OBČINA SVETI TOMAŽ
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Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-1/2018 01/ZH
Datum: 23. 5. 2019
ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 23. 5. 2019 ob 19. uri v
sejni sobi v Kulturnem domu pri Sv. Tomažu št. 44, 2258 Sveti Tomaž.
G. župan Mirko Cvetko, je po uvodnem pozdravu prisotnih ugotovil, da je seja sklepčna,
ker je bilo prisotnih osem svetnikov.
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman.
Od poročevalcev je bil prisoten g. Boštjan Najžar, predstavnik Skupne občinske uprave, g.
Aleš Meško, predstavnik Policijske postaje Ormož in g. Robert Brkič, za Skupno občinsko
upravo Spodnjega Podravja.
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
SKLEP št. 38
1.
Potrdi se zapisnik 4. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega
sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/1
Župan je za 5. redno sejo predlagal naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega
sveta s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Sklep o potrditvi spremembe občinske meje med občinama Ormož in Sveti Tomaž
3. Informacija o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za leto 2018
4. Ocena in poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti v občini Sveti Tomaž
v letu 2018.
5. Odlok o nadomestilu stavbnih zemljišč v občini Sveti Tomaž- druga obravnava
6. Odlok o načinu opravljanja javne službe pomoč družini na domu v občini Sveti
Tomaž - osnutek
7. Potrditev Spremembe DIIP-a Rekonstrukcija JP 802-221 Savski vrh
8. Sklep o izplačilu delnega povračila stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
letu 2018
9. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic
10. Sklep o imenovanju članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na
območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž

11. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož
12. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. 352/7, 366/4, 366/5, 1716, 1727 in
1624/2 vse k.o. Koračice.
13. Pooblastilo županu za sklenitev pogodb o brezplačni odsvojitvi nepremičnega
premoženja z Republiko Slovenijo, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za ceste
za parc. št. 244/1, 1615/1, k.o. Savci.
14. Pooblastilo županu za sklenitev pogodb o brezplačni odsvojitvi nepremičnega
premoženja z Republiko Slovenijo, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za ceste
za parc. št. 1619/4 k.o. Savci.
15. Pooblastilo županu za sklenitev pogodb o brezplačni odsvojitvi nepremičnega
premoženja z Republiko Slovenijo, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za ceste
za parc. št. 352/7, 365/4, 365/5, 366/4, 366/5, 389/2, 389/3, 389/4, 705/3, 706/2,
707/1, 712/9, 1716, 1727 vse k.o. Koračice.
16. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
17. Razno

Župan je odprl razpravo.
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega
sveta s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Sklep o potrditvi spremembe občinske meje med občinama Ormož in Sveti Tomaž
3. Informacija o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za leto 2018
4. Ocena in poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti v občini Sveti Tomaž
v letu 2018.
5. Odlok o nadomestilu stavbnih zemljišč v občini Sveti Tomaž- druga obravnava
6. Odlok o načinu opravljanja javne službe pomoč družini na domu v občini Sveti
Tomaž - osnutek
7. Potrditev Spremembe DIIP-a Rekonstrukcija JP 802-221 Savski vrh
8. Sklep o izplačilu delnega povračila stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
letu 2018
9. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic
10. Sklep o imenovanju članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na
območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž
11. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Pokrajinski muzej Ptuj -Ormož
12. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. 352/7, 366/4, 366/5, 1716, 1727 in
1624/2 vse k.o. Koračice.
13. Pooblastilo županu za sklenitev pogodb o brezplačni odsvojitvi nepremičnega
premoženja z Republiko Slovenijo, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za ceste
za parc. št. 244/1, 1615/1, k.o. Savci.
14. Pooblastilo županu za sklenitev pogodb o brezplačni odsvojitvi nepremičnega
premoženja z Republiko Slovenijo, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za ceste
za parc. št. 1619/4 k.o. Savci.
15. Pooblastilo županu za sklenitev pogodb o brezplačni odsvojitvi nepremičnega
premoženja z Republiko Slovenijo, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za ceste
za parc. št. 352/7, 365/4, 365/5, 366/4, 366/5, 389/2, 389/3, 389/4, 705/3, 706/2,
707/1, 712/9, 1716, 1727 vse k.o. Koračice.
16. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
17. Razno
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Ad/2
Župan je prosil g. Boštjana Najžarja, da poda obrazložitev Sklepa o potrditvi predloga
sprememb občinske meje med občinama Sveti Tomaž in občino Ormož.
Med drugim je g. Boštjan Najžar povedal, da je Geodetska uprava RS v skladu z
evidentiranjem nepremičnin pripravila predlog poteka mej občin na meje parcel v
zemljiškem katastru. Predlog je bil pripravljen na osnovi podatkov, evidentiranih v
zemljiškem katastru in registru prostorskih enot. Podatki o mejah občin in mejah zemljiških
parcel niso usklajeni. Gre za enkratne postopke, s katerim bi uskladili meje občin z
zemljiškim katastrom. Dokumentacijo je pripravil Geodetski inštitut Slovenije. V kolikor se
občini strinjata in uskladita s potekom meje, se podpiše sporazum, ki ga morata sprejeti
občinska sveta obeh občin. Spremembo občinske meje se nato pošlje Geodetskemu
inštitutu RS, tudi v grafični obliki.
Pri pregledu poteka meje z občino Ormož je bilo ugotovljeno neskladje pri parc. 1368/2,
k.o. 287-Ključarovci, kjer poteka občinska cesta JP 804-601, ki je kategorizirana v občini
Ormož in bi pripadala občini Ormož. Druga sprememba se nanaša na parc. 1366/2 k.o.
288- Koračice, kjer poteka občinska cesta LC 301-101, ki jo ima kategorizirano občina
Ormož in se priključi občini Ormož. Tretja parcela je 1623 k.o.- Koračice, kjer poteka
občinska cesta JP 802-721, ki je kategorizirana v občini Ormož in se priključi občini
Ormož. Četrta sprememba se nanaša na vodotok, ki je v občini Ormož in naj tam tudi
ostane, saj sodi v k.o. Strjanci.
Župana je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je povedal, da se zaradi teh postopkov zmanjša občina za 9417 m 2, ker
pa gre za ceste in vodotok se verjetno ne da nič spremeniti.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 39
o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Ormož in Sveti Tomaž
1. člen
Meja med občino Ormož in občino Sveti Tomaž se spremeni tako, da se:
- parcela štev. 1368/2, k.o. 287-Ključarovci pri Ormožu, priključi Občini Ormož,
- parcela štev. 1366/2, k.o. 288-Koračice, priključi Občini Ormož,
- parcela štev. 1623, k.o. 288-Koračice, priključi Občini Ormož,
- parcela štev. 721, k.o. 325-Strjanci, priključi Občini Ormož.
2. člen
Sestavni del tega sklepa sta Obrazec 1 (ZEN-A – 27. člen) številka 87_205-1 z dne
12.4.2019.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Ormož.

Župan se je zahvalil g. Boštjanu Najžarju za sodelovanje na seji.
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Ad/3
Župan je prosil g. Aleša Meška, da poda poročilo o Trendih varnostnih pojavov v občini
Sveti Tomaž v letu 2018.
Med drugim je povedal, da je na področju kaznivih dejanj bilo zabeleženih 17 kaznivih
dejanj splošne kriminalitete in da je to 5,5 % manj kot v letu 2017. Kaznivih dejanj
gospodarske kriminalitete niso obravnavali.
Devet osumljencev je bilo ovadenih državnemu tožilstvu, medtem, ko mladoletnih oseb
niso obravnavali. Preiskanih kaznivih dejanj je bila 47,10 %, v letu 2017 le 38,46 %.
Na področju javnega reda in miru ter splošne varnosti in premoženja je bilo obravnavanih
28 kršitev predpisov (leta 2017 jih je bilo 22) in se je nekoliko povečalo. Pri tem je bilo
obravnavanih 28 oseb. Pri dogodkih so obravnavali 3 požare, 2 samomora, 1 delovno
nesrečo in 1 drugi dogodek z uporabo prisilnega sredstva.
Na področju prometne varnosti so v letu 2018 obravnavali 13 prometnih nesreč, v katerih
je bilo udeleženih 21 oseb. Nesreč s smrtnim izidom niso zabeležili, šlo je za lažje telesne
poškodbe v 3 primerih in brez poškodb v 18 primerih. Najpogostejši vzrok prometnih
nesreč je neprilagojena hitrost v 38,46 %, ostalo v 23,08 %, nepravilna stran ali smer
vožnje v 15,38 %, nepravilno prehitevanje, premik vozila in neupoštevanje pravil o
prednosti v 7,69 %.
