče smo podedovali po umrlem oskrbovancu doma 

za starejše. Z državo smo se uskladili glede prodaje našega deleža. Tudi država bo prodala 

svoj delež. K prodaji se je priglasil kupec Reihss Frenk. Naš delež bi prodali za 6.954,24 

EUR. 

Župan je predlagal razpravo. 

G. Marko Vajda je vprašal, kolikšna je skupna cena za to zemljišče. 

Pojasnjeno je bilo, da je skupna cena okrog 21 tisoč EUR. 

Župan je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P št. 199 

1. 

Župana se pooblasti za sklenitev prodajne pogodbe za prodajo deleža 17/50 na nepremičnini 

s parc št. *108 in 477/2 obe k. o. Bratonečice, za ceno 6.954,24 EUR.  

2. 

Ta sklep velja takoj. 

Ad/10 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev  prodaje 3/10 deleža na 

nepremičninah s parc. št. 915/2, 916/2 in 915/4  vse k. o. Trnovci.  

Direktorica je povedala, da smo se odločili prodati 3/10 delež parc. št. 915/2, 916/2 in  915/4, 

vse v k. o. Trnovci. Parcele smo podedovali po oskrbovanki doma za starejših občanov. V 

zakonitem roku se je priglasila za nakup ga. Marta Munda. Naš delež bi prodali za 1.314 

EUR. 

Župan je predlagal razpravo. 

G. Mirko Lovrec je vprašal, ali ima država namen prodati njen delež. 

Pojasnjeno je bilo, da nas je Mundova obvestila, da namerava odkupiti preostali delež od 

države. 

Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P št. 200 

1. 

Župana se pooblasti za sklenitev prodajne pogodbe za prodajo deleža 3/10 na 

nepremičninah s parc. št. 915/2, 916/2 in 915/4, vse k. o. Trnovci, za ceno 1.314,00 EUR.  
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2. 

Ta sklep velja takoj. 

Ad/11 

Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje: 

G. Marko Vajda je vprašal, kako daleč je postopek namestitve cestnega ogledala pri g. Rihtar 

v Sejancih. 

Pojasnjeno je bilo, da smo opravili ogled in pogovor. G. Rihtar bi se z namestitvijo strinjal, 

vendar se morajo o tem pogovoriti v družinskem krogu.  

g. Mirko Rakuša predlaga, da bi pokrpali cesto mimo domačije Kukovec v Savcih z asfaltnim 

drobljencem. 

Župan je povedal, da bomo odsek ceste pokrpali. 

G. Marko Vajda je prenesel informacijo o negodovanju zaradi košnje bankin. 

Pojasnjeno je bilo, da je košnja v izvajanju. 

G. Borut Janžekovič se zahvaljuje občanom za opravljeno čistilno akcijo, temu se 

pridružujejo tudi ostali svetniki. Povedal je tudi, da imajo težave s podiranjem kontejnerja na 

ekološkem otoku. Ko je prazen, ga veter prevrne. Poskrbeli bodo za pritrditev. 

G. Marjan Antolič je vprašal, ali bomo zgradili pločnik do kulturnega doma v letošnjem letu. 

Cesto pod blokom smo asfaltirali. 

Župan je pojasnil, da je bila cesta pod blokom pri Sv. Tomažu v takem stanju, da smo morali 

pristopiti k obnovi. Pristopili smo  tudi k navezavi fekalne kanalizacije iz bloka, ker je greznica 

razpadala in je bila izvedena direktna navezava na RČN pod šolo. Vsega ne moremo 

narediti, opravili smo nujna dela. 

G. Mirko Lovrec in Albin Belšak sta predlagala, da bi gasilci na svojih območjih pristopili k 

odstranitvi vej ob cestah v jesenskem času, po odpadanju listja, tudi zaradi večje varnosti. 

 

 

Ad/12 

 

Razno: 

Župan je povedal, da rekonstrukcija lokalne ceste v Mali vasi poteka. Vzporedno se je 

Elektro odločil za položitev kanalizacije za položitev elektro vodov v zemljo. Take odločitve 

so dobre za vse strani, da se po rekonstrukciji ceste več ne posega z gradbenimi deli v 

cesto. 

Na parceli pri Medgeneracijskem centru smo odstranili površinsko zemljo ter jo odpeljali na 

mesto, kjer bo v tem letu zgrajen medoviti vrt. Na to parcelo smo pripeljali odvečni gramoz s 

ceste v Mali vasi, ob izvajanju kanalizacije za elektro vode. Dali bomo pripeljati še nekaj 

finega sekanca, da se parcela lahko koristi za parkiranje.  

Bliža se praznovanje 15. občinskega praznika občine Sv. Tomaž. Že lanskoletno 

praznovanje je bilo precej okrnjeno, zato si želimo, da bi nekaj aktivnosti v tem letu vendarle 
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izvedli, seveda pod pogoji, ki jih narekuje NIJZ. Občina bi bila organizator osrednje kulturne 

prireditve s podelitvijo priznanj in zahval z družabnim srečanjem ob glasbi. V primeru slabega 

vremena lahko določene prireditve odpadejo. Športno društvo in KMN bi organizirali športno 

soboto. Turistično društvo bi v sodelovanju z občino in društvom Janeza Puha sodelovalo pri 

srečanju starodobnikov pri Sv. Tomažu. Športno društvo bi organiziralo kolesarjenje po 

občini z zaključkom pri Sv. Tomažu. Društvo upokojencev bo organizator srečanja 

upokojencev.  

Vse aktivnosti se bodo odvijale na odprtem prostoru, da bo čim varneje za vse udeležence 

prireditev. 

Seja je bila zaključena ob 20. uri. 

 

 

Zapisnikar:                                                                                       Župan: 

Ivan Rakuša                                                                                  Mirko Cvetko  
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Občina Sveti Tomaž 
 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  19. REDNE SEJE 
 

1. Sklep št. 187, je realiziran.   
2. Sklep št. 188, je realiziran. 
3. Sklep št. 189, je realiziran. 
4. Sklep št. 190, je realiziran. 
5. Sklep št. 191, je realiziran. 
6. Sklep št. 192, je realiziran. 
7. Sklep št. 193, je v postopku realizacije. 
8. Sklep št. 194, je realiziran. 
9. Sklep št. 195, je v postopku realizacije. 

10. Sklep št. 196, je v postopku realizacije. 

11. Sklep št. 197, je v postopku realizacije. 

12. Sklep št. 198, je v postopku realizacije. 

13. Sklep št. 199, je v postopku realizacije. 

14. Sklep št. 200, je v postopku realizacije. 

 

 
Sveti Tomaž, 12.08.2021 
 

 


