OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-1/2018 01/ZH
Datum: 04. 11. 2021
ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila, 04. 11. 2021, ob 18. uri v
prostorih kulturnega doma Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 44, 2258 Sveti Tomaž.
G. župan Mirko Cvetko, (v nadaljevanju župan), je uvodoma pozdravil vse prisotne, še
posebej gosta k 2. 3. in 4. točki dnevnega reda, g. Boštjana Najžarja in g. Matjaža Veršiča.
Po uvodnem pozdravu prisotnih je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotnih je bilo vseh 8
svetnikov.
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman (v nadaljevanju
direktorica), višja svetovalka za finance ga. Stanislava Kosi, referent Ivan Rakuša, g. Boštjan
Najžar iz skupne občinske uprave Občine Ormož ter g. Matjaž Veršič iz Komunalnega podjetja
Ormož.
Od novinarjev ni bil prisoten nihče.
Zapisnikarica je bila ga. Blanka Kosi Raušl.
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje.
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 208
1.
Potrdi se zapisnik 21. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.

Ad/1
Župan je za 22. redno sejo predlagal naslednji
dnevni red:
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Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2022
3. Sklep o lokacijski preveritvi za parc. št. 324 k.o. Rucmanci
4. Elaborat o oblikovanju cen storitve obvezne GJS oskrbe s pitno vodo v občini Ormož,
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2022
5. Elaborat o oblikovanju cen storitve obvezne GJS odvajanja in čiščenja komunalnih in
padavinskih voda v občini Sveti Tomaž za leto 2022
6. Elaborat o oblikovanju cen storitve obvezne GJS ravnanja z odpadki v občini Ormož,
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2022
7. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
8. Razno
Župan je predlagal razširitev dnevnega reda z umestitvijo dodatnih točk na dnevni red, ki bi
sledile za točko 6, in sicer:
7. Sklenitev prodajne pogodbe za dosego javne koristi za parc. 1072/2 k.o. Rucmanci
8. Sklenitev prodajne pogodbe za parc. 1205/1 k.o. Rucmanci
9. Potrditev DIIP-a za modernizacijo JP 802 - 323 in 802 - 324 Koračice – Sveti Tomaž 46
10. Potrditev DIIP-a za preplastitev JP 802-401 Senik od hišne št. Sveti Tomaž 58 do LC 302 131
Župan je pred razpravo besedo predal direktorici, da na kratko obrazloži dodatne točke.
Direktorica je povedala, da pri prvi in drugi točki gre za zadevo s stranko Plohl. Po parceli št.
1072/2 k.o. Rucmanci, poteka cesta, zato je smotrno, da se parcela prenese na občino za
dosego javne koristi.
Parcela 1205/1 k.o. Rucmanci je last občine, vendar poteka direktno po hiši stranke. Na
podlagi navedenega nas je prosil, da bi ta del odkupil. Skladno z zakonodajo je bila parcela
nabita na oglasi deski UE, v zakonitem roku se je prijavil g. Plohl, vendar je, za nadaljevanje
postopka, potrebno še sprejetje ustreznega sklepa s strani občinskega sveta.
Potrditev DIIP-a za modernizacijo JP 802–323 in 802–324 Koračice – Sveti Tomaž 46, tukaj
gre za modernizacijo ceste, ki je zajeta v predlogu proračuna za leto 2022, zaradi česar je
potrebno omenjeni DIIP obravnavati.
Potrditev DIIP-a za preplastitev JP 802–401 Senik od hišne št. Sveti Tomaž 58 do LC 302-131.
Pojasnila je, da gre prav tako za preplastitev, ki je predlagana v proračunu za leto 2022, saj
je bila cesta tekom gradnje vodovoda še bolj uničena.
Župan je predlagal razpravo o uvrstitvi dodatnih točk dnevnega reda.
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 209
Na današnjo sejo se uvrstijo dodatne točke dnevnega reda:
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- Sklenitev prodajne pogodbe za dosego javne koristi za parc. 1072/2 k.o. Rucmanci
- Sklenitev prodajne pogodbe za parc. 1205/1 k.o. Rucmanci
- Potrditev DIIPa za modernizacijo JP 802-323 in 802-324 Koračice – Sveti Tomaž 46
- Potrditev DIIPa za preplastitev JP 802-401 Senik od h.št. Sveti Tomaž 58 do LC 302-131
Župan je predlagal, da se smiselno prilagodijo točke dnevnega reda, zaradi podaje poročil
gostov. Predlagal je, da se točka 2: Predlog proračuna občine sveti Tomaž za leto 2022,
prestavi za trenutno točko 6, tako, da se točke od 3 do 6 ustrezno zamaknejo naprej.
Župan je na podan predlog predlagal 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 21. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Sklep o lokacijski preveritvi za parc. št. 324 k.o. Rucmanci
3. Elaborat o oblikovanju cen storitve obvezne GJS oskrbe s pitno vodo v občini Ormož,
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2022
4. Elaborat o oblikovanju cen storitve obvezne GJS odvajanja in čiščenja komunalnih in
padavinskih voda v občini Sveti Tomaž za leto 2022
5. Elaborat o oblikovanju cen storitve obvezne GJS ravnanja z odpadki v občini Ormož,
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2022
6. Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2022
7. Sklenitev prodajne pogodbe za dosego javne koristi za parc. 1072/2 k.o. Rucmanci
8. Sklenitev prodajne pogodbe za parc. 1205/1 k.o. Rucmanci
9. Potrditev DIIPa za modernizacijo JP 802-323 in 802-324 Koračice – Sveti Tomaž 46
10. Potrditev DIIPa za preplastitev JP 802-401 Senik od h.št. Sveti Tomaž 58 do LC 302131
11. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
12. Razno
Ad/2
Župan je predal besedo g. Boštjanu Najžarju, ki je uvodoma povedal, da je Lokacijska
preveritev, postopek, ki poteka skladno z Zakonom o urejanju prostora in je opredeljen v
