OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-1/2018 01/ZH
Datum: 10. 06. 2022
ZAPISNIK
26. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila, 10. 06. 2022, ob 19.
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 oba gosta, gospo Irmo Murad in gospoda Roberta Brkiča.
Po uvodnem pozdravu prisotnih je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotnih je bilo 6
svetnikov. Upravičeno odsotna g. Lovrec in Magdič.
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman (v
nadaljevanju direktorica), računovodkinja ga. Stanka Kosi, ga. Irma Murad ter g.
Robert Brkič.
Od novinarjev ni bil prisoten nihče.
Zapisnikarica je bila ga. Zinka Hartman.
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje.
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je 6 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 258
1.
Potrdi se zapisnik 25. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del
tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/1
Župan je za 26. redno sejo predlagal naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 25. redne seje
občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
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2. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini Sveti Tomaž za leto
2021
a) Sklep o potrditvi ocene izvajanja OPV v občini Sveti Tomaž v letu 2021
b) Poročilo o delu občinskega redarstva na območju občine Sveti Tomaž v letu
2021
3. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest in oblikovanju oddelkov vrtca pri OŠ
Sveti Tomaž za šolsko leto 2022/2023
4. Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2022
5. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic
6. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini
Sveti Tomaž za volilno leto 2022
7. Sklep o ukinitvi javnega dobra za parc. 1458 k.o. Bratonečice in 1639 k.o.
Koračice
8. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
9. Razno
Župan je predlagal razširitev dnevnega reda z umestitvijo dodatnih točk na dnevni
red, ki bi sledile za točko 7 in sicer:
- Sklenitev prodajne pogodbe za parcelo *18/3 k.o. Tomaž
- Sklenitev prodajne pogodbe za parcelo 1639 k.o. Koračice
- Sklenitev prodajne pogodbe za prodajo deleža na parc. 65 in *35 k.o. Pršetinci
- Sklep o soglasju k ceni storitev pomoči družini na domu
Župan je pred razpravo besedo predal direktorici, da na kratko obrazloži dodatne
točke.
Direktorica je pojasnila, da so se iztekli roki za sklenitev prodajnih pogodb in so
primerni za obravnavo na občinskem svetu.
Pri točki Sklenitev prodajne pogodbe za parcelo *18/3 k.o. Tomaž, smo imeli javno
zbiranje ponudb, na katero se je prijavil ponudnik. Sklep o izbiri je pravnomočen, zato
se lahko sklene prodajna pogodba.
Pri točkama Sklenitev prodajne pogodbe za parcelo 1639 k.o. Koračice in Sklenitev
prodajne pogodbe za prodajo deleža na parc. 65 in *35 k.o. Pršetinci, smo na UE
izvedli nabitje. Po poteku roka za nabitje smo prejeli obvestilo s stani UE, tako, da so
podani pogoji za sklenitev prodajne pogodbe.
Pri točki Sklep o soglasju k ceni storitev pomoči družini na domu, pa smo le to prejeli
komaj danes po elektronski pošti. Gre za predlog za spremembo cene. Glede na to,
da bi cene že naj začele veljati s 1.8.2022, in ker je pred nami mesec julij in ne vemo,
če bomo lahko zagotavljali sklepčnost na seji, predlagamo uvrstitev te točke na
današnjo sejo.
Župan je predlagal razpravo o uvrstitvi dodatnih točk dnevnega reda.
Ker pripomb ni bilo je predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 259
Na današnjo sejo se uvrstijo dodatne točke dnevnega reda:
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- Sklenitev prodajne pogodbe za parcelo *18/3 k.o. Tomaž
- Sklenitev prodajne pogodbe za parcelo 1639 k.o. Koračice
- Sklenitev prodajne pogodbe za prodajo deleža na parc. 65 in *35 k.o. Pršetinci
- Sklep o soglasju k ceni storitev pomoči družini na domu
Navedene točke se umestijo za sedanjo 7 točko dnevnega reda, ostale se ustrezno
zamaknejo.
Župan je predlagal, da se druga in tretja točka zamenjata, saj se g. ravnateljici mudi
na valeto.
Ker pripomb ni bilo je predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 260
Vrstni red obravnave druge in tretje točke se zamenja.

