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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 

Številka: 032-1/2018 01/ZH 
Datum:   24. 8. 2021 
 
                                                                Z A P I S N I K 

20. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 24. 8. 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 je bilo prisotnih šest svetnikov in svetnica (v 

nadaljevanju svetniki). Svetnik g. Albin Belšak se je udeležil seje nekoliko pozneje. 

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

uprave). 

Od poročevalcev je bila prisotna ga. Irma Murad.  

Novinarjev na seji ni bilo.   

Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 

Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje. 

Pripomb ali dopolnitev ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje. 

Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP št. 201 

1. 

Potrdi se zapisnik 19. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del 

tega sklepa. 

2. 

Ta sklep velja takoj. 

Ad/1 

Župan je za 20. redno sejo predlagal naslednji dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 19. redne seje 
občinskega  sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Sklep o določitvi cene programa predšolske vzgoje in otroškega varstva v 

Vrtcu Sveti Tomaž 
3. Izdaja soglasja k sodni poravnavi za Pokrajinski muzej Ptuj in Občino Središče 

ob Dravi  
4. Informacija glede razširitve območij izvajanja šolskih prevozov  
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5. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
     6.  Razno 
 

Župan je predlagal razpravo. 

Pripomb na dnevni red ni bilo. 

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

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega  
sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. 
      1. Določitev dnevnega reda 
      2. Sklep o določitvi cene programa predšolske vzgoje in otroškega varstva  v  
           Vrtcu Sveti Tomaž 
      3. Izdaja soglasja k sodni poravnavi za Pokrajinski muzej Ptuj in Občino Središče 
           ob Dravi  
      4. Informacija glede razširitve območij izvajanja šolskih prevozov  
      5. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
      6. Razno 
 

Ad/2 

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

predloga nove cene programa predšolske vzgoje in otroškega varstva v OŠ Sveti 

Tomaž. Ga. ravnateljica je med drugim povedala, da se programi predšolske  vzgoje 

financirajo iz naslova javnih sredstev, sredstev ustanoviteljice, občine in plačil 

staršev. Od 1. septembra 2021 so starši oproščeni plačila vrtca za mlajšega otroka, 

če imajo hkrati vključena v vrtec dva otroka in tretjega ter vsakega nadaljnjega, s 

tem, da država zagotavlja plačilo za te otroke.  Ceno programa sestavljajo stroški 

dela zaposlenih, normativi in standardi ter kolektivna pogodba, materialni stroški in 

storitve ter stroški živil za otroke. 

Zadnja sprememba cene je bila 1.11. 2019.  Na predlagani dvig cene bistveno 

vplivajo stroški dela, zaradi napredovanj v plačne razrede, nazive ter delovne 

uspešnosti. Povedala je, da je od zadnjega povišanja cen bilo eno napredovanje v 

višji naziv, v tem času pa sta podani ena vloga v višji naziv in ena vloga v naziv, kar 

bo finančna obremenitev od decembra dalje. 

Za strošek živil predlagajo dvig iz 1,52 EUR na 1,65 EUR na dan. Gre za stroške, ki 

se staršem odštejejo od mesečnega plačila, če je otrok odsoten več kot tri dni. 

Upošteva se, če je bila odsotnost otroka v vrtcu strnjena. Na dvig cene vpliva tudi 

uredba o zelenem javnem naročanju, ki določa delež ekoloških živil, ta pa so 

običajno na trgu dražja. 

Predlagajo nove cene za prvo starostno obdobje v višini 568,66 EUR. Za kombinirani 

oddelek prvega in drugega starostnega obdobja predlagajo 439,75 EUR. Za drugo 

starostno obdobje predlagajo ceno v višini 399,33 EUR. Za vse tri nove cene je 

ravnateljica podala pojasnila glede stroškov dela, materiala in storitev ter stroškov 

živil. 



3 
 

Ob zaključku je je izrazila željo, da občinski svet ugodi prošnji šole o povišanju cen, 

ker bo  s tem možno zagotavljati nemoteno in kvalitetno oskrbo otrok v vrtcu. 

Župan je v nadaljevanju povedal, da je od povišanja cen minilo nekaj časa. Povišanje 

cen vpliva na višje izdatke za občinski proračun. Nekatere občine so k zvišanju cen 

pristopile že v lanskem letu. 

Župan je predlagal razpravo. 

G. Marko Vajda je menil, da bi moralo biti povišanje cen v primerljivi višini za vse 

oddelke. Meni, da so prevelike razlike, ker se cene povišujejo v procentih. Po 

njegovem mnenju bo cena pri povišanju kot je predlagano sedaj, v desetih letih za 

prvo starostno obdobje višja za dobrih 200 EUR. 

