OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-2/2014 01/ZH
Datum: 22. 5. 2018
ZAPISNIK
29. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 22. maja 2018 ob 19.
uri v sejni sobi v Kulturnem domu pri Sv. Tomažu 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 članic in članov
občinskega sveta (v nadaljevanju svetnikov).
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman (v
nadaljevanju direktorica občinske uprave).
Od poročevalcev so bili prisotni ga. Alenka Korpar, g. Robert Brkič, ga. Irma Murad in
g. Aleš Meško.
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Od novinarjev je bila prisotna ga. Katjuša Štih.
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje.
Ga. Kristina Grašič je predlagala, da se popravi zapis pri 302. sklepu in sicer tako, da
je glasovalo osem svetnikov, šest jih je glasovalo za in dva proti.
G. Mirko Lovrec je predlagal, da se pri 10. točki pri zapisu razprave briše besedilo
«ali so naši otroci zaradi tega prikrajšani«.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 304
1.
Potrdi se zapisnik 28. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del
tega sklepa in s podanimi pripombami.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/1
Za sejo je župan predlagal naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 28. 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 2017
3. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Sveti Tomaž za šolsko leto
2018/2019
4. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju-osnutek
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5. Spremembe in dopolnitve Statuta občine Sveti Tomaž
6. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta občine Sveti Tomaž
7. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic
8. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Sveti Tomaž
9. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
10. Razno
Še preden je dal župan predlog dnevnega reda v razpravo, je predlagal dodatno
točko dnevnega reda. Predlagal je obravnavo Predloga sklepa o potrditvi ocene
izvajanja občinskega programa varnosti občine Sveti Tomaž v letu 2017.
Župan je prosil direktorico občinske uprave za krajšo obrazložitev.
Direktorica je povedala, da smo prejeli oceno izvajanja občinskega programa
varnosti od strani SOU Spodnjega Podravja, dne 21. maja in bi želeli, da se ocene
obravnava na tej seji. Obravnavo bi uvrstili pod točko pet, ostale točke se pomaknejo.
Župan je predlagal razpravo.
Ker pripomb na uvrstitev dodatne točke ni bilo je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 305
1.
Predlog sklepa o potrditvi ocene izvajanja občinskega programa varnosti občine Sveti
Tomaž v letu 2017, se obravnava na tej seji.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal razpravo o celotnem dnevnem redu.
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 28. 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 2017
3. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Sveti Tomaž za šolsko leto
2018/2019
4. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravjuosnutek
5. Predlog sklepa o potrditvi ocene izvajanja občinskega programa varnosti
občine Sveti Tomaž v letu 2017
6. Spremembe in dopolnitve Statuta občine Sveti Tomaž
7. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta občine Sveti Tomaž
8. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic
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9. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Sveti Tomaž
10. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
11. Razno
Ad/2
Župan je prosil predstavnika Policijske postaje Ormož g. Aleša Meška, da poda
obrazložitev informacije o trendih varnostnih pojavov na območju občine Sveti Tomaž
za leto 2017.
G. Aleš Meško je povedal, da opravil krajšo analizo vseh štirih področij delovanja
policije.
Na področju kriminalitete so policisti obravnavali na območju občine Sveti Tomaž 18
kaznivih dejanja splošne kriminalitete ni pa bilo obravnave nobenega kaznivega
dejanja gospodarske kriminalitete. Posebno skrb so posvečali območjem, kjer se
kazniva dejanja najpogosteje dogajajo, to je v območju naselja Pršetinci, Koračice,