Župan je dopolnjen predlog dnevnega reda dal v razpravo.
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
Dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 25. redne seje
občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest in oblikovanju oddelkov vrtca pri OŠ
Sveti Tomaž za šolsko leto 2022/2023
3. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini Sveti Tomaž za leto
2021
a) Sklep o potrditvi ocene izvajanja OPV v občini Sveti Tomaž v letu 2021
b) Poročilo o delu občinskega redarstva na območju občine Sveti Tomaž v letu
2021
4. Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2022
5. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic
6. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini
Sveti Tomaž za volilno leto 2022
7. Sklep o ukinitvi javnega dobra za parc. 1458 k.o. Bratonečice in 1639 k.o.
Koračice
8. Sklenitev prodajne pogodbe za parcelo *18/3 k.o. Tomaž
9. Sklenitev prodajne pogodbe za parcelo 1639 k.o. Koračice
10. Sklenitev prodajne pogodbe za prodajo deleža na parc. 65 in *35 k.o. Pršetinci
11. Sklep o soglasju k ceni storitev pomoči družini na domu
12. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
13. Razno
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Ad/2
Župan je prosil ga. Irmo Murad, da poda obrazložitev k točki dnevnega reda Soglasje
in sistemizaciji delovnih mest in oblikovanju oddelkov vrtca pri OŠ Sveti Tomaž za
šolsko leto 2022/2023.
Ga. Murad se je naprej zahvalila za premestitev točke. Povedala je, da je spet čas,
ko je potrebno oblikovati oddelke, saj je pred nami že novo vrtčevsko leto. Povedala
je, da se je spremenilo število otrok, saj je naknadno prišlo še do enega vpisa, to
pomeni 71 otrok. Ker je omogočen vpis tudi med letom, niso vezani izključno na tisti
čas, ko je skupinski vpis, zato se pričakuje, glede na povpraševanje, še kakšen vpis
več. Na podlagi vpisanih otrok, predlagajo tudi letos 5 oddelkov. Letos se je prvič
zgodilo, da so se lahko oblikovali t.i. čisti oddelki, kar pomeni, da so skupaj isti letniki.
V prvem starostnem obdobju bi bila 2 oddelka in v drugem starostnem obdobju 3
oddelki. Število otrok zadostuje merilom za oblikovanje oddelkov, ni pa letos potrebe,
vsaj v tem trenutku ne, po kakršnikoli dodatni specifiki občine za povečanje števila
otrok v oddelku. Če pa bi se to slučajno zgodilo potem bodo zaprosili tekom leta. Je
pa usmeritev, da vendarle nobenega izmed otrok, ravno zaradi teh vmesnih vpisov,
ne odklonimo in ravno na podlagi tega, nam ni treba. V odvisnosti od tega in od
oblikovanja oddelkov je podana sistemizacija v tabeli 2, kjer so številke podobne
lanskim, ker gre za podobno število, seveda z določeno razliko, glede na starost
otrok. Prav tako obogatitvene dejavnosti – že kar nekaj let ostajajo pri 30 urah za
folkloro in pevski zbor, zato prosijo tako tudi za naprej; prav tako pa za podaljšanje
obratovalnega časa v tistih okvirih ko vrtec obratuje, saj se še pojavi potreba po
podaljšanju, po navadi je to ob sredah. Staršem želimo nuditi tudi to možnost.
Ravnateljica se je zahvalila za uspešno sodelovanje med letom tako v vrtcu kot v šoli
z upanjem po takšnem sodelovanju tudi naprej.
Župan se je zahvalil za poročilo in predlagal razpravo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je 6 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 261
O soglasju k sistemizaciji delovnih mest in oblikovanju oddelkov vrtca pri OŠ Sveti Tomaž za
šolsko leto 2022/2023

SOGLASJE
1.
a) k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje za šolsko leto 2022-2023

Starostno
obdobje
Prvo (1- 2
leti)

Program Oddelek

Normativ

9-urni

homogeni

Prvo (2- 3
leti)

9-urni

homogeni

Najmanj
9, največ
12 otrok
Najmanj
9, največ
12 otrok

Predvideno Specifika Število
Št.
št. otrok
občine
oddelkov prostih
mest
10
/
1
2

10

/

1

2
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Drugo (34 leta)

9-urni

homogeni

Drugo (45 leta)

9-urni

homogeni

Drugo (56 let)