Prisotnost alkoholiziranosti je bila ugotovljena v 1 primeru s stopnjo alkoholiziranosti 0,13
g alkohola na kg krvi, ker je bistveno manj kot je bila stopnja v letu 2017 (2,92). V
nadaljevanju je podal podatke o kršenju CPP za območje Policijske postaje Ormož.
Kršitev je bilo 1005 ali 47,77 % manj kot leto poprej. Za območje Sv. Tomaža je bilo
izdanih 19 plačilnih nalogov, kar je za 32,14 manj kot leto poprej. Kljub opozarjanju,
nekateri občani ne spremenijo svojih navad in jim je potrebno naložiti denarno kazen.
Obdolžilnih predlogov ni bilo, 7 opozoril, 5 elektronskih plačilnih nalogov in v enem
primeru je bila izdana Odločba o hitrem postopku.
Vodja policijskega okoliša je zabeležil 121 preventivnih zapisov, od tega največ na
področju prometa in javnega reda in miru. Vodja policijskega okoliša sodeluje z lokalno
skupnostjo, osnovno šolo, vrtcem in tudi z društvi, če ga pokličejo. Prednostna naloga PP
Ormož pa je zagotavljanje kvalitetnih ukrepov za zmanjšanje problematike najbolj ranljivih
udeležencev v prometu.
Župan je v nadaljevanju povedal, da je sodelovanje s PP Ormož zelo dobro.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je vprašal, za katere kršitve se najpogosteje izdajo plačilni nalogi. G. Aleš
Meško je povedal, da gre za prometne prekrške. Največ prekrškov je okrog šole in vrtca,
ko starši pripeljejo otroke, ali pa prihajajo po njih. Kljub opozarjanju nekateri občani svojih
navad ne opustijo. Kršitelji so tudi lastniki psov, ker dovolijo prosto gibanje živali.
G. Borut Janžekovič je vprašal, koliko metrov od hiše se lahko prosto giblje pes.
Pojasnjeno je bilo, da prostega gibanja brez povodca ne sme biti, ker mora biti žival vedno
pod kontrolo lastnika.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 40
1.
Občinski svet se seznani z Informacijo o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž
v letu 2018.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan se je zahvalil g. Alešu Mešku za sodelovanje seji.
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Ad/4
Župan je prosil g. Roberta Brkiča, da poda Poročilo o potrditvi ocene izvajanja
občinskega programa varnosti Občine Sveti Tomaž v letu 2018.
Med drugim je g. Robert Brkič povedal, da so svetniki poročilo pisno prejeli in se z njim
seznanili. 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.
Sodelovanje redarske službe je najintenzivnejše ob začetku šolskega leta v mesecu
septembru.
V tem času je tudi največ kršitev cestno prometnih predpisov, zaradi neuporabe
varnostnega pasu, nepravilnega parkiranja in ustavljanja vozil okrog šole in na
avtobusnem postajališču.
Za varovanje šolskih poti opravljajo občasne obhode med 12.30 in 13.30 uro.
Sodelujejo v preventivnih akcijah » Varnostni pas« in »Mobitel« in druge.
Sodelujejo s Svetom za preventivo in varnost v cestnem prometu v izmenjavi mnenj in pri
preventivnih akcijah na medobčinski ravni. Meritev hitrosti niso izvajali.
Vseh ukrepov, za katere so izdali redarji ustno ali pisno opozorilo je bilo v letu 2018
dvanajst. Prisilnih sredstev v letu 2018 niso uporabili.
Kadrovska sestava je ostala enaka. Redarji imajo potrebna osnovna sredstva in delovno
opremo za normalno delovanje.
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti je pokazala zadovoljivo stanje.
Ocena stanje je v prilogi tega zapisnika.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 41
o potrditvi ocene izvajanja
občinskega programa varnosti Občine Sveti Tomaž v letu 2018
1.
Občinski svet Občine Sveti Tomaž ocenjuje, da so bili doseženi zastavljeni cilji
Občinskega programa varnosti Občine Sveti Tomaž za leto 2018.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž.