členih od 127 do 133. g. Najžar je nadaljeval z obrazložitvijo in na kratko najprej predstavil
sam postopek lokacijske preveritve. Ta se prične z elaboratom, ki ga stranka predloži občini,
kot neko vrsto pobude. Občina na podlagi tega izda sklep o višini nadomestila stroškov
lokacijske preveritve, v ta namen pa ima že tudi izbranega občinskega urbanista, ki ta
elaborat pregleda. Ta strošek znaša 1000 EUR. Urbanist preveri skladnost elaborata z
zakonom o urejanju prostora, ter v primeru potrebne dopolnitve, izdelovalca elaborata
pozove, da le tega dopolni. Po poročilu urbanista, ki je skladno z zakonom, občina pozove
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nosilce urejanja prostora (to so tisti, ki dajejo k tej lokacijski preveritvi mnenja), da v 15 dneh
predložijo mnenja o skladnosti te lokacijske preveritve. Po pridobitvi teh mnenj se elaborat
javno razgrne, pri čemer se obvesti lastnike te preveritve. V primeru, da pride do pripomb se
potem pripravi stališče teh pripomb. Lokacijsko preveritev se da v potrditev občinskemu
svetu, potem se objavi v uradnem glasilu in posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor in
Upravno enoto. Gre za neke vrste prostorski akt, saj ima lokacijska preveritev tudi svojo ID
številko, ki se dobi ob zaprositvi za mnenje. Boštjan Najžar se je v nadaljevanju navezal na
konkretno lokacijsko preveritev. Povedal je, da se preveritev nanaša na spremembo
namembnosti dela zemljišča s parc. 324 k. o. Rucmanci. Pojasnil je, da je Pobuda bila
posredovana na občino meseca maja in, da je bila kasneje, v mesecu septembru še
dopolnjena, saj je ministrstvo zahtevalo še dodatna pojasnila in dopolnitve. Povedal je, da
gre za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi. Namreč lokacijske
preveritve so mogoče le na območju posamične poseljenosti oziroma tam, kjer je oznaka
namenske rabe A. Gre za širitev zemljišča s parcelo št. 324 v enoti urejanja prostora v ST1.
Izvorno območje tega stavbnega zemljišča je 3635 m2. Zakon določa, da se lahko to izvorno
območje potem poveča za največ 20 % oziroma največ za 600 m2. V tem primeru je šlo za
povečanje 19,7 %. g. Najžar je pojasnil še, da čeprav je tukaj že del zemljišča stavbnega, je
določena tudi posebna enota urejanja prostora ST1/2, ki pa je namenjena samo za gradnjo
nestanovanjskih stavb za potrebe kmetije. Ker gre v tem primeru za gradnjo stanovanjske
hiše za prevzemnika kmetije, ni bilo nobenih težav na Ministrstvu za kmetijstvo. Gre za
parcelo, ki ima možnost priključitve na gospodarsko javno infrastrukturo, pridobljena pa so
tudi vsa pozitivna mnenja od nosilcev urejanja prostora, ki smo jih v tem postopku zaprosili.
Kot že rečeno mora biti lokacijska preveritev oziroma elaborat tudi javno razgrnjen, in ta je
bil razgrnjen od 15. do 29. oktobra, obveščeni so bili tako lastniki kot sosedje. Pripomb na
razgrnjeno gradivo ni bilo. Pojasnil je še, da celoten postopek poteka anonimno, brez
navedb imen in priimkov oziroma osebnih podatkov. g. Najžar je sklenil, da se daje lokacijsko
preveritev kot tako, v potrditev občinskemu svetu.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razprave ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 210
o lokacijski preveritvi za parcelo številka 324 k.o. Rucmanci
1.
Občinski svet Sveti Tomaž je sprejel Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v k. o. 280 Rucmanci v občini Sveti Tomaž, ki ga je
pod številko 2021-LP-027 (datum izdelave: maj 2021, dopolnitev september 2021) izdelal
URBIS d.o.o. Maribor, Partizanska cesta 3, 2000 Maribor.
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 2563.
2.
Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž.
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Ad/3
Župan je prosil predstavnika Komunalnega podjetja Ormož g.Matjaža Veršiča, da poda
obrazložitev Elaborata o oblikovanju cen storitve obvezne GJS oskrbe s pitno vodo v občini
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2022.
G. Veršič je povedal, da elaborat vsebuje preteklo obračunsko obdobje, to je leto 2020 in
prihodnje obračunsko obdobje, to je leto 2022. Nadaljeval je, da so se rezultati oziroma
stroški leta 2020 že obravnavali pri poslovnem poročilu za leto 2020. V nadaljevanju je
pojasnil, da, če bi se osredotočili na prihodnje obdobje, to je leto 2022, so podani predvideni
stroški najemnin, obnove priključkov ter vse vrste stroškov, ki sestavljajo tudi izvajanje
storitev vodarine. Pojasnil je, da za leto 2022 ni bistvenih sprememb na področju oskrbe s
pitno vodo. Zaenkrat so stroški, ki so predvideni za leto 2022, skladni s cenami, kot so
trenutno v veljavi na izvajanju storitev, obvladljivi, in da bo cena na področju izvajanja
storitev ostala na isti ravni, to je 0,89881 EUR, medtem, ko se omrežnina zniža. Se pa
subvencije v vseh treh občinah prilagodijo tako, da se nekoliko zniža cena, ki jo plačujejo
uporabniki, to so gospodinjstva in nepridobitni uporabniki.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razprave ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 211
SKLEP
o določitvi cene storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
1. člen
Občinski svet Sveti Tomaž je obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cen storitev
obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče
ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2022.
2. člen
Občinski svet Sveti Tomaž soglaša z določitvijo cene javne službe oskrbe s pitno vodo, ki jo
izvaja Komunalno podjetje Ormož d.o.o., na območju občine Ormož:
-