Savci in Sv. Tomaža. Zoper zakonsko zvezo, družino in mladino so obravnavali 4,
zoper človekove pravice in svoboščine 3 dejanja in po eno dejanje zoper delovno
razmerje in socialno varnost in zoper javni red in mir, kar predstavlja za 21,74 %
manj kot v letu 2016.
Zoper JRM je bilo obravnavanih 22 primerov kršitev predpisov. Pri teh postopkih je
bilo obravnavanih 22 oseb, leto poprej pa le 11 oseb. Pri dogodkih so obravnavali en
samomor, dva požara in en drugi dogodek.
Pri prometni varnosti so bile razmere ugodnejše, ker je bilo obravnavanih 6
prometnih nesreč, leto poprej osem. Prometnih nesreč s smrtnim izidom ni bilo. Štiri
so se končale s telesno poškodbo, dve s telesno poškodbo I. kategorije. Od tega so
bile tri prometne nesreče zaradi neprilagojene hitrosti, dve pa zaradi nepravilne strani
vožnje in ena drugi vzrok.
Prisotnost alkohola je bila ugotovljena pri enem povzročitelju prometne nesreče.
Stopnja alkoholiziranosti pa je bila ugotovljena s 2,92 g alkohola na kg krvi, kar je
visoko nad povprečjem na celotni PU Maribor.
Ukrepov policistov je bilo v letu 2017 manj, od tega je bilo izdanih 28 plačilnih
nalogov, 4 elektronske plačilne naloge in 12 obdolžilnih predlogov.
Posebno skrb so policisti posvečali najranljivejšim udeležencem v cestnem prometu,
kot so pešci in kolesarji.
Policist policijskega okoliša je zabeležil 218 preventivnih zapisov. Največ aktivnosti
pa se nanaša na sklop preventivnih akcij na področju varnosti v cestnem prometu,
sodelovanje z vrtcem in osnovno šolo in svetom za SPV.
Posebnih predlogov s strani občine niso dobili.
Župan je predlagal razpravo:
G. Mirko Lovrec je vprašal v katerem naselju je bil obravnavan primer z drogami.
G. Aleš Meško je povedal, da je šlo za primer iz centra Sv. Tomaža, ni pa šlo za
preprodajo oziroma promet.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 306
1.
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Občinski svet se seznani z Informacijo o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti
Tomaž za leto 2017, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/3
Župan je prosil ravnateljico OŠ Sveti Tomaž ga. Irmo Murad, da poda obrazložitev
soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Sveti Tomaž za šolsko leto 2018/2019.
Ravnateljica je med drugim povedala, da šolsko leto še traja, vendar se je potrebno
pripraviti že na novo šolsko leto 2018/2019. Po do sedaj znanih podatkih bi
obiskovalo vrtec 87 otok, ki bi bili razporejeni v pet oddelkov, glede na starost otrok.
Glede na število otrok prosijo za odobritev občine za povečanje normativa za dva
otroka v obeh oddelkih prvega starostnega obdobja, v kombiniranem oddelku in v
heterogenem oddelku drugega starostnega obdobja. V primeru, da bo čez leto prišlo
do dodatnih vpisov otrok, bodo takrat zaprosili za soglasje. Sistematizacija delovnih
mest se ne spreminja in je predlagana na osnovi zakonskih določil in števila otrok v
vrtcu. Delež logopedinje, ki je namenjen vsem otrokom je zajet v sistematizacijo
delovnih mest. Delež specialne pedagoginje oziroma logopedinje je odvisen od
števila otrok, ki imajo Odločbo pristojnega ministrstva. Trenutno so trije otroci z
odločbo, kadrovsko pa pokrivajo z zaposlenimi v OŠ Stanka Vraza iz Ormoža. Glede
na dosedanje izkušnje, prosijo tudi za 30 ur obogatitvenih dejavnosti kot je pevski
zbor in folklora. Odpiralni čas vrtca je od 5.15 do 16.15 ure. Zaradi oddaljenosti
staršev predlagajo občasno podaljšanje obratovalnega časa do 16.45 ure.
Ravnateljica je pripravljena podati podrobnejša pojasnila, če bi kdo to želel. V imenu
kolektiva in v svojem imenu se že vnaprej zahvaljuje za razumevanje občinskega
sveta in podajo soglasja.
Župan je v nadaljevanju povedal, da smo lahko veseli, da je v vrtcu vedno več otrok.
Tudi dodatne obogatitvene dejavnosti so se prijele in smo lahko deležni sodelovanja
vrtca na raznih prireditvah je povedal.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo jer predlagal naslednji
SKLEP št. 307
o
SOGLASJU
1.
a) k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje za šolsko leto 2018/19
Predvideno
št. otrok