Župan se je zahvalil g. Robertu Brkiču za sodelovanje na seji.
Ad/5
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Odloka o nadomestilu
stavbnih zemljišč v občini Sveti Tomaž v fazi predloga.
Med drugim je direktorica povedala, da je občinski svet sprejel osnutek odloka v mesecu
aprilu. S tem odlokom se določi podlaga za odmero NUSZ. Podlaga za odmero
nadomestila se določi po naslednjih kriterijih.
Določijo se zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, območja, merilo za višino
obremenitve, zavezanci za plačilo in načina odmere ter določitev oprostitve plačila
nadomestila. Sprememba med prvim branjem in predlogom je samo v tem, da je naselja
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Sv. Tomaž razdeljeno na dve območji. V drugo območje spada del naselja Kostanj,
območje v smeri družine Žagavec in proti Kulturnemu domu pa spada v prvo območje, ker
je na tem območju zgrajena vsa infrastruktura s kanalizacijo vred.
Župan je predlagal razpravo:
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali bodo imeli sedaj višje obremenitve.
Direktorica je pojasnila, da je obremenitev za 1. območje 50 %, za 2. območje 30 % in
preostalo 3. območje 15 %. Tudi že sedaj so imeli občani tega območja dodatne
obremenitve, ker je zgrajena kanalizacija in javna razsvetljava.
G. Albina Belšaka je zanimalo, za koliko se obremenitev poviša. Pojasnjeno je bilo, da za
20 %.
G. Miro Rakuša je vprašal, koliko je to v denarju.
Pojasnjeno je bilo, da je odvisno od komunalne opremljenosti. Vrednost točke se ne bo
spremenila za leto 2019.
Župan je v nadaljevanju povedal, da razlik za naselje Sv. Tomaž ne bi smeli delati, če je
komunalna opremljenost enaka.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 42
1.
Sprejme se Odlok o nadomestilu stavbnih zemljišč v občini Sveti Tomaž, ki je sestavni del
tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/6
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev osnutka Odloka o
načinu opravljanja javne službe pomoč družini na domu v občini Sveti Tomaž. Med drugim
je povedala, da gre za odlok v fazi osnutka. Sedaj so imeli koncesionarja za področje,
vendar v naslednjem letu koncesija poteče CSO Ormož. Veljavna zakonodaja nalaga
občinam, da mora občina zagotavljati javno službo za pomoč družini na domu, če ne
morejo občani poskrbeti zase zaradi starosti, bolezni ali drugih razlogov, imajo pa
ustrezne bivalne pogoje, njihovi svojci, če jih imajo, pa nimajo možnosti zanje poskrbeti.
Gre za pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjski pomoči in pri ohranjanju
socialnih stikov.
Koncesionar mora pridobiti mnenje Socialne zbornice, da izpolnjuje pogoje. Občina za
pomoči na domu sofinancira 50 %, razliko pa sam. V primeru, da ni zagotovljenega vira to
breme pade na občino.
Župan je predlagal razpravo:
G. Albin Belšak je vprašal o višini urne postavke in kdo določi, koliko ur komu pripada.
Pojasnjeno je bilo, da je za te pravice pristojen Center za socialno delo.
G. Albin Belšak je vprašal, kolikokrat na leto preverjajo upravičenost do pomoči.
Pojasnjeno je bilo, da enkrat na leto koncesionar poda poročilo o izvajanju pomoči na
domu.
G. Mirko je vprašal ali bo dom pri Sv. Tomažu, ko bo v funkciji, lahko izvajal tudi pomoč
družini na domu.
Pojasnjeno je bilo, da bo, če bo pridobil koncesijo.
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V nadaljevanju je župan povedal, da se bo z novim Zakonom o dolgotrajni oskrbi starejših
spremenilo marsikaj. Domovi se gradijo pospešeno, nekateri tudi s kapaciteto do 200
postelj. Ta rešitev, da pomagamo našim občanom na domu, je za vse skupaj zelo dobra,
ker si vsak, če le ima možnosti, želi ostati doma čim dalj časa.
Ga. Marija Žinko je povedala, da so včasih pomoč na domu izvajali tudi od 4 - 6 ur, danes
pa je to nekje do 2 uri.