Ravnateljica je pojasnila, da je strošek prvega starostnega obdobja največji. Višji so  

materialni stroški, skupina šteje manj otrok, potrebno je vlagati več fizičnega dela. Na 

višje stroške dela vpliva starost, napredovanja in uvrščanje v plačne razrede. 

G. Mirko Lovrec je vprašal, koliko staršev plača maksimalno ceno. Menil je tudi, če bi 

bil dvig za vse tri skupine enak, bi znašal cca 55 EUR. 

Ravnateljica je pojasnila, da nimamo primera, ko bi moral kdo plačati maksimalno 

ceno, plačevanje pa se giblje med 10 in 30 %. Cena se oblikuje na podlagi števila 

vpisanih otrok po oddelkih. Da ne bi bila razlika še višja, so primerno razporedili 

delavce po oddelkih, vendar je potrebno upoštevati normative. Cena za posamezne 

oddelke se bo v prihodnje spreminjala, na to bo vplivalo število vpisanih in tudi 

starost zaposlenih. Načrtujejo zaposlitev pomočnice vzgojiteljice. Za zniževanje 

stroškov iščejo rešitve, kjer je le mogoče, je menila. Ob zaključku je prosila občinski 

svet, da podpre dvig cen. 

Župan je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP ŠT. 202 

o določitvi cene programa predšolske vzgoje in otroškega varstva v Osnovni 

šoli Tomaž 

1. 

Cena programa predšolske vzgoje in varstva v Osnovni šoli Sveti Tomaž, enota 
vrtec, mesečno po otroku znaša:   
- v oddelkih za prvo starostno obdobje                                       568,66 EUR. 
- v oddelkih za prvo in drugo starostno obdobje (kombinirani)   439,75 EUR. 
- v oddelkih za drugo starostno obdobje                                      399,33 EUR.  

 
 

2. 
 
Za dneve odsotnosti otroka v primeru bolezni, se staršem višina plačila zniža za 
stroške neporabljenih živil. Strošek živil na otroka znaša 1,65 EUR na dan.  
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V primeru daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni velja sklep o znižanju plačil staršev 
za programe  vrtcev (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž,  št. 6/2019). 
 

3. 

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programa predšolske 

vzgoje in otroškega varstva v Osnovni šoli Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti 

Tomaž št. 13/2019). 

4. 

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

uporablja pa se od 1. 9. 2021 dalje. 

 

Ad/3 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev pogojne sodne 

poravnave med Pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož in občino Središče ob Dravi.  

Direktorica je povedala, da je Pokrajinski muzej Ptuj  zoper občino Središče ob Dravi 

sprožil sodni spor zaradi neplačila sofinanciranja: plačila 13 % stroškov zaposlenih v 

OE Ormož, stroške dela te enote in  materialne stroške te enote, in sicer za čas od 1. 

12. 2018 do oktobra 2020. Stroški za to obdobje znašajo 30.677,27 EUR. PMPO v 

postopku vztraja, da občina Središče ob Dravi ni pravno veljavno izstopila iz PMPO 

in vse dotlej dokler to ne bo pravilno storila, nosi stroške sofinanciranja.  

Od strani Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož smo prejeli Zapisnik o gospodarskem 

sporu med PMPO in Občino Središče ob Dravi ter pogojno sodno poravnavo.  

PMPO je zoper občino  Središče ob Dravi vložil sodni spor zaradi plačila  deleža v 

višini 13 % od 1. 12. 2018 do oktobra 2021 v višini 30.677,27 EUR. S sklenjeno 

pogojno sodno obravnavo bi rešili spor tako, da bi PMPO popustil glede zahtevka od 

novembra 2021 dalje, občina Središče ob Dravi pa bo poravnala obveznosti od 

decembra 2018 do oktobra 2021, poleg tega se ji upošteva že plačilo v letu 2020 v 

višini 5.000 EUR. 

V kolikor bi se soustanoviteljice strinjale s tako pogojno sodno poravnavo, bi 

pomenilo rešitev vseh spornih vprašanj med PMPO in Občino Središče ob Dravi. Z 

veljavnostjo sodne poravnave bo PMPO napram Občini Središče ob Dravi prenehal s 

posredovanje zahtevkov in računov za plačilo  soustanoviteljskega deleža v višini 13 

%. 

Župan je v nadaljevanju dodal, da bi tak enostranski izstop lahko pomenil, da bi se 

katera ob občin na ta način odločila za izstop iz preostalih javnih zavodov. Menil je 

še, da bi taka odločitev pustila za sabo rdeče številke. V koliko bi se s tako 

poravnavo strinjali, bi nam naši občani zamerili, da za naprej prevzemamo finančno 

breme druge občine.  

Župan je predlagal razpravo. 
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G. Albin Belšak je povedal, da smo se že enkrat pogovarjali o tej temi in se odločili, 

da ne bomo prevzemali finančnega bremena druge občine. 