9-urni

homogeni

Najmanj
12,
največ 17
otrok
Najmanj
17,
največ
22 otrok
Najmanj
17,
največ 22
otrok

15

/

1

2

17

/

1

5

18

/

1

4

5

15

70
SKUPAJ
b.) k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2022/2023:

Delovno mesto
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

Delež delovnega mesta
1 (opravlja delo: 0,5 delež na
DM vzgojiteljica)
4,5
5,5
0,16
0,33
0,33
2,0
1,0
0,27
0,16
0,09

c) k poslovnemu času za šolsko leto 2022/2023:
Odpiralni čas vrtca v šolskem letu 2022/2023 je od 5.00 do 16.15. ure oziroma občasno do
16,45 ure.

e.) k drugim dejavnosti v vrtcu
V šolskem letu 2022/2023 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.
Ta sklep velja takoj.
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Ad/3
Župan je prosil g. Roberta Brkiča, da poda obrazložitev k točki dnevnega reda Ocena
izvajanja občinskega programa varnosti v občini Sveti Tomaž.
G. Brkič je pojasnil, da je, tako kot vsako leto, tudi letos prišel na kratko predstavit
poročilo, ki so ga svetniki prejeli v pisni obliki. Pojasnil je, da bo na koncu nekaj
dodatnih minut posvetil spremembam zakona, s katerimi so nekateri mogoče že
seznanjeni. G. Brkič je razložil, da kar se tiče samega dela oziroma ukrepov
občinskega redarstva na območju občine Sveti Tomaž, je v bistvu že neka konstanta
v zadnjih letih, da je kršitev zelo malo. Kar se tiče zakona v cestnem prometu, so v
letu 2021 obravnavali 15 kršitev, za vse kršitve ugotovljene na območju občine so
izrekli zelo malo glob. Gre za eno izmed najmanjših številk v vseh 19 občinah, celo
najmanjše ali pa primerljivo z nekaterimi manjšimi občinami v spodnjem Podravju.
Poleg nadzora nad dogajanjem v centru občine, v naselju Sveti Tomaž, so izvajali
tudi določene preventivne akcije, ki so bile organizirane na nivoju države, to je
varnostni pas, mobiteli in akcija bodi previden. Tudi pri teh preventivnih akcijah ni bilo
izrečenih sankcij oziroma glob, ampak so ugotovljene kršitelje opozarjali. Tudi teh je
bilo malo. Zaradi neuporabe varnostnega pasu so izrekli tri opozorila. Večjo
pozornost so v zadnjem času namenili kolesarjem in ostali voznikom enoslednih
vozil, to pomeni voznikom mopedov in lahkih motornih vozil, saj ugotavljajo, da je v
letošnjem letu v prvem tromesečju bilo precej prometnih nesreč prav z enoslednimi
vozili. Praviloma je v večini njih bil prisoten alkohol. Na območju občine Sveti Tomaž
ni bilo nekih izstopajočih problemov, v glavnem gre, kot je prikazano tudi v poročilu,
za manjše prekrške – nepravilno parkiranje, nepravilen prevoz otrok v šolo ipd.
Obravnavali so eno kršitev onesnaženja ceste, pri čemer so povzročitelja ugotovili in
je cesto tudi očistil. Obravnavali so eno zapuščeno vozilo, ki je bilo s strani zadnjega