Starostno
obdobje
Prvo (1- 2
leti)

Program

Oddelek

Normativ

9-urni

homogeni

Najmanj 9,
največ 12
otrok

13

Prvo, (1-3
leti)

9-urni

homogeni

Najmanj 9,
največ 12
otrok

13

Specifika
občine

Število
oddelkov

Povečan
normativ za 2
otroka
12+2
Povečan
normativ za 2
otroka

1

1

4

Prvo, drugo

9-urni

kombinirani

Drugo (4- 5
leta)

9-urni

homogeni

Drugo (4-6
let)

9-urni

heterogeni

Najmanj 10,
največ 17
otrok
Najmanj 17,
največ 22
otrok
Najmanj 14,
največ 19
otrok

19

22

20

12+2
Povečan
normativ za 2
otroka 17+2
/
Povečan
normativ za 2
otroka 19+2

87

1

1

1

5

SKUPAJ
b.) k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2018/19:
Delovno mesto
Pomočnica ravnateljice
Vzgojiteljica
Pomočnica vzgojiteljice
Svetovalna delavka
Poslovna sekretarka
Računovodkinja
Kuharica, pomočnica kuharice
Čistilka
Hišnik
Organizator prehrane in zdravstvenohigienskega režima
Logopedinja
Skupaj

Delež delovnega mesta
0,35
5
5,5
0,16
0,33
0,33
2,00
1,00
0,27
0,16
0,09
15,19

c) k poslovnemu času za šolsko leto 2018/2019:
Odpiralni čas vrtca v šolskem letu 2018/2019 je od 5.15 do 16.15. ure oziroma
občasno do 16,45 ure.
d.) k povečanemu številu otrok v oddelku
- Občina daje soglasje k povečanemu številu otrok za dva otroka v oddelku homogeni
za prvo starostno obdobje (1-2 leta).
- Občina daje soglasje k povečanemu številu otrok za dva otroka v oddelku homogeni
za prvo, starostno obdobje (1-3 leta)
- Občina daje soglasje k povečanemu številu otrok za dva otroka v oddelku
kombinirani za prvo in drugo starostno obdobje.
- Občina daje soglasje k povečanemu številu otrok za dva otroka v oddelku
heterogeni za drugo starostno obdobje (4-6 let).
e.) k drugim dejavnosti v vrtcu
V šolskem letu 2018/2019 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.
5