Omrežnina– obvezna javna služba in posebne storitve (brez DDV);
Storitev

Enota mere
Premer vodomera
DN </= 20
Omrežnina za oskrbo s pitno 20 < DN < 40
vodo
40</= DN <50
50</= DN <65
65</= DN <80

Cena v EUR
Na mesec
5,19805
15,59415
51,98050
77,97075
155,94150
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80</= DN <100
100</= DN <150
150</= DN

-

259,90250
519,80500
1.039,61000

Vodarina - obvezna javna služba in posebne storitve (brez DDV).
Cena v EUR/enoto
Storitev
Enota mere
Vodarina
m³
0,89881

Cena v EUR/enoto
Storitev
Enota mere
Vodarina
prekomerna
m³
1,34822
poraba
Predlagane cene so zaokrožene na 5 decimalnih mest in so brez DDV.
3. člen
Cene za storitve javne službe »oskrbe s pitno vodo« so določene na podlagi potrjenega
Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2022. Prekomerna
poraba vode se ne obračunava za porabnike stanovanjskih stavb, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo, če izvajalcu javne službe predložijo potrebno potrdilo, da se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo.
4. člen
Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Ormož, Komunalno podjetje
Ormož d.o.o., bo na osnovi tega sklepa in Uredbe, oblikoval in na svojih spletnih straneh ter
na krajevno običajen način objavil cenik s potrjeno ceno.
5. člen
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-0003/2020, z dne 17.11.2020, ki
je bil objavljen v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, št. 20/2020.
6. člen
Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, uporabljati, pa se začne
s 01.01.2022.

Župan poda v razpravo še Sklep o subvencioniranju cene storitev gospodarske javne službe
za oskrbo s pitno vodo.
Ker razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
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SKLEP št. 212
o subvencioniranju cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
1. člen
Ta sklep ureja višino in vir subvencije obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo v občini Sveti Tomaž.
2. člen
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se
subvencionira za gospodinjstva in nepridobitne uporabnike v višini 12,7896 % stroškov
omrežnine za posamezen vodomer, za obdobje od 01.01.2022 dalje do spremembe sklepa o
višini subvencioniranja cen. V primeru spremembe cene omrežnine se za izračun višine
omrežnine za posamezen vodomer uporabi novo sprejeta cena omrežnine in od te cene
obračuna subvencija v višini 12,7896 % stroškov omrežnine za posamezen vodomer.
- Subvencija omrežnine za oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV).

VODOMER
DN </= 20
20 < DN < 40
40</= DN <50
50</= DN <65
65</= DN <80
80</= DN <100
100</= DN <150
150</= DN

Subvencija občine
Predlagana cena za v višini 12,7896 %
leto 2022 v EUR
omrežnine / mesec
v EUR
5,19805
0,66481
15,59415
1,99443
51,98050
6,64810
77,97075
9,97215
155,94150
19,94429
259,90250
33,24049
519,80500
66,48098
1.039,61000
132,96196
3. člen

Cena storitve omrežnine občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se
subvencionira iz občinskega proračuna Občine Sveti Tomaž.
4. člen
Zahtevek za izplačilo subvencije izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
izstavi najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
5. člen
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-0003/2020, z dne 17.11.2020, ki
je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, št. 20/2020.
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6. člen
Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne s
01.01.2022.
Ad/4
Župan je prosil predstavnika Komunalnega podjetja Ormož g. Matjaža Veršiča, da poda
obrazložitev Elaborata o oblikovanju cen storitve obvezne GJS odvajanja in čiščenja
komunalnih in padavinskih voda v občini Sveti Tomaž za leto 2022.
G. Veršič je povedal, da tudi ta Elaborat vsebuje preteklo obračunsko obdobje, to je leto
2020 in, da so pri pripravi cen za leto 2022, upoštevani poračuni iz leta 2020. Pojasnil je, da
tudi pri teh dveh gospodarskih javnih službah ni bistvenih sprememb. Cena storitev na
odvajanju in čiščenju ostaja enaka, medtem, ko so manjše spremembe pri omrežninah, kar je
posledica enega ali dveh dodatnih priključkov v zadnjih dveh letih in pa poračuna. Tako, da
se na področju omrežnine predlaga znižanje iz 10,19941 EUR na 9,73194 EUR. Ker pa
subvencija ostane na enaki ravni, bi uporabniki v gospodinjstvih plačevali 7 centov manj, na
področju čiščenja pa se omrežnina nekoliko zviša in sicer za 12 centov. Vendar tudi tukaj
ostane subvencija na enaki ravni, kar pomeni, da bi prišlo do razlike 2 centov po vodomeru.
Ob upoštevanju, da se cena na odvajanju za 7 centov zniža in cena čiščenja za 2 centa poviša,
pride do te razlike, da uporabniki gospodinjstev in nepridobitni uporabniki, upoštevajoč
enako subvencijo, plačujejo 5 centov omrežnine, na mesec, manj.
Ena izmed pomembnih stvari v Elaboratu je tudi storitev povezana z nepretočnimi
greznicami. V elaboratu so predstavljene cene in pa tudi izračuni.
Župan je predlagal razpravo.
G. Borut Janžekovič je vprašal ali se pri grezničnih masah plačuje samo za porabo vode ali še
za odvoz?
G. Veršič je odgovoril, da se enkrat na 3 leta opravi odvoz, plačuje pa se glede na porabo
vode.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 213
1.
Občinski svet je obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v
Občini Sveti Tomaž za leto 2022.
2.
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Občinski svet soglaša z določitvijo cene javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in
padavinskih odpadnih voda in sicer:
1. ODVAJANJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA
-