lastnika odstranjeno. Morali so izvajati tudi določene naloge nad odloki, ki jih je izdala
Vlada RS, v zvezi z omejitvijo gibanja, uporaba zaščitnih mask, v času epidemije
covida 19. V nobeni občini niso izrekali glob, izdajali so opozorila. V občini nekih
izstopajočih primerov ni bilo. Kot že omenjeno se je g. Brkič dodatno dotaknil
zakonodajnih novosti. Posebej je poudaril lahka motorna vozila. V zadnjem času so
zelo priljubljeni električni skiroji. Električni skiro je po eni strani zelo koristno vozilo
zaradi emisij CO2, po drugi strani pa nevarno, saj razvija veliko hitrost v določenih
primerih. Zaradi tega so večino šol oziroma občin seznanili z določenimi pravili, kar
se tiče teh skirojev. Namreč ti skiroji se ne smejo voziti po pločniku, uporabljati
morajo kolesarsko stezo ali pot oziroma vožnjo po desnem robu vozišča po cestah v
naselju, kjer je hitrost omejena do 50 km/h; po cestah, kjer je omejitev hitrosti 70
km/h ali več se vozniki električnih skirojev ne bi smeli voziti. Električni skiro lahko
vozila oseba od dopolnjenega 12. leta starosti, s tem, da od 12. do 14. leta mora
imeti s sabo kolesarsko izkaznico. Obvezna je tudi uporaba varnostne čelade, katere
pa v večini primerov ne uporabljajo. Največ problemov je prav pri uporabi varnostne
čelade. Opažajo tudi, da otroci, ki prihajajo v šolo s kolesom, ne uporabljajo
varnostne čelade. Zakon se je spremenil konec avgusta lanskega leta, večina glob
kar se tiče hitrosti vožnje se je zmanjšalo. Kazenske točke so ostale približno iste.
Edino dodana je ena kazenska določba v zvezi s prekoračitvijo hitrosti v naselju –
dodana je vmesna prekoračitev med 30 in 40 km/h (prej je bilo le od 30-50).
Povečala se je tudi globa za nepravilno parkiranje na prostoru za invalide, iz 80,00
EUR na 200,00 EUR. Povečala se je tudi globa zaradi neupravičene uporabe
mobitela, iz 120,00 EUR na 250,00 EUR, plus 2 kazenski točki.
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Kar se tiče drugih točk v poročilu – kadrovska sestava občinskega redarstva je ostala
ista oziroma trenutno nimamo vseh zaposlenih, ker je z aprilom sodelavka šla v
pokoj.
V preteklem letu prav tako ne beležijo nobenega fizičnega napada na občinske
redarje pri izvajanju aktivnosti.
Župan je predlagal razpravo.
G. Borut Janžekovič je postavil vprašanje glede neupravičene uporabe mobitela med
vožnjo, zanimalo ga je ali je kakšna upravičena varianta za uporabo mobitela?
G. Brkič je pojasnil, da ja, to je prostoročna uporaba mobitela. Gre za to, da ni
dovoljeno držanje telefona, tudi na kolesu ne.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je 6 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 262
o potrditvi ocene izvajanja Občinskega programa varnosti občine Sveti Tomaž v letu 2021