Ta sklep velja takoj.
Ad/4
Župan je prosil predstavnico SOU Spodnjega Podravja ga. Alenko Korpar, da poda
obrazložitev osnutka Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v
Spodnjem Podravju.
Med drugim je ga. Alenka Korpar povedala, da se je spremenila zakonodaja in je
potrebno pristopiti k spremembi odloka. V tekstu osnutka je z rdečo barvo zapisano
vse kar se predlaga za spremembo. Podlaga za spremembo je v spremembi Zakona
o financiranju občin, še posebej 26. člena, ki se nanaša na področje skupnega
upravljanja nalog občinske uprave in njenega sofinanciranja od strani države.
Nekatere naloge so preimenovane, nekatere so na novo predlagane. Od dosedanjih
štirih področij nalog, jih v bodoče predlagajo enajst, od posameznih občin pa bo
odvisno, katere naloge bo zanje opravljala Skupna občinska uprava Spodnjega
Podravja.
Pisna obrazložitev tega odloka je v prilogi zapisnika.
Župan je predlagal razpravo.
Ga. Kristina Grašič je vprašala ali je kdo zaposlen iz naše občine v SOU Spodnjega
Podravja.
Pojasnjeno je bilo, da ne. Za občino Sveti Tomaž opravljajo naloge Redarstva.
Kadrovsko pa je področje že zasedeno.
G. Mirko Lovrec je vprašal glede postopka vstopanja in izstopanja iz SOU Spodnjega
Podravja.
Pojasnjeno je bilo, da je 6 mesečni rok tisti, ki daje možnost normalnega planiranja
proračuna uprave. Po novem predlogu bi se občine lahko sporazumele za krajše
roke.
G. Borut Janžekovič je vprašal kako daleč so postopki po drugih občinah.
Pojasnjeno je bilo, da je večina osnutek dokumenta obravnavala. Želijo si, da bi bil
obravnavan osnutek v vseh občinah, nato bi pristopili k drugi obravnavi.
V upravi si želijo, da bi bil sprejet odlok najpozneje do začetka meseca septembra.
Ga. Kristina Grašič je vprašala koliko nas stane članstvo.
Pojasnjeno je bilo, da nič, plačamo samo sorazmerni del stroškov dela redarske
službe, ki je odvisna od števila prebivalcev v posamezni občini.
S K L E P št. 308
1.
Osnutek Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju,
je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo in je sestavni del zapisnika.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/5
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Župan je prosil predstavnika Skupne občinske uprave Spodnjega Podravja g. Brkiča,
da poda obrazložitev predloga sklepa o potrditvi ocene izvajanja občinskega
programa varnosti občine Sveti Tomaž v letu 2017.
G. Brkič je med drugim povedal, da je redarska služba, ki deluje v okviru skupne
občinske uprave Spodnjega Podravja prekrškovni organ za vseh 19 občin.
Na območju občine Sveti Tomaž so v preteklem letu delovali predvsem preventivno
na področju prometa in javnega reda in miru.
V letu 2017 so izvedli devet ukrepov, kot opozoril, ki niso imeli materialnih in pravnih
posledic. Menil je, da se tudi z opozorili veliko doseže. Največ aktivnosti je ob
začetku šolskega leta. Gre predvsem za telefoniranje iz vozil, nepravilno parkiranje in
vključevanje v promet voznikov pri šoli in vrtcu. Sodelovali so v vseslovenskih
preventivnih akcijah v sodelovanju med drugimi tudi z šolo in vrtcem. Nekaj občanov
je prejelo odsevnike, ker so na terenu opazili, da v nočnem času niso bili ustrezno
opremljeni.
Občasno parkirajo na nekaterih mestih regionalne ceste, da jih udeleženci prometa
opazijo. Ugotavljajo, da je taka prisotnost dobra in vpliva pozitivno na upoštevanje
predpisov. Meritev hitrosti za enkrat občina ni naročila. Lastne naprave za merjenje
hitrosti nimajo. V kolikor se občine odločijo za namestitev radarja, si opremo
najamejo na stroške občine, ker lastne opreme nimajo.
Ocenjujejo, da je za varnost v občini primerno poskrbljeno. Večinoma gre za manjše
kršitve, ki niso imele poškodbenih posledic.
Župan je predlagal razpravo.
G. Borut Janžekovič je menil, da je prometna signalizacija ob cestah neustrezna.
G. Mirko Lovrec je omenil, da iz poročila razvidno, da je bil en primer onesnaženja
ceste.
Pojasnjeno je bilo, da je povzročitelj na posredovanje redarstva cesto očistil.
Ker je minilo obdobje enega leta od zadnje ocene izvajanja občinskega programa
varnosti, je potrebno v skladu z določili 3. odstavka 6. člena ZORed-a ponovno
oceniti njegovo izvajanje. Ocenitev izvajanja OPV-ja je pripravljena na podlagi
poročila policije za preteklo leto in poročila drugih organov, ki pomembno vplivajo za
zagotavljanje javne varnosti na območju občine.
V skladu z ZORed in navodili Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, štev. 540/09-030-1/2010-8 z dne 8.1.2010 mora oceno izvajanja občinskega
programa varnosti na predlog župana sprejeti na svoji seji občinski svet.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 309
O POTRDITVI OCENE IZVAJANJA
OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE SVETI TOMAŽ V LETU 2017
1.
Občinski svet Občine Sveti Tomaž ocenjuje, da so bili doseženi zastavljeni cilji
Občinskega programa varnosti Občine Sveti Tomaž za leto 2017.
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2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti
Tomaž.
Ad/6
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev predloga
Sprememb in dopolnitev Statuta občine Sveti Tomaž.
Med drugim je bilo povedano, da se predlog ne razlikuje od osnutka, ki je bil
obravnavan na prejšnji seji občinskega sveta. Predlog dokumenta je obravnavala tudi
Statutarna komisija in sprejela sklep, da je predlog Sprememb in dopolnitev Statuta
občine Sveti Tomaž primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta.
S K L E P št. 310
1.
Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve Statuta občine Sveti Tomaž, ki so sestavni
del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/7
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev predloga
Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta občine Sveti Tomaž.
Med drugim je bilo povedano, da se predlog ne razlikuje od osnutka, ki je bil
obravnavan na prejšnji seji občinskega sveta. Predlog dokumenta je obravnavala tudi
Statutarna komisija in sprejela sklep, da je predlog Sprememb in dopolnitev
Poslovnika občinskega sveta občine Sveti Tomaž primerna podlaga za obravnavo
na seji občinskega sveta.
S K L E P št. 311
1.
Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta občine Sveti
Tomaž, ki so sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/8
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev predloga Sklepa o
znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic.
Direktorica je med drugim povedala, da tudi v letošnjem letu predlagamo, da lahko
starši otrok, ki obiskujejo vrtec, podajo vlogo za izpis otrok za čas enega meseca in s
tem zadržijo rezervacijo. Za času odsotnosti otok, bi starši plačali 50% njihovega
8