G. Miro Rakuša je vprašal, koliko bi pomoč na domu znašala finančno za občino.
Ta podatek bo posredovan na naslednji seji.
Župan je dal besedo predsednici Odbora za družbene dejavnosti ge. Mariji Žinko.
Predsednica je povedala, da je odbor obravnava osnutek odloka in sprejel sklep, da je
primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 43
1.
Osnutek Odloka o načinu opravljanja javne službe pomoč družini na domu v občini Sveti
Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa, je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/7
Župan je prosil direktorico občinske uprave , da poda obrazložitev DIIP-a sprememb
DIIP-a o rekonstrukciji JP 802-221 Savski vrh- čistopisa.
Med drugim je direktorica povedala, da smo izvedli javno naročilo za rekonstrukcijo ceste.
Najugodnejša ponudba je bila od strani Grad-Trgo d.o.o., Savci 69.
Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 124.065,24 EUR z DDV. Spremenijo se viri
financiranja s tem, da mora občina zagotoviti lastni delež v višini 20.416,24 EUR, višina
sredstev po 23. Členu ZFO-1 v višini 103.649,00 EUR ostane enaka.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je vprašal, koliko je bilo ponudb.
Pojasnjeno je bilo, da so bile tri ponudbe, cenovno najugodnejša pa je bila od strani Grad
Trgo d.o.o..
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 44
O POTRDITVI DIIP-a1
1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za
projekt/program2: Rekonstrukcija JP 802-221 Savski vrh-čistopis, ki ga je
izdelala3 Javna razvojna agencija Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, dne
08.05.2019.
2. V NRP občine se: (obkroži)
- spremeni naložba
3. Odobri se izvedba investicije.
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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 2019.
Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe
sledeča:
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 124.065,24 EUR (z vključenim
davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od
februarja do 30. septembra 2019.
5. Vire za financiranje zagotavljajo6:
- Občina Sveti Tomaž v znesku: 20.416,24 EUR
- Sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku: 103.649,00 EUR.

Ad/8
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o izplačilu
delnega povračila stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018.
Direktorica je povedala, da smo prejeli podatke AJPES-a o stroških volilne kampanje za
lokalne volitve 2018. Organizatorjem volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati pripada
naslednja višina sredstev:
1. SDS 79,93 EUR
2. NSI 221,51 EUR
3. SLS 45,50 EUR
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. 45
o izplačilu delnega povračila stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
letu 2018
1. Organizator volilne kampanje SDS ima pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje za občinski svet (121 glasov) v višini 30,25 EUR in za župana (276
glasov) v višini 49,68 EUR, kar znaša skupaj 79,93 EUR. Sredstva se nakažejo na
volilni račun organizatorja volilne kampanje.
2. Organizator volilne kampanje N. Si ima pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje za občinski svet (269 glasov) v višini 67,25 EUR in za župana (857
glasov) 154,26 EUR, kar znaša skupaj 221,51 EUR. Sredstva se nakažejo na
volilni račun organizatorja volilne kampanje.
3. Organizator volilne kampanje SLS ima pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje za občinski svet (182 glasov) v višini 45,50 EUR. Sredstva se nakažejo
na volilni račun organizatorja volilne kampanje.
4. Sklep o delni povrnitvi stroškov v drugem in tretjem členu določa, da se
organizatorjem volilne kampanje, ki so jim pripadejo mandati v občinskem svetu,
povrne 0,25 EUR za dobljen glas. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in
računskemu sodišču. Organizatorjem volilne kampanje za župana, katerih
kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so
glasovali imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,18 EUR
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za vsak dobljeni glas. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne se preseči zneska
porabljenih sredstev.
5. Ta sklep velja takoj.
Ad/9
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o znižanju plačila
staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic.
Med drugim je bilo povedano, da imajo starši možnost zaprositi za znižano plačilo za
rezervacijo v vrtcu v poletnih počitnicah. Starši plačajo 50 % glede na njihov plačni
razred, preostali del pa bo plačala občina. Za občino bodo zaradi tega nastale finančne
posledice nekje 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. 46
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/10
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o imenovanju
članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju občin Ormož,
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Med drugim je direktorica povedala, da gre za skupni
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organ vseh treh občin Ormoža, Središča ob Dravi in Svetega Tomaža. Svet šteje 11
članov.