1.
Občinski svet Občine Sveti Tomaž ocenjuje, da so bili doseženi zastavljeni cilji
Občinskega programa varnosti Občine Sveti Tomaž za leto 2021.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti
Tomaž.
Ad/4
Župan je prosil računovodkinjo, da poda obrazložitev k točki dnevnega reda
Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2022.
Računovodkinja je pojasnila in predstavila spremembe v rebalansu proračuna za leto
2022, in sicer:
Pri spremembah splošnega in posebnega dela proračuna je pojasnila:
A - Bilanca prihodkov in odhodkov, 7 – PRIHODKI
Prihodki se povišajo za 91.719 EUR iz 2.655.766 EUR na 2.747.485 EUR, kar
predstavlja povišanje za 3,5 % .
• Na kontu: 703 – Davki na premoženje se uskladijo analitični konti glede na
realizacijo se povišajo iz 96.003 EUR na 106.003 EUR.
• Kontu 704 – Domači davki na blago in storitve se uskladijo analitični konti glede na
realizacijo in se povišajo iz 41.350 EUR na 42.250 EUR.
• Kontu: 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja se uskladijo analitični
konti glede na realizacijo in se znižajo iz 12.0593 EUR na 119.003 EUR.
• Na kontu:714 – Drugi nedavčni prihodki se zniža iz 34.600 EUR na 29.600 EUR.
• Na kontu: 722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev se dodajo
prihodki na osnovi spremembe Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. Konto
se poviša iz 62.283 EUR na 73.187 EUR.
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• Na kontu: 740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se z
rebalansom dodajo sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti
občin v višini 76.505 EUR. Sredstva se iz 340.589 EUR povišajo na 417.094 EUR.
4 - ODHODKI
Odhodki se povišajo za 303.921 EUR iz 2.997.280 EUR na 3.301.201 EUR, kar je
10,1 % povišanje.
Glavne spremembe v posebnem delu proračuna:
01 OBČINSKI SVET
Proračunske postavke, ki so bila planirana v prenizkem obsegu in je bilo potrebno
zagotoviti dodatna sredstva, oz. sredstva niso bila planirana so se uskladila že s
prerazporeditvami na podlagi sklepov župana Z rebalansom se proračunske
postavke uskladijo glede na potrebe in se vrednost proračunskega uporabnika
poviša iz 52.398 na 56.970 EUR.
Povišanje se nanaša v glavnem na stroške lokalnih volitev, ki so bila planirana na
ravni porabe za leto 2018, zaradi povišanja cen na trgu se predvideva, da planirana
sredstva ne bodo zadostovala. Prav tako se uskladi postavka za Plačilo članarine za
Združenje občin, kjer se z rebalansom zagotovijo dodatna sredstva za izvedbo
notranje revizije, ker se tudi letos izvaja notranja revizija v okviru Združenja občin, kar
ni bilo planirano.
03 ŽUPAN
Od sprejetega proračuna se vrednost proračunskega uporabnika z rebalansom
poviša iz 158.751 EUR na 161.495 EUR. Proračunske postavke se uskladijo glede
na realizacijo in predvidene potrebe. Uskladitve so se izvedle na proračunskih
postavkah za materialne stroške, plače ter zlate poroke in jubileji.
04 OBČINSKA UPRAVA
Proračunski uporabnik občinska uprava v višini sprejetega proračuna 2.570.743
EUR, ki je bil s prerazporeditvami znižan na 256.654 EUR se z rebalansom
proračuna poviša na 2.846.625 EUR.
Določene spremembe so vidne iz prerazporeditev sredstev, ki jih je bilo nujno izvesti
na postavkah, kjer je bilo planiranih premalo finančnih sredstev.
Z rebalansom proračuna se proračunske postavke uskladijo glede na potrebe in
sredstva, ki jih je mogoče zagotoviti.
Področje proračunske porabe LOKALNE SAMOUPRAVE se je iz višine sprejetega
proračuna, 253.288 EUR, s prerazporeditvami znižalo na 251.509 EUR, se z
rebalansom proračuna poviša na 255.390 EUR. Z rebalansom se usklajujejo
postavke za plače, materialne stroške ter nakup opreme in drobnega materiala.
Področje proračunske porabe TRG DELA IN DELOVNI POGOJI se je iz višine
sprejetega proračuna 7.390,00 EUR s prerazporeditvami povišalo na 8.890,00 EUR.
Sredstva je bilo potrebno zagotoviti za izvajanje programa javnih del v OŠ Sveti
Tomaž. Del sredstev je že bil zagotovljen s prerazporeditvijo sredstev. Za nemoteno
nadaljevanje pa se del potrebnih sredstev zagotovi z rebalansom proračuna.
Na področju PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE IN KOMUNIKACIJE se
uskladi postavka: Tekoče vzdrževanje lokalnih cest, povišajo se postavke:
Modernizacija JP Koračice – Sv. Tomaž; Rekonstrukcija ceste v Svetem Tomažu;