plačnega razreda. Po oceni bi za občino nastale finančne posledice v višini cca 4.000
EUR.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, za so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 312
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/9
Župan je prosil predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
da poda obrazložitev predloga za članstvo v Občinski volilni komisiji občine Sveti
Tomaž za štiri leta.
G. Albin Belšak je povedal, da se je komisija sestala in sprejela naslednji predlog:
- Za predsednika OVK predlagajo g. Ivana Balažiča, za namestnico predsednika pa
ga. Valerijo Munda.
- Melani Ozmec za članico in Ivana Trunka za namestnika članice.
- Janeza Obrana za člana in Janeza Viher za namestnika člana.
- Tomaža Rajh za člana in Katjo Petek, za namestnico člana.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, za so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 313
o imenovanju občinske volilne komisije občine Sveti Tomaž
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1.
V volilno komisijo občine Sveti Tomaž se imenujejo:
1. Balažič Ivan, za predsednika,
Valerija Munda, za namestnico predsednika
2. Melani Ozmec, za člana,
Ivan Trunk, za namestnika člana,
3. Janez Obran, za člana,
Janez Viher, za namestnika člana,
4. Tomaž Rajh, za člana,
Katja Petek, za namestnika člana.
2.
Mandat predsednika, članov in namestnikov traja štiri leta.
3.
Sedež volilne komisije je Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž.
4.
Ta sklep velja takoj.