Storitev odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda – obvezna javna služba
(brez DDV);

Storitev
Enota mere
Odvajanje
komunalnih
in
m³
padavinskih odpadnih voda
-

Cena v EUR
0,58033

Omrežnina za odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda za – obvezna
javna služba in posebne storitve (brez DDV);

Storitev

Enota mere
Premer vodomera
DN </= 20
20 < DN < 40
Omrežnina za odvajanje 40</= DN <50
komunalnih in padavinskih 50</= DN <65
odpadnih voda
65</= DN <80
80</= DN <100
100</= DN <150
150</= DN

Cena v EUR
Na mesec
9,73194
29,19582
97,31940
145,97910
291,95820
486,59700
973,19400
1.946,38800

2. ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA
Občinski svet potrjuje s strani Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. predlagane naslednje
cene:
-

Storitev čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda - obvezna javna služba
(brez DDV).

Storitev
Enota mere
Čiščenje
komunalnih
in
m³
padavinskih odpadnih voda

-

Cena v EUR
0,80329

Omrežnina za čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda – obvezna javna
služba in posebne storitve (brez DDV).

Storitev
Omrežnina

za

Enota mere
čiščenje Premer vodomera

Cena v EUR
Na mesec
Stran 9 od 22

komunalnih in padavinskih DN </= 20
odpadnih voda
20 < DN < 40
40</= DN <50
50</= DN <65
65</= DN <80
80</= DN <100
100</= DN <150
150</= DN

4,64977
13,94931
46,49770
69,74655
139,49310
232,48850
464,97700
929,95400

3. STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN
MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI
Občinski svet občine Sveti Tomaž predlaganih Storitev povezanih z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami skladno z elaboratom
izvajalca ne potrjuje, saj še ni zadostnih kapacitet čistilnih naprav, kamor bi lahko vozili blato.
3.
Cene za storitve gospodarske javne službe »odvajanje in čiščenje odpadnih voda« so
določene na podlagi potrjenega Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v
Občini Sveti Tomaž za leto 2022.
4.
Izvajalec gospodarske javne službe v občini Sveti Tomaž, Komunalno podjetje Ormož d.o.o.,
bo na osnovi tega sklepa in Uredbe, oblikoval in na svojih spletnih straneh ter na krajevno
običajen način objavil cenik s potrjeno ceno.
5.
Z sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-0004/2020 z dne 17.11.2020
objavljen v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž 20/20.
6.
Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne s
01.01.2022.

Župan je podal v razpravo še Sklep o subvencioniranju cene gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
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SKLEP št. 214
o subvencioniranju cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih in padavinskih odpadnih voda
1. člen
Ta sklep ureja višino in vir subvencije obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Sveti Tomaž.
2. člen
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih in
padavinskih odpadnih voda se subvencionira za gospodinjstva in nepridobitne uporabnike v
višini 84,05 % stroškov omrežnine, za obdobje od 01.01.2022 dalje do spremembe sklepa o
višini subvencioniranja cen. V primeru spremembe cene omrežnine se za izračun višine
omrežnine za posamezen vodomer uporaba novo sprejeta cena omrežnine in od te cene
obračuna subvencije v višini 84,05 % stroškov omrežnine.
1. ODVAJANJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA
-

Subvencija omrežnine za odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda za –
obvezna javna služba (brez DDV).

VODOMER
DN </= 20
20 < DN < 40
40</= DN <50
50</= DN <65
65</= DN <80
80</= DN <100
100</= DN <150
150</= DN

Subvencija
Omrežnina
za
občine 84,05 %
enoto vodomera
omrežnine
/
/ mesec v EUR
mesec v EUR
8,17970
9,73194
24,53909
29,19582
81,79696
97,31940
122,69543
145,97910
245,39087
291,95820
408,98478
486,59700
817,96956
973,19400
1.635,93911
1.946,38800

2. ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalnih in
padavinskih odpadnih voda se subvencionira za gospodinjstva in nepridobitne uporabnike v
višini 85,65 % stroškov omrežnine, za obdobje od 01.01.2022 dalje do spremembe sklepa o
višini subvencioniranja cen. V primeru spremembe cene omrežnine se za izračun višine
omrežnine za posamezen vodomer uporaba novo sprejeta cena omrežnine in od te cene
obračuna subvencije v višini 85,65 % stroškov omrežnine.
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-

Subvencija omrežnine za čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda –
obvezna javna služba (brez DDV).

VODOMER
DN </= 20
20 < DN < 40
40</= DN <50
50</= DN <65
65</= DN <80
80</= DN <100
100</= DN <150
150</= DN

Subvencija
Omrežnina
za
občine 85,65 %
enoto vodomera
omrežnine
/
/ mesec v EUR
mesec v EUR
3,98253
4,64977
11,94758
13,94931
39,82528
46,49770
59,73792
69,74655
119,47584
139,49310
199,12640
232,48850
398,25280
464,97700
796,50560
929,95400
3. člen

Cena storitve omrežnine občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode se subvencionira iz občinskega proračuna Občine Sveti Tomaž,
proračunski postavki 081510 in 081511.
4. člen
Račun za izplačilo subvencije izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih in padavinskih odpadnih voda izstavi najkasneje do 15. v mesecu za pretekli
mesec.
5. člen
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-0004/2020 z dne 17.11.2020, ki
je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 20/20.