G. Mirko Lovrec je povedal, da gre za obremenitve za nazaj oziroma zapadle 

obveznosti, kaj pa za naprej. 

Direktorica je povedala, da bi s to pogojno poravnavo občina Središče plačala 

dogovorjeni znesek to je 25.000 eur v dveh obrokih. Za naprej pa se s to sodno 

poravnavo  PMPO odpoveduje vsem zahtevkom do občine Središče ob Dravi iz 

naslova sofinanciranja zaposlenih, ter materialnih stroškov v OE Ormož, kar pomeni, 

da v prihodnje Občina Središče ob Dravi več ne bi plačevala delovanja muzeja.   

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP ŠT. 203 

1. 

Občinski svet občine Sveti Tomaž ne daje soglasja  k pogojni sodni poravnavi, ki sta 
jo sklenila Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož in Občina Središče ob Dravi, na Okrožnem 
sodišču v Ptuju, dne 09.07.2021.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad/4 

Župan je uvodoma povedal, da je pri tej točki želel seznaniti občinski svet s potekom 

izvajanja šolskih prevozov. 

Direktorico je prosil za podrobnejša pojasnila. 

Med drugim je direktorica povedala, da smo zaključili z razpisom za prevoz šolskih 

otrok za OŠ Sveti Tomaž. Najugodnejša ponudnik je Arriva Štajerska d.d.. Ponudba 

je višja za 6.000 EUR od lanske in znaša dobrih 62.000 EUR. Zraven še imamo 

stroške prevoza v OŠ Stanka Vraza v Ormož in na OŠ Ljudevika Pivka na Ptuj. Tudi 

za ta dva prevoza so stroški višji za 8.000 EUR. 

Župan je predlagal razpravo. 

G. Albin Belšak je vprašal, ali imamo dodatno progo za avtobusa. 

Pojasnjeno je bilo, da gre za dvig cen in ne dodatne proge. 

G. Marko Vajda je vprašal, koliko otrok se vozi z avtobusom in koliko se jih dejansko 

vozi. V kolikor primerjamo prevoz srednješolcev, ki plačajo 25 EUR na mesec, stane 

prevoz šolskih otrok skoraj 1000 EUR na leto na posameznika. 

Pojasnjeno je bilo, da okrog 70, prevoze opravljata dva avtobusa, poskrbeti pa bi 

morali za prevoz otrok, ki so oddaljeni več kot 3 km. Podatka o tem, če se vozijo vsi, 

pa nimamo. Za prevoznika je važna proga, torej km, ne pa samo število otrok na 

avtobusu. 
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G. Mirko Lovrec je menil, da bi se dalo za toliko denarja poiskati kvalitetnejšo storitev 

v prid učencem in v dobro občine. Morali bi razmišljati o tem, da bi vključili manjše 

prevoznike s kombiji, kar delajo pri Veliki Nedelji in tudi drugod. 

Tudi preostali svetniki so se vključili v razpravo. Ob zaključku je prevladalo mnenje, 

da je potrebno nekaj spremeniti do naslednjega šolskega leta skupaj  v sodelovanju z 

OŠ. Preučiti je treba sedanje stanje ter za ta denar poiskati kvalitetnejšo rešitev v prid 

otrokom. 

Ad/5 

Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje: 

G. Marija Žinko prosi, da se opravi košnja bankine na cesti proti žagi na Seniku. 

Podana je bila informacija o poteku druge košnje na lokalnih cestah in javnih poteh. 

Lokalne ceste so končane, trenutno se izvaja košnja na javnih poteh. Dela izvaja 

Grad-Trgo d.o.o.. Za košnjo ob količkih in drugih objektih na cestah bosta poskrbela 

naša komunalna delavca. 

G. Mirko Lovrec je menil, da so  velik problem invazivne trave ob cestah, ki zrastejo 

zelo visoko, so zelo bujne. 

G. Franc Magdič je vprašal župana, ali se je morda sestal z županjo občine Ljutomer 

zaradi asfaltiranja mejne  ceste v Pršetincih. 

Župan je povedal, da ima informacijo od zaposlenega na občini Ljutomer, da bi k 

izvedbi del pristopili v tem letu. 

G. Magdič Franc predlaga, da se opravi posaditev manjkajočih grmovnic v živi meji 

pri pokopališču, ker precej grmovnic manjka. 

Pojasnjeno je bilo, da smo se že trudili, vendar ni bilo uspeha. Morali se bomo 

odločiti za vzgojene sadike, ker s podtaknjenci nismo bili uspešni. 

G. Mirko Lovrec je menil, če bi se odločili za gabrovo živo mejo, bi rasla, ker gre za 

avtohtono vrsto dreves. 