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. 47
o imenovanju članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž
1.
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju občin Ormož, Središče ob
Dravi in Sveti Tomaž se imenujejo naslednji člani:
1. Janko Zadravec, predstavnik Občinskega sveta Občine Ormož,
2. Irena Majcen, predstavnica Občinskega sveta Občine Središče ob Dravi,
3. Anton Ganza, predstavnik Občinskega sveta Občine Sveti Tomaž,
4. Marjan Munda, predstavnik Občinske uprave Občine Ormož,
5. Boštjan Kranjčec, predstavnik Občinske uprave Občine Središče ob Dravi,
6. Ivan Rakuša, predstavnik Občinske uprave Občine Sveti Tomaž,
7. Alen Simonič, predstavnik Upravne enote Ormož,
8. Darko Zamuda, predstavnik Policijske postaje Ormož,
9. Cvetka Meško, predstavnica organizacij, ki se ukvarjajo z vzgojo in
izobraževanjem v cestnem prometu,
10. Ivan Viher, predstavnik upravljavca cest,
11. Drago Slavinec, predstavnik OŠ na območju UE Ormož, ki ga predlaga aktiv
ravnateljev UE Ormož.
2.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenuje za mandatno dobo štirih let.
Mandatna doba začne teči članom naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Ormož.
3.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem vestniku Občine Ormož.
Ad/11
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev predloga za imenovanje
člana v Svet zavoda Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož.
Direktorica je povedala, da smo zaprosili politične stranke, ki so zastopane v občinskem
svetu za predloge. Od OO NSI smo prejeli predlog za imenovanje ge. Zlatke Majcen v
Svet zavoda Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. Drugih predlogov nismo prejeli.
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. 48
1.
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V Svet zavoda Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož se imenuje ga. Zlatka Majcen.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/12
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev predloga za ukinitev
javnega dobra na nekaj parcelah.
Direktorica je povedala, da je Republika Slovenija pristopila k odmeri zemljišč za
regionalno cesto Ljutomer- Savci - Ptuj. Cesta poteka tudi po zemljiščih, ki imajo status
javnega dobra v upravljanju občine Sv. Tomaž. V kolikor jih želimo prenesti na novega
lastnika, jih moramo izvzeti iz javnega dobra. Iz javnega dobra predlagamo izvzem tudi
ene parcele za potrebe elektro omrežja. Javno dobro se naj ukine na zemljiščih s parc. št.
1727 k. o. Koračice, parc. št. 1716 k. o. Koračice, parc. št. 366/5 k. o. Koračice, parc.
366/4 k. o. Koračice, parc. 352/7 k. o. Koračice za potrebe regionalne ceste in parc.
1624/2 k. o. Koračice za potrebe elektro omrežja.
Župan je predlagal razpravo.
G. Albin Belšak je vprašal, kje se nahaja parcela za potreba elektro omrežja.
Pojasnjeno je bilo, da se nahaja v delu naselja Hranjigovci v smeri Novak Emila kjer
Elektro posodablja elektro omrežje.
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali država tudi nima urejenega lastništva na tej regionalni cesti.
Pojasnjeno je bilo, da nima, podobno se dogaja državi kot občinam, da ni urejeno
lastništvo cest.
V nadaljevanju je g. Mirko Lovrec menil, da bi podoben zakon moral veljati tudi za občine,
da bi brezplačno pridobili potrebna zemljišča za občinske ceste.
Župan je menil, da bi taka zakonodaja občinam zelo koristila, jim olajšala delo ter finančno
razbremenila.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 49
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na zemljiščih s:
- parc. št. 1727 k.o. Koračice
- parc. št. 1716 k.o. Koračice
- parc. št. 366/5 k.o. Koračice
- parc. 366/4 k.o. Koračice
- parc. 352/7 k.o. Koračice
- parc. 1624/2 k.o. Koračice.
2.
Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postanejo last občine Sveti Tomaž.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Ad/13
Župan je prosil direktorico občinske uprave za obrazložitev sklepa o brezplačni odsvojitvi
nepremičnine s parc. št. 244/1, 1615/1 k. o. Savci.
Pojasnjeno je bilo, da gre za prenos dveh parcel na državo, za potrebe regionalne ceste.
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. 50
1.