6. člen
Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se
začne s 01.01.2022.

Ad/5
Župan je prosil g. Matjaža Veršiča, da poda obrazložitev Elaborata o oblikovanju cen storitev
obvezne GJS ravnanja z odpadki v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto
2022.
Stran 12 od 22

G. Veršič je povedal, da se na področju odpadkov izvajajo 3 gospodarske javne službe.
Zbiranje izvaja Komunalno podjetje Ormož, obdelavo in odlaganje pa podjetje Cerop iz
Puconcev, vključno z obdelavo biološko razgradljivih odpadkov. Na področju odpadkov so
vedno večji problemi z obdelavo mešanih in kosovnih odpadkov. Gre za del odpadkov, ki se
izločajo in jih je potrebno predajati v izgorevanje. S tem so vedno večje težave na trgu z
vidika stroškov kurjenja, kar vpliva tudi na njihovo ceno storitev.
Nadalje je g.Veršič pojasnil, da je v Elaboratu obravnavano preteklo obdobje, to je leto 2020,
in plan za prihodnje obdobje, leto 2022. Pri pripravi stroškov in cen v planu za 2022, je
upoštevan tudi poračun leta 2020. Planirane količine in sodila, ki so potrebna za izračun
stroškov cene na zaboj, so prav tako predstavljena v Elaboratu. Povedal je tudi, da je cena
skozi celo leto enotna. Glede na celotno zbrano količino odpadkov in obračunski volumen, se
v mesecu decembru izvede poračun storitev, glede na dejansko zbrane odpadke. Ti se
porazdelijo na celotni obračunski volumen in potem lahko v mesecu decembru pride do
razlike pri položnici.
G. Veršič je nadaljeval, da se odpadki iz leta v leto povečujejo, posledično se seveda
povečujejo tudi količine. Posledica tega je tudi cena zabojnika. Trenutna cena le tega je 9,96
EUR, predlagana cena za leto 2022 pa 10,28 EUR. Do razlike pride zaradi gospodarske javne
službe – obdelave in odlaganje, kjer je delež trenutno 3,19 EUR, v letu 2022 pa se poviša na
3, 77 EUR. Na področju zbiranja je trenutni skupni znesek v zabojniku 6,77 EUR, medtem, ko
se ta strošek zniža na 6,58 EUR, kar je predvsem posledica znižanja stroškov najema, kajti
zbirni center idr. amortizacijo zniža, medtem, ko se še novogradnja ni vključila v gospodarsko
javno službo. Pojasnil je še, da se pri bioloških odpadkih, ki so sicer v naši občini prisotni v
manjši meri, zabojnik spreminja iz 5, 91 EUR na 5,98 EUR, kar je v bistvu tudi posledica, da se
za sprejem bioloških odpadkov poviša cena, ki jo mora Komunalno podjetje Ormož plačevati.
Gre za manjša odstopanja pri uskladitvi, nekje 3%.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razprave ni bilo je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 215
o določitvi cen javnih gospodarskih služb ravnanja z odpadki
1. člen
Občinski svet je obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih
javnih gospodarskih služb ravnanja z odpadki v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob
Dravi za leto 2022.
2. člen
Občinski svet soglaša z določitvijo cene javne službe za zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov, obdelavo komunalnih odpadkov in odlaganje komunalnih odpadkov:
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1. ZBIRANJE ODPADKOV
-

Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov, ločeno zbiranje odpadne embalaže ter
mešanih komunalnih odpadkov (cene so brez DDV):
cena storitev v EUR/kg
od tega stroški javne infrastrukture v EUR
stroški izvajanja storitev v EUR

-

0,16111
0,00093
0,16018

Zbiranje bioloških odpadkov (cene so brez DDV):
cena storitev v EUR/kg
od tega stroški javne infrastrukture v EUR
stroški izvajanja storitev v EUR

0,10600
0,00000
0,10600

2. OBDELAVA ODPADKOV
-

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov (cene so brez DDV):
cena storitev v EUR/kg
od tega stroški javne infrastrukture v EUR
stroški izvajanja storitev v EUR

0,15090
0,04040
0,11050

3. ODLAGANJE ODPADKOV
-

Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov (cene so brez DDV):
cena storitev v EUR/kg
od tega stroški javne infrastrukture v EUR
stroški izvajanja storitev v EUR