G. Miro Rakuša se je zahvalil za namestitev ogledala v Savskem vrhu pri Bogdanu. 

Menil je, da je bila odločitev prava. Predlaga tudi, da se posname bankina ob 

asfaltirani cesti po Savskem vrhu, ker je na nekaterih delih previsoka in zadržuje 

vodo. 

Župan je povedal, da bomo potrebna dela opravili v naslednjem letu. 

G. Marko Vajda je povedal, da gredo dela na modernizaciji ceste v Mali vasi počasi h 

koncu. Bilo je veliko zapletov, še posebej, ker se je veliko družin odločilo za 

asfaltiranje dvorišč in še vedno čakajo na asfaltiranje. Izvajalec je ponudil ugodno 

ceno. Občani so plačali dela vnaprej, sedaj pa imajo težave zaradi obilice dela.  

Župan je v nadaljevanju povedal, da smo kot občina poskušali zagotoviti primerljivo 

ceno tudi za dvorišča, vse ostalo pa je potekalo na relaciji izvajalec in občan. 

Izvajalec obljublja, da bo v roku enega tedna dela na dvoriščih opravil. 
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G. Marko Vajda je vprašal, ali smo pripeljali gramoz na cesto proti Lubec Alojzu in 

Bratuša Leji v Bratonečicah. 

Pojasnjeno je bilo, da je bil navoz opravljen. 

G. Mirko Lovrec je vprašal, ali se je na občini oglasil g. Prijol v zvezi z gramoziranjem 

ceste proti domačiji Slanovih v Trnovcih. 

Občan se ni oglasil, ogled  ceste bomo opravili.   

G. Albin Belšak je vprašal, kdaj bo pričel delati splošni zdravnik pri Sv. Tomažu. 

Pojasnjeno je bilo, da čakajo na vrnitev ga. Drevenšek , ki bo v decembru zaključila 

porodniški dopust. V kolikor bo prišlo do odprtja prej, bosta v ambulanti izmenično 

delala g. Hekić in ga. Skuhala. 

Ad/6 

 Razno: 

Župan je povedal, da nas čakata še dve investiciji in sicer dokončanje asfaltiranja 

ceste pri Erhatičevi na cesti v smeri Zagorja in dokončanje del na plazu v Mezgovcih 

pri Hojnik Cirilu. Ti dve investiciji bomo poskušali vključiti v rebalans finančnega 

načrta za letošnje leto. 

Povedal je, da je pogodba za rekonstrukcijo regionalne ceste s pločnikom pri Sv. 

Tomažu podpisana s CP Ptuj d.d..  S tremi lastniki zemljišč še ni podpisana pogodba 

o odkupu, ker se je zataknilo pri višini odškodnine in drugih zahtevah, ki jih imajo 

lastniki. Predstavniki Direkcije RS za ceste se bodo v kratkem ponovno sestali  z 

lastniki zemljišč. 

Izgradnja novega vodovoda poteka. Primarni vod je že zgrajen po Seniku do žage. 

Na tej trasi bodo s položitvijo voda nadaljevali v naslednjem letu, takšen je terminski 

načrt. V tem letu bodo pristopili k izgradnji novega vodohrama na Kostanju. 

Predvidoma mora biti ta medobčinska investicija končana do leta 2023. Izvajalec del 

je KP Ormož d.o.o.. Še vedno ni podpisana pogodba z državo, kar pa bi lahko 

vplivalo na likvidnost, ker še ni možno koristiti kohezijskih sredstev EU. 

Investicijska vzdrževalna dela na poslovno stanovanjskem bloku pri Sv. Tomažu h. 

št. 35 A in B gredo h koncu. Težava je pri financiranju nadstreška pri Mercatorjevi 

trgovini, ker obnova strehe ni bila v popisu. Nadstrešek služi trgovini, vendar ne želijo 

nositi tega stroška. Pridobili si bomo podatke o zamenjavi opeke, ker je ostala 

konstrukcija še v dobrem stanju in poskušali na stroške občine nositi ta strošek, 

medtem, ko bi Mercator poskrbel za zaščito lesene konstrukcije.  

V tem času se urejajo tudi prostori za lekarno pri Sv. Tomažu. 

Seja je bila zaključena ob 19. 30 uri. 

 

 

Zapisnikar:  Ivan Rakuša Župan: Mirko Cvetko 
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Občina Sveti Tomaž 
 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  20. REDNE SEJE 
 

1. Sklep št. 201, je realiziran.   
2. Sklep št. 202, je v postopku realizacije. 
3. Sklep št. 203, je bil posredovan Pokrajinskemu muzeju Ptuj-Ormož.  

 
 
Sveti Tomaž, 20.09.2021                                                         Občinska uprava 