Župana se pooblasti za sklenitev pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičnega
premoženja s Republiko Slovenijo, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za ceste, za
parc. št. 244/1, 1615/1, k.o. Savci.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/14
Župan je prosil direktorico občinske uprave za obrazložitev sklepa o brezplačni odsvojitvi
nepremičnine s parc. št. 1619/4 k. o. Savci.
Pojasnjeno je bilo, da gre za prenos ene parcele na državo, za potrebe regionalne ceste.
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. 51
1.
Župana se pooblasti za sklenitev pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičnega
premoženja s Republiko Slovenijo, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za ceste, za
parc. št. 1619/4 k.o. Savci.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/15
Župan je prosil direktorico občinske uprave za obrazložitev sklepa o brezplačni odsvojitvi
nepremičnine s parc. št. 352/7, 365/4, 365/5, 366/4, 366/5, 389/2, 389/3, 389/4, 705/3,
706/2, 707/1, 712/9, 1716, 1727 vse k. o. Koračice.
Pojasnjeno je bilo, da gre za prenos parcel na državo, za potrebe regionalne ceste.
Župan je predlagal razpravo.
Župan je predlagal glasovanje.
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Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 52
1.
Župana se pooblasti za sklenitev pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičnega
premoženja s Republiko Slovenijo, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za ceste, za
parc. št. 352/7, 365/4, 365/5, 366/4, 366/5, 389/2, 389/3, 389/4, 705/3, 706/2, 707/1,
712/9, 1716, 1727 vse k.o. Koračice.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/16
Pobude, predlogi in odgovori nanje:
G. Marko Vajda je opozoril na ozko lokalno cesto v Zagorju pri h. št. 3-4, predvsem zaradi
skoraj nemogočega srečevanja, če so tam parkirana vozila. Povedal je, da na tej lokaciji
sedaj prebiva družina, prej sta oba objekta služila kot vikend in ni bilo rednega parkiranja
ob cesti. Tudi sam je imel skoraj nerešljivo situacijo.
Večina prisotnih je imela ob tem vprašanju take in drugačne predloge o rešitvah. Na
koncu je prevladal dogovor, da v ta problem vključimo tehnično komisijo pri Svetu za
preventivo in varnost v cestnem prometu, da predlaga najprimernejšo rešitev, da se bo
mogoče voziti in na tej lokaciji tudi varno živeti.
Drugo vprašanje se je nanašalo na košnjo trave po lokalni cesti Sv. Tomaž - Mala vas Sejanci, ker še ni pokošeno. Na nekaterih mestih so jarki v slabem stanju.
Pojasnjeno je bilo, da se dela izvajajo na drugih cestah in da bo v kratkem pokošeno.
Župan je v nadaljevanju povedal, da je podobna situacija pri objektu Zagorje 2 pri
Pečniku. Povedal je tudi, da so vzdrževalna dela na občinskih cestah v teku. Najprej smo
naročili košnjo bankin ob asfaltnih in na nekaterih odsekih makadamskih cest. Nekatere
makadamske ceste je potrebno obdelati z grederjem. Navoz sekanca planiramo cca 300
m3, sledilo bo posnemanje bankin, čiščenje jarkov, namestitev nekaj prometnih znakom.
Župan je povedal, da se naj o konkretnih težavah na cestah svetniki sproti oglašajo in
pokličejo g. Ivana Rakušo, da ne bi s tem čakali do sej občinskega sveta.
G. Borut Janžekovič in Albin Belšak posebej poudarjata, da bi bilo potrebno porezati
bankine na cesti Savci -Trnovci in Sv. Tomaž - Rakovci mimo Miklašiča.
G. Marjan Antolič je vprašal, kako poteka gradnja doma za ostarele in o interesentih za
najem prostorov v stari pošti.
Župan je povedal, da poteka gradnja v skladu s pričakovanju in roki. Sedaj se že ometava
notranjost, izvajajo inštalacije in fasada. Tedensko so delovni sestanki, poleg tega so
sestanki gradbenega odbora vsakih 14 dni, na katerih je prisotna tudi predstavnica
občinskega sveta ga. Marija Žinko.
V nadaljevanju je direktorica povedala, da je v teku razpis za slikopleskarska dela,
keramičarska dela in estrihe ter negovalne postelje in zunanjo ureditev. Sledil bo razpis za
preostalo notranjo opremo in okolico.