0,15910
0,07440
0,08470

1. člen
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka 354-0029/2020 z dne 07.11.2020, ki
je objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, št. 22/2020.
2. člen
Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne s
01.01.2022.
Ad/6
Župan je prosil računovodkinjo ga. Stanislavo Kosi, da poda obrazložitev Predloga proračuna
občine Sveti Tomaž za leto 2022.
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Računovodkinja je povedala, da se planirajo prihodki v skupni višini 2.639.331 EUR in
odhodki v skupni višini 2.936.202 EUR ter, da so pri pripravi dokumenta upoštevana
izhodišča, podana s strani ministrstva za finance. Višina upoštevane sprejete povprečnine je
645 EUR, kar skupno znaša 1.735.501 EUR. Največji delež od tega je dohodnina 1.712.766
EUR in pa 22.735 EUR finančne izravnave. Pojasnila je, da planirane prihodke sestavljajo
davčni prihodki, razne davščine, nedavčni prihodki (prihodki od premoženja, takse, kapitalski
prihodki od prodaje zemljišč oziroma prostorov). Gre za planiranje po načrtu nabav oziroma
načrta razpolaganja z občinskim premoženjem, ki je tudi sestavni del proračuna in pa
transferni prihodki, kjer so planirani prihodki s strani ministrstva oziroma državnega
proračuna ter sredstva iz Evropske unije (tukaj gre za Evropska sredstva kohezijskega sklada
za skupni vodovod).
Računovodkinja je povedala, da je v naslednjem letu predvideno zadolževanje v višini
300.000,00 EUR za investicije, ki so sestavni del proračuna za leto 2022.
Nadaljevala je s posebnim delom proračuna, kjer so zajeti odhodki proračuna, ki ga
sestavljajo občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava. Pod postavko za občinski
svet se za leto 2022 predvidevajo odhodki za volitve, ki bodo novembra 2022, to pomeni za
novi občinski svet in župana.
Nadaljevala je, da se odhodki nekako planirajo na osnovi predvidene letošnje realizacije in pa
tisti odhodki, ki so dodatno zajeti v proračun. To so investicije, nekatere postavke so dodane,
kot npr. postavka za občinski bilten, katerega stroški so bili prej pod postavko tiskarske
storitve. Dodatna postavka v proračunu je glede zavarovalnih premij občinskih objektov,
predhodno so se ti stroški prikazovali pod materialnimi stroški občinske uprave; za investicije
upravljanja cestnega prometa in infrastrukture. Povedala je, da je potrebno planirati tudi
druge odhodke kot so sofinanciranje skupnih zavodov in dodala, da so se povečali odhodki
predšolske vzgoje. Ostali stroški za režijski obrat so planirani na letni ravni.
Župan je dodal, da je največji finančni zalogaj vodovod, ki bi se predvidoma naj zaključil v
letu 2023. Poudaril je tudi eno izmed večjih investicij in sicer Rekonstrukcijo regionalne ceste
skozi Sveti Tomaž. Župan je povedal, da se planirajo sredstva za ureditev oziroma zamenjavo
vodovoda v Koračkem vrhu, saj na tem območju ni pravega pritiska, prav tako so cevi
dotrajane. To pomeni, da je potrebno položiti novo cev, ki bo do hiš pripeljala večjo
kapaciteto vode. Župan je pojasnil, da je zadolževanje potrebno, če želimo investicije speljati,
kot načrtovano. Nadalje je povedal, da je naš delež v investiciji rekonstrukcije regionalne
ceste skozi Sveti Tomaž 200.000 EUR, skupen strošek celotne investicije pa znaša 1.100.000
EUR.
Župan je povedal, da se planira modernizacija ceste mimo čistilne naprave (nasproti
pokopališča) v smeri Koračice proti družini Kralj (Mostiščar).
Povedal je, da je pomembno preplastiti cesto Senik – Sveti Tomaž. Gre za rekonstrukcijo
ceste zaradi gradnje vodovoda, za kar se torej predvideva sanacija, ki pa bo kar velik finančni
zalogaj.
Povedal je, da je planirana investicija izgradnje kanalizacije v delu Svetega Tomaža (od šole
proti družini Megla) in, da se je v ta namen že izdelala projektna dokumentacija ter, da je
gradbeno dovoljenje v fazi pridobivanja.
Župan je nadaljeval, da se predvideva sanacija tartana na športnem igrišču, saj je le ta začel
razpadati. Dela so ocenjena na cca 22.000 EUR.
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Prav tako je povedal, da se bo uredil fitnes na prostem in sicer nekaj fitnes naprav se bo
postavilo na športnem igrišču. Predviden znesek investicije znaša 10.000 EUR.
Povedal je, da se zajeten kup sredstev nameni za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti. Še
vedno so težave, predvsem zaradi neurij in dotrajanosti, kar pomeni sanacijo.
Župan je nadaljeval s pomembnim podatkom glede višjih sredstev za delovanje vrtca in sicer,
da se je višina sredstev zvišala za 100.000 EUR.
Župan je članom občinskega sveta podal tudi informacijo o morebitni gradnji
večstanovanjskega objekta v centru Svetega Tomaža (Poslovno stanovanjski objekt). Povedal
je, da se bo poskusilo najti investitorja, vendar se bo najprej podala namera za izgradnjo le
tega, da se pridobi informacijo o morebitnih interesentih – kupcih stanovanj.
Župan je nadaljeval še z informacijo v zvezi z objektom stare šole. Povedal je, da se bo moglo
v omenjeno investicijo še veliko vložiti ter, da je dokumentacija v pripravi. Dodal je še, da
najbrž v naslednjem letu ne bomo mogli zagotoviti sredstev za vlaganje v ta objekt.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Rakuša je vprašal za kaj konkretno je potrebno zadolževanje?
Ga. Stanislava Kosi je pojasnila, da je zadolževanje predvideno za vse investicije, predvidene
v naslednjem letu.
G. Marko Vajda je vprašal zakaj se zmanjšujejo sredstva pri športu in ali gre tukaj za
financiranje Kluba malega nogometa?
Župan je pojasnil, da v naslednjem letu klub malega nogometa ne bo več sodeloval v
tekmovalnih športih, ampak se bodo sredstva zagotavljala le za rekreacijo, kot pri drugih
društvih.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je 8 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 216
o javni razpravi o predlogu Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2022
1. člen
Izvede se javna razprava o Predlogu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2022.
2. člen
Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2022 bo na vpogled vsak delovni dan (od
ponedeljka do petka) v prostorih občinske uprave Občine Sveti Tomaž in na spletni strani
občine, in sicer od 05. novembra 2021 do 23. novembra 2021.

