Sveti Tomaž, 23.06.2021

Letnik 1

Številka 12/2021
POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ

TISKOVINA
VSEBINA

21. ODLOK o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sveti Tomaž
22. ODLOK o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe
prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu občine Sveti Tomaž
23. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest in oblikovanju oddelkov vrtca pri OŠ Sveti Tomaž
za šolsko leto 2021/2022
24. SKLEP o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic
25. Sklep o potrditvi ocene izvajanja občinskega programa varnosti v občini
Sveti Tomaž za leto 2020
21.
Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list Republike Slovenije,
št. 61/2017) in 16. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/07 in Uradno
glasilo Občine Sveti Tomaž, št. 20/17 in 9/18) je Občinski svet Sveti Tomaž na svoji 19. redni seji, dne
22.06.2021, sprejel
ODLOK
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sveti Tomaž
1. člen
Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Sveti Tomaž zaračuna investitorju
oziroma pobudniku lokacijske preveritve, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Sveti Tomaž,
kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja
gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali
izvesti dopolnilne prostorske ureditve oziroma posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora.
2. člen
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
- za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.000 eurov,
- za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 1.500 eurov,
- za omogočanje začasne rabe prostora 1.300 eurov.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž.
Številka: 007-0010/2021
Datum: 22.06.2021
Mirko Cvetko l.r.
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ
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22.
Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2017) in 16.
člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/07 in Uradno glasilo Občine
Sveti Tomaž, št. 20/17 in 9/18) je Občinski svet Sveti Tomaž na svoji 19. redni seji, dne 22.06.2021,
sprejel
ODLOK
o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v
Odloku o občinskem prostorskem načrtu občine Sveti Tomaž
1. člen
Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki
predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem
načrtu občine Sveti Tomaž, ki jo vplačajo vlagatelji pobud.
2. člen
(1) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora iz prejšnjega člena
znaša:
- za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 150 eurov,
- za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora 150 eurov.
(2) Za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača.
(3) Takse se ne plača, ko gre za spremembe, ki ne predstavljajo vsebinsko novega določanja ali
spreminjanja namenske rabe prostora, načrtovanja novih prostorskih ureditev ali določanja novih
prostorskih izvedbenih pogojev, so pa potrebne zaradi odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih
napak v tekstualnem ali grafičnem delu OPN ter odpravo pomanjkljivosti glede njegove oblike.
(4) V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za
spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.
(5) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.
(6) Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v OPN, temveč zgolj obravnavo
ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji
prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s
komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Plačilo takse je pogoj za obravnavo
pobude.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž.
Številka: 007-0011/2021
Datum: 22.06.2021
Mirko Cvetko l.r.
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ
23.
Na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št.
16/2007-UPB, 36/08, 58/09, 65/09 in 20/11, 40/12-ZUJF, 57/2012 ZPCP-2D) ter Pravilnika o
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS št.
27/2014) in 23. člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/07 in Uradno
glasilo občine Sveti Tomaž št. 20/2017 in 9/18) je Občinski svet občine Sveti Tomaž, na svoji 19. redni
seji, dne 22.06.2021 sprejel
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SOGLASJE
1.
a) k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje za šolsko leto 2021-2022
Predvideno
št. otrok

Specifika
občine

Število
oddelkov

Najmanj 9,
največ 12
otrok

13

1

homogeni

Najmanj 9,
največ 12
otrok

13

1

1

9-urni

kombinirani

Najmanj
10, največ
17 otrok

18

1

1

Drugo (4- 5
leta)

9-urni

homogeni

17

1

5

Drugo (5-6
let)

9-urni

homogeni

Najmanj
17, največ
22 otrok
Najmanj
17, največ
22 otrok

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

Št.
prostih
mest
1

17

/

1

5

5

13

Starostno
obdobje
Prvo (1- 2
leti)

Program

Oddelek

Normativ

9-urni

homogeni

Prvo (2- 3
leti)

9-urni

Prvo, drugo

78
SKUPAJ
b.) k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2021/2022:
Pomočnica ravnateljice
Vzgojiteljica
Vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica
vzgojiteljice
Svetovalna delavka
Poslovna sekretarka
Računovodkinja
Kuharica, pomočnica kuharice
Čistilka
Hišnik
Organizator prehrane in zdravstvenohigienskega režima
Zgodnja obravnava otrok

1 z 0,65 delež na DM vzgojiteljica
5,0
5,0
0,16
0,33
0,33
2,0
1,0
0,27
0,16
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.
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.
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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.
Ta sklep velja takoj.
Številka: 007-0012/2021
Sveti Tomaž, dne 22.06.2021

Mirko Cvetko l.r.
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ

24.
Na podlagi 16a., 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) in 23. člena Statuta občine Sveti
Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož št. 7/07 in Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 20/17 in 9/18)
je občinski svet občine Sveti Tomaž, na svoji 19. redni seji, dne 22.06.2021, sprejel
SKLEP
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.
Številka: 007- 0014/2021
Datum: 22.06.2021
Mirko Cvetko l.r.
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ
25.
Na podlagi 13. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07 in Uradno
glasilo Občine Sveti Tomaž št. 20/17 in 9/18) in tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem
redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17 ZORed) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž, na 19.
redni seji dne 22.06.2021 sprejel naslednji
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SKLEP
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.
Številka: 007-0013/2021
Datum: 22.06.2021
Mirko Cvetko l.r.
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ
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