Glede prostorov stare pošte je župan povedal, da se za večji prostor zanima frizerka.
Pogodba o najemu še ni podpisana, ker še ni dala uradne vloge, želela bi prostor urediti
do konca tega leta. Manjši prostor smo začeli čistiti in pripravljati za ometavanje, ker je
bilo potrebno stare omete odstraniti in položiti cevi za elektro inštalacije. Interesenta za
manjši prostor še nimamo.
G. Borut Janžekovič je povedal, da se en sladoledar zanima za možno lokacijo pri Sv.
Tomažu. V kratkem si bo vzel čas in bo prišel pogledal, če bi lokacija za slaščičarno
ustrezala.
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G. Miro Rakuša je posredoval željo družine Kukovec iz Savcev 10, da bi mimo njihove
hiše pripeljali mleti asfalt, ker se neznosno dviga prah ob vožnjah mimo njih.
Župan je pojasnil, da smo že v lanskem letu dali pripeljati mleti asfalt, zaveda pa se, da je
rešitev asfaltiranje. Najti bi morali rešitev vsaj za asfaltiranje od nasada do njihove hiše,
podobne odsek še v Mezgovcih proti Vrbnjaku in v Rakovci v smeri Krajnc - Majcen. Take
krajše odseke bi kazalo združiti v skupni razpis.
G. Albin Belšak prosi za ogled ceste po Korački dolini za nujna dela, na katera je že
opozarjal.
G. Borut Janžekovič je menil, da bi bila cesta v smeri Kukovec, Rucmanci 11 tudi
potrebna modernizacije, je pa nekoliko daljša kot prej navedeni odseki.
Pojasnjeno je bilo, da bodo svetniki prejeli program tekočega vzdrževanja javnih poti po
elektronski pošti.
G. Franc Magdič sprašuje glede ceste Pršetinci - Stara cesta.
Župan je povedal, da ima obljubo od strani županje občine Ljutomer, da bodo ta odsek
modernizirali v letu 2021.
Ga. Marija Žinko se bo glede vzdrževanja cest oglasila na občini.
G. Mirko Lovrec je menil, da bi morali spremeniti pravilnik o podeljevanju priznanj občine
Sv. Tomaž. Meni, da je enkrat na štiri leta premalo za podelitev priznanj občine. Po
sredstvih javnega obveščanja lahko vidimo ali slišimo, da to delajo drugod vsako leto. Če
ne bi šlo za najvišja priznanja kot je plaketo, bi vsaj kako priznanje lahko podelili vsako
leto. Meni, da je za taka priznanja dovolj zaslužnih občanov, ker je to tudi na nek način
promocija občine.
Župan je v nadaljevanju povedal, da je taki pravilnik sprejel občinski svet v prvem sestavu.
Smatral je, da je enkrat na štiri leta dovolj, da priznanja ne izgubijo na pomenu. Menil je,
da bi o tej spremembi morali spregovoriti širše, vključiti javnost in tudi pristojni odbor. Res
pa je, da vsako leto podeljuje župan priznanja za delo, aktivnosti in tudi športne dosežke
vsem, ki jih predlagajo društva in ustanove ob občinskem prazniku in ne zavrne nobenega
predloga.
Ad/17
Razno:
Pod to točko ni bil sprejet noben sklep.
Seja je bila zaključena ob 20.55.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 5. REDNE SEJE

1. Sklep št. 38, je realiziran.
2. Sklep št. 39, je v postopku realizacije.
3. Sklep št. 40, je v postopku realizacije.
4. Sklep št. 41, je realiziran.
5. Sklep št. 42, je realiziran.
6. Sklep št. 43, je realiziran.
7. Sklep št. 44, je v postopku realizacije.
8. Sklep št. 45, je v postopku realizacije.
9. Sklep št. 46, je v postopku realizacije.
10. Sklep št. 47, je v postopku realizacije.
11. Sklep št. 48, je v postopku realizacije.
12. Sklep št. 49, je v postopku realizacije.
13. Sklep št. 50, je v postopku realizacije.
14. Sklep št. 51, je v postopku realizacije.
15. Sklep št. 52, je v postopku realizacije
Občinska uprava
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