Stran 16 od 22

3. člen
V času javne razprave od 05. novembra 2021 do 23. novembra 2021 obravnavajo predlog
proračuna delovna telesa sveta ter zainteresirana javnost.
4. člen
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pisno pošljejo županu v času javne razprave in
sicer od 05. novembra 2021 do 23. novembra 2021.
5. člen
Ta sklep in predlog proračuna se objavi na oglasni deski občine in na spletni strani občine
http://www.sv-tomaz.si/ pod rubriko obvestila.
6. člen
Ta sklep velja takoj.

Ad/7
Direktorica je podala obrazložitev k točki dnevnega reda Sklenitev prodajne pogodbe za
dosego javne koristi za parc. 1072/2 k.o. Rucmanci. Pojasnila je, da po omenjeni parceli št.
1072/2 k.o. Rucmanci, ki je v lasti g. Plohl, poteka del JP, zato je smotrno, da se parcela
prenese na občino za dosego javne koristi.
Župan je predlagal razpravo.
Na podano, ni bilo razprave.
Glasovalo je 8 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 217
1.
S Plohl Vincencem, stanujoč Rucmanci 2, 2258 Sveti Tomaž, se sklene prodajna pogodba za
dosego javne koristi za nepremičnino s parc št. 1072/2 v izmeri 220 m 2 pripisana k.o.
Rucmanci, za vrednost 440,00 EUR.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/8
Direktorica je podala obrazložitev k točki dnevnega reda Sklenitev prodajne pogodbe za parc.
1205/1 k.o. Rucmanci. Parcela 1205/1 k.o. Rucmanci je v lasti občine, vendar poteka direktno
po hiši g. Plohl, zato se je ta stranka obrnila na občino s prošnjo, da, bi ta del odkupil.
Skladno z zakonodajo smo to parcelo nabili na oglasno desko UE. Za nakup se prijavil g. Plohl,
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vendar je, za nadaljevanje postopka, potrebno še sprejetje ustreznega sklepa na Občinskem
svetu.
Župan je predlagal razpravo.
Na podano ni bilo razprave.
Glasovalo je 8 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji:
S K L E P št. 218
1.
S Plohl Vincencem, stanujoč Rucmanci 2, 2258 Sveti Tomaž, se sklene prodajna pogodba za
nepremičnino s parc št. 1205/1 v izmeri 205 m2 pripisana k.o. Rucmanci, za vrednost
1.180,80 EUR.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/9
Direktorica je podala obrazložitev k točki dnevnega reda Potrditev DIIPa za modernizacijo JP
802-323 in 802-324 Koračice – Sveti Tomaž 46. Gre za cesto od mrliške vežice mimo čistilne
naprave proti družini Kralj. Gre za 933 metrov, dela so ocenjena na 60.000 EUR.
Župan je predlagal razpravo.
G. Marko Vajda je vprašal ali se bo cesta čez gozd še naprej vzdrževala?
Župan je odgovoril pritrdilno.
G. Mirko Lovrec je vprašal ali se bo ostali del izvedbe ureditve te ceste financiral naslednje
leto, glede na to, da je v proračunu planirana izredno nizka višina sredstev?
Direktorica je pojasnila, da se je velik del ceste uredil že takrat, ko se je delala kanalizacija. V
kolikor pa bo potrebno zagotoviti še dodatna sredstva, se bodo le-ta morala zagotoviti z
rebalansom ali dvoletnim financiranjem, dejstvo namreč je, da se omenjeno v celoti
financira iz proračuna, drugih virov nimamo.
G. Mirko Lovrec je nadaljeval z vprašanjem ali se cesta ureja z namenom razvoja turizma, ker
namreč gre le za eno gospodinjstvo oziroma zdaj so že tri? Ker nekako je bilo rečeno, da, ko
bodo na vrsti večji projekti, bodo ceste malo počakale?
Župan je pojasnil, da je kupec, ki je novi lastnik tega objekta, izrazil željo po ukvarjanju z
dejavnostjo turizma in da bi v ta namen morali to cesto urediti.
Po razpravi je župan predlagal glasovanje.
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Glasovalo je 8 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 219
SKLEP O POTRDITVI DIIP-a1
1. Potrdi se
DOKUMENT
IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
za
2
projekt/program : Modernizacija JP 802-323 in JP 802-324 Koračice - Sveti Tomaž
46, ki ga je izdelal3 Razvojno raziskovalni center RRC Ormož, Vrazova ulica 9, 2270
Ormož, oktobra 2021.
2. V NRP občine se: (obkroži)
- uvrsti nova naložba
3. Odobri se izvedba investicije.
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 60.000,00 EUR (z vključenim davkom na
dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od marca do 30.
septembra 2022.
5. Vire za financiranje zagotavljajo6:
- Občina Sveti Tomaž v znesku: 60.000,00 EUR
Ad/10
Direktorica je podala obrazložitev k točki dnevnega reda Potrditev DIIP-a za preplastitev JP
802-401 Senik od hišne št. Sveti Tomaž 58 do LC 302-131.
Pojasnila je, da gre za preplastitev, saj je bila cesta tekom gradnje vodovoda uničena.
Pojasnila je tudi, da so planirana sredstva v višini 80.000 EUR, določena dela pa so že zajeta v
projektu za vodovod.
Župan je nadaljeval, da se je zaradi razkopane ceste izvedel ogled in da je dogovorjeno, da bi
se sanirali tisti najhujši deli cest, saj je na nekaterih delih cesta čisto uničena.