Ad/10
Pobude, vprašaja svetnikov in odgovori nanje.
G. Mirko Lovrec je vprašal kdaj bomo poskrbeli za krpanje luknje na asfaltni cesti v
Trnovcih pri Bašičevih.
Pojasnjeno je bilo, da bo s toplo asfaltno maso izvajalec vzdrževanja sanacijo cest
opravi v kratkem.
G. Marjan Antolič je vprašal ali so dela na parkirišču pri pokopališču za enkrat
zaključena.
Pojasnjeno je bilo, da je možno parkiranje na makadamskem parkirišču. Dela so za
enkrat končana, do asfaltiranja pa bo prišlo po enem ali dveh letih.
G. Mirko Lovrec je menil, da bi morali vzpostaviti režim parkiranja, ker se dogaja, da
parkirana vozila preprečijo prehod na parkirišče.
G. Albin Belšak je vprašal kako daleč je modernizacija ceste po Zagorju.
Pojasnjeno je bilo, da sta izvajalca del izbrana, k izvedbi del pa se bo pristopilo čim
prej.
G. Mirko Lovrec je vprašal ali so dela na vodovodu in optiki končana in koliko
interesentov je za optični priključek.
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Pojasnjeno je bilo, da vodovod zgrajen in opravljene prevezave iz starega. Točnega
podatka o številu priključkov na optiko nimamo, je pa dobra polovica interesentov,
podobno kot v ostalih naseljih.
Prisotni so bili seznanjeni, da smo že pristopili k izgradnjo optičnega omrežja v
naselju Rakovci.
Ga. Pavla Hebar je vprašala ali nam je poznano, če bodo na regionalni cesti po
naselju Savci namestili ograje, ker je cesta po sanaciji precej višja.
Pojasnjeno je bilo, da nam ni znano, če bodo nameščali odbojne ograje. Obnovljeni
odseki ceste so višji za nekaj centimetrov, ker so stari asfalt posneli. Ko bodo urejene
bankine bo občutek čisto drugačen je menil župan. Povedal je tudi, da smo
upravljavcu ceste hvaležni, da smo bili zadnji dve leti deležni obnov na regionalni
cesti. Upamo, da bo prišlo do premika tudi na odseku preko Sv. Tomaža. Sporazuma
o sofinanciranju še nismo prejeli, pričakujemo ga v mesecu juniju.
G. Franc Magdič je vprašal ali je kaj novega o modernizaciji mejne ceste v Pršetincih
v smeri Stare ceste.
Župan je povedal, da je imel sestanek z županijo občine Ljutomer. Povedal je, da
iščejo rešitev, kako bi ta odsek modernizirali. Res pa je tudi to, da je ta cesta za
naše občane povezovalna, za občino Ljutomer pa jo vidijo kot cesta do ene njihove
hiše ob tej cesti.
G. Mirko Lovrec je vprašal ali se še vedno kdo oglaša na občini v zvezi z mejno cesto
Rakovci-Trnovci. Menil pa tudi, da je škoda, ker ni asfaltna cesta povezana od
Vnukovih do križa, ker bi imeli občani asfaltno povezavo do toplic Bioterme.
Pojasnjeno je bilo, da nimamo pritožb sosednjih občanov. Če pa bo prišlo kdaj od
strani občine Ljutomer do modernizacije tega cestnega odseka, bi kazalo pri tem tudi
sodelovati.
G. Franc Magdič je vprašal ali bi lahko naročili tablo z navedbo hišnih številk za
njihov zaselek Pršetinci.
Pojasnjeno je bilo, da imamo v tem letu tako visoke stroške za ceste, da tega ne
moremo naročiti.
Ad/11
Razno:
1. Župan je povedal, da smo imeli sestanek z g. Majcen Milanom v zvezi z
vzdrževanjem melioracijskih območij.
Povedal je, da bomo svetnikom posredovali program, ko ga bomo prejeli od g.
Majcena. Naše občane bodo v bodoče zastopali g. Milan Brumen, g. Borut
Janžekovič in g. Franc Grašič.
Za vzdrževanje vodotokov, ki so v lastni države, pa se bomo obrnili na pristojno
ministrstvo in zahtevali podatke o njihovi trasi in o programu vzdrževanja. Če bo
potrebno bomo zahtevali, da se nekdo od odgovornih udeleži sestanka tudi s
svetniki.
2. Župan je povedal, da smo v zaključni fazi s pripravami na občinski praznik.
V program želimo vključiti tudi svečanost ob prevzemu novega gasilskega vozila
PGD Savci, ki bo 7. 7. 2018. Društva in ostale ustanove smo obvestili, da lahko
podajo predloge za podelitev priznanj občine. Priznanja bi podelili na prireditvi ob
vstopu v občinski praznik, dne 22.6.2018. Menil je, da se lahko tudi svetniki pri tem
vključijo.
Seja je bila zaključena ob 21. uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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OBČINA SVETI TOMAŽ

POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 29. REDNE SEJE

1. Sklep št. 304, je realiziran.
2. Sklep št. 305, je realiziran.
3. Sklep št. 306, je realiziran.
4. Sklep št. 307, je v postopku realizacije.
5. Sklep št. 308, je realiziran.
6. Sklep št. 309, je v postopku realizacije.
7. Sklep št. 310, je v postopku realizacije.
8. Sklep št. 311, je v postopku realizacije.
9. Sklep št. 312, je v postopku realizacije.
10. Sklep št. 313, je v postopku realizacije.
Sveti Tomaž, dne 21.08.2018
OBČINSKA UPRAVA
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