Obnova JP Senik (od h .š. Sv. Tomaž 58 do Sejanci 27); Modernizacija JP Sveti
Tomaž – Zagorje ter postavka: Parkirni prostori. Doda se nova postavka: Obnova JP
Sveti Tomaž – Kostanj.
Na področju proračunske porabe GOSPODARSTVO se doda nova postavka Projekt
E&EKO = Z ROKO V ROKI. Gre za LAS projekt, ki zajema nabavo e koles.
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Področje proračunske porabe VAROVANJA OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE se
poviša na postavki: Izgradnja kanalizacije zahodno od OŠ Sveti Tomaž ter doda nova
postavka Izgradnja kanalizacijskega voda primar KOSTANJ, ker se na tem območju
dela vodovod in ureja cesta je smiselno, da se izvede še izgradnja kanalizacijskega
voda primar KOSTANJ v dolžini 445 metrov.
Na področju PROSTORSKEGA PLANIRANJA IN STANOVANJSKO KOMUNALNE
DEJAVNOSTI se poviša postavka: Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih.
Področje ZDRAVSTVENO VARSTVO se poviša na postavki Investicijska vlaganja v
opremo in objekte. Z rebalansom proračuna se namenijo dodatna sredstva za
sofinanciranje opreme za fizioterapijo, ki bo delovala, kot poslovna enota ZD Ormož
v prostorih bivše ambulante Sveti Tomaž 35/b.
Področje proračunske porabe KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
se povišajo stroški električne energije pri postavki Stroški vzdrževanja Cajnkarjeve
domačije. Na področju športa se poviša postavka: Posodobitev atletske steze na
igrišču Sv. Tomaž.
Področje proračunske porabe IZOBRAŽEVANJE se poviša pri postavkah za vrtce in
sicer je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za dejavnost vrtcev izven občine in
dodatne programe v vrtcih. Na področju šolstva se povišajo izdatki pri glasbeni šoli in
Ljudski univerzi. V podprogram Pomoči v osnovnem šolstvu se doda novi projekt: »S
Kolesom v šolo«, ki zajema sredstva za izvedbo aktivnosti s področja varne vožnje
za osnovnošolce. Izvedba kolesarnice se planira za naslednje leto.
Področje SOCIALNO VARSTVO se poviša na postavki: Pomoč družini na domu.
Na področju proračunske porabe INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
se zagotovijo dodatna sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v skladu z
zakonodajo.
09 REŽIJSKI OBRAT
Proračunski uporabnik režijski obrat se iz sprejetega proračuna v višini 212.179 EUR,
ki je bil s prerazporeditvami povišan na 221.038 EUR poviša še na 232.973 EUR.
Z rebalansom proračuna se uskladijo postavke: stroški dela, tekoče vzdrževanje in
drugi stroški RO, postavka za Javna dela in tekoče vzdrževanje JP.
Zadolževanje in odplačilo dolga
V sprejetem proračunu je bilo predvideno odplačilo dolga višini 83.333 EUR. Z
rebalansom proračuna se dodajo sredstva za morebitno odplačilo glavnice novega
kredita, ki ga bomo najeli v tekočem letu. Zato se postavka poveča na 98.333 EUR.
Prav tako je računovodkinja povedala, da je župan vložil amandmaje in ga prosi za
obrazložitev le teh.
Župan Mirko Cvetko je podal pojasnila k amandmajem.
Amandma št 1;
 V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se doda nova postavka: 071432 Razpršeni
hotel Jeruzalem Slovenija, konto 4021 Drugi posebni material in storitve v višini 7.633,10
EUR.
Obrazložitev:
Sredstva se zagotovijo za namen projekta vzpostavitev verige Razpršenega hotela
Jeruzalem Slovenija v okviru LAS projektov. Zajema koordinacijo in vodenje na terenu,
analizo stanja turistične ponudbe ter pomoč in svetovanje za ponudnike ter povezovanje
ponudnikov z okusi Jeruzalema in doživetij na območju LAS. V projektu bodo sodelovali
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Razvojno raziskovalni zavod Ormož, Zavod za turizem in šport Ormož ter občine Ormož,
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
Sredstva se zagotovijo iz postavke 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih,
konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, ki se zmanjša v višini 7.633,10 EUR. Na
postavki so bila planirana dodatna sredstva za začetek izvedbe rekonstrukcije v Koračkem
vrhu. Vendar v tem letu ne bo mogoče pristopiti k izvedbi, zaradi situacije na trgu in
preobremenjenosti izvajalca. Zato se sredstva prerazporedijo na druge postavke.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov doda oziroma
spremeni projekt:
Proračunska
postavka
podkonto

Ime projekta

viri

Skupna vrednost
2022

OB205-22-0005
Razpršeni hotel
Jeruzalem Slovenija
OB205-07-0023
Investicijsko vzdrževanje
vodovoda

lastna proračun.
sredstva

071432

402199

+7.633,10
=7.633,10

lastna proračun.
sredstva

081613

420500

-7.633,10
ostane: 172.366,90

Amandma št 2;
 V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 051917 OŠ Stanka
Vraza Ormož, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode, v višini 1.931,25 EUR in
znaša 6.732,25 EUR. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke 081613 Investicijsko
vzdrževanje na vodovodnih objektih, konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.
Obrazložitev:
Postavka se poviša v deležu materialnih stroškov, ki jih zagotavlja naša občina v skladu z
noveliranim Finančnim planom zavoda. Gre za podražitev kurjave, električne energije in
ostalih materialnih stroškov.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov doda oziroma
spremeni projekt:
Ime projekta
viri
Proračunska
Skupna vrednost
postavka
podkonto
2022
OB205-07-0023
Investicijsko vzdrževanje
vodovoda

lastna proračun.
sredstva

081613

420500

-1.931,25
ostane: 170.435,65

Amandma št 3;
 V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 052004 Sofinanciranje
javne službe »Pomoč družini na domu, konto 4119 Drugi transferi posameznikom in
gospodinjstvom, v višini 3.000,00 EUR in znaša 15.800 EUR. Sredstva se zagotovijo z
znižanjem postavke: 051963 Projekt – s kolesom v šolo, konto 4021 Drugi posebni
material in storitve v višini 2.000,00 EUR in postavke: 081613 Investicijsko vzdrževanje
na vodovodnih objektih, konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini
1.000,00 EUR.
Obrazložitev:
Postavka se poviša zaradi povišanja cen storitve izvajalca. Delni strošek zagotavlja občina,
zato je potrebno zagotoviti naš del. Sredstva iz projekta »S kolesom v šolo se bodo
zagotovila v proračunu za leto 2023, ko se bo projekt dejansko izvajal.
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V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov doda oziroma
spremeni projekt:
Ime projekta

viri

OB205-22-0003 S
kolesom v šolo
OB205-07-0023
Investicijsko vzdrževanje
vodovoda

lastna proračun.
sredstva
lastna proračun.
sredstva

Proračunska
postavka
podkonto
051963

402199

081613

420500

Skupna vrednost
2022
-2.000,00
=0
-1.000,00
ostane: 169.435,65

Amandma št 4;
 V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 090601 Stroški dela –
režijski obrat, na ustreznih kontih plač v skupni višini 3.443,00 EUR in znaša 39.661,00
EUR. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke 081613 Investicijsko vzdrževanje na
vodovodnih objektih, konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.
Obrazložitev:
Postavka se poviša glede na dejstvo, da bosta zaposlena v okviru Režijskega obrata dva
delavca celo leto, kar v proračunu ni bilo predvideno.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov doda oziroma
spremeni projekt:
Ime projekta

viri

OB205-07-0023
Investicijsko vzdrževanje
vodovoda

lastna proračun.
sredstva

Proračunska
postavka
podkonto

081613

420500

Skupna vrednost
2022
-3.443,00
ostane: 165.992,65

Župan je prosil še predsednika odbora za finance, da poda poročilo, saj so o
rebalansu razpravljali na seji odbora.
Predsednik Odbora za finance g. Miro Rakuša je povedal, da je odbor za finance
sprejel sklep, da je rebalans primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
Župan je predlagal razpravo.
G. Marko Vajda je vprašal za podatek o zadolžitvi.
Računovodkinja je odgovorila, da je zadolžitev v načrtu, niso pa še bili speljani
postopki.
G. Miro Rakuša je vprašal pri kateri banki načrtujemo zadolžitev?
Direktorica in računovodkinja sta odgovorili, da se bo izbral ponudnik na podlagi
zbiranja ponudb in ugodnosti ponudnika.
G. Rakuša je vprašal kje imamo odprt TRR?
Računovodkinja je odgovorila, da pri Banki Slovenije.
G. Borut Janžekovič je vprašal kako je z izposojo koles, kdaj bodo na voljo?
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Direktorica je odgovorila, da sta dve kolesi že na voljo za uporabo, sicer sta locirani v
stari šoli, naj pa bi še dobili nekaj dodatnih, v kolikor bomo uspešni pri projektu.
G. Marko Vajda je vprašal, če so ta kolesa za vožnjo po cesti ali gorski oziroma za
kakšne druge namene?
Direktorica je odgovorila, da za po cesti.
G. Miro Rakuša je vprašal še, kako je s sredstvi za nakup teh koles?
Direktorica je odgovorila, da so bili nabavljeni preko projekta LAS in, da je del (85%)
financiran s strani Evropskih sredstev.
G. Marko Vajda je povprašal kako je s plačilom za uporabo ekoles?
Direktorica je odgovorila, da je trenutno izposoja zastonj, zaradi pridobitve
sofinancerskih sredstev. Po preteku roka 5 let pa se bo uporaba zaračunavala.
Župan je še dodal, da bomo v prihodnje najbrž vzpostavili nek skupen sistem
izposoje, z obema sosednjima občinama.
G. Miro Rakuša je povprašal še koliko je bil vreden celoten projekt nabave teh koles?
Direktorica je