Župan je predlagal razpravo.
G. Marko Vajda je vprašal ali je teh predvidenih 80.000 EUR samo kot dodatek sredstev in se
ostalo financira s projekta vodovoda in ali se bo cesta kaj širila?
Župan je odgovoril, da je delna sanacija te ceste že v popisu projekta, ki se zdaj izvaja in, da
so ta sredstva zgolj dodatek. Na drugo vprašanje pa je župan odgovoril, da bo cesta najbrž v
večji meri ostala v tej širini kot je, kaj dosti se naj ne bi širila.
Mirko Lovrec je dodal, da je ta cesta nujno potrebna sanacije.
Župan je nadalje še povedal, da v tem trenutku ni mogoče napovedati točnega zneska
oziroma realne vrednosti preplastitve.
Po razpravi je župan dal predlog sklepa na glasovanje.
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Glasovalo je 8 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji:
SKLEP št. 220
SKLEP O POTRDITVI DIIP-a1
1. Potrdi se
DOKUMENT
IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
za
2
projekt/program : Modernizacija JP 802-401 Senik od h. št. Sveti Tomaž 58 do LC
302-131, ki ga je izdelal3 Razvojno raziskovalni center RRC Ormož, Vrazova ulica 9,
2270 Ormož, oktobra 2021.
2. V NRP občine se: (obkroži)
- uvrsti nova naložba
3. Odobri se izvedba investicije.
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 80.000,00 EUR (z vključenim davkom na
dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od marca do 30.
septembra 2022.
2. Vire za financiranje zagotavljajo6:
- Občina Sveti Tomaž v znesku: 80.000,00 EUR
Ad/11
Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje.
G. Marjan Antolič je podal pobudo, da se želijo stanovalci bloka 18 v Svetem Tomažu
priklopiti na kanalizacijo.
Župan je odgovoril, da se je v letošnjem letu reševal enak problem bloka s hišno št. 20 in, da
je v načrtu tudi ustrezna rešitev za blok s št. 18. Sicer je še dodal, da je pri tej zadevi vključen
še zasebni partner, s katerim je potrebno sodelovati pri reševanju omenjene zadeve.
G. Albin Belšak se je najprej zahvalil občini v imenu PGD Koračice za pomoč pri nabavi
defibrilatorja (AED).
Postavil je tudi vprašanje v zvezi z zapuščenim avtomobilom pri križišču za Rakovce in
povprašal še kako je z delovanjem polnilne postaje v centru Svetega Tomaža?
Dodal je še, da so mesecu novembru, mesecu požarne varnosti, v PGD Koračice izvedli eno
vajo na objektu stare šole in dodal, da je le ta v zares slabem stanju.
G. Ivan Rakuša je povedal, da je zadeva okrog omenjena avtomobila v postopku.
Župan je odgovoril, da je polnilna postaja trenutno v okvari in da se le ta odpravlja.
G. Miro Rakuša je prosil, če bi se lahko na podjetje, ki upravlja s sadovnjaki v Savcih, naslovil
kakšen dopis, saj je okrog sadovnjakov zelo zaraščeno.
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Ga. Marija Žinko je povedala, da ima nove sosede in, da se je le ta na njo obrnil s težavo
zaradi prehitre vožnje mimo njihove hiše ter s predlogom o postavitvi prometnega znaka z
omejeno hitrostjo.
Župan je odgovoril, da naj gospod poda pobudo na občino, kjer se mu bo podal ustrezen
odgovor.
Ad/12
g. Magdič Franc je povprašal glede ceste oziroma ali je bila vzpostavljena kakšna
komunikacija glede ureditve te ceste z Ljutomersko županjo? Župan je odgovoril pritrdilno
oziroma povedal je, da sta se z županjo srečala in da mu je bilo obljubljeno, da bi naj drugo
leto vendarle realizirali ureditev ceste.
Župan je svetnike še seznanil z delovanjem zimske službe oziroma, da bo le to urejeno kot po
navadi. Znani so izvajalci in sicer: podjetje Grad – Trgo d.o.o. za javne poti in Komunalno
podjetje Ormož za lokalne ceste. Dodal je še, da upa, da bo zima prizanesljiva.
Župan je svetnike seznanil z odpovedjo Martinovanja, zaradi trenutnih epidemioloških
razmer in s tem povezanih ukrepov za zajezitev virusa.
Prav tako je dejal, da se še ne ve kako bo z decembrskim prižigom lučk in obdarovanjem
otrok za Božička. Vse bo odvisno od situacije.

Seja je bila zaključena ob 19.40 uri.

Zapisala: Blanka Kosi Raušl

Župan: Mirko Cvetko
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Občina Sveti Tomaž
POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 22. REDNE SEJE
1. Sklep št. 208, je realiziran.
2. Sklep št. 209, je realiziran.
3. Sklep št. 210, je v postopku realizacije.
4. Sklep št. 211, je v postopku realizacije.
5. Sklep št. 212, je v postopku realizacije.
6. Sklep št. 213, je v postopku realizacije.
7. Sklep št. 214, je v postopku realizacije.
8. Sklep št. 215, je v postopku realizacije.
9. Sklep št. 216, je v postopku realizacije.
10. Sklep št. 217, je v postopku realizacije.
11. Sklep št. 218, je v postopku realizacije.
12. Sklep št. 219, je v postopku realizacije.
13. Sklep št. 220, je v postopku realizacije
Sveti Tomaž, 07.12.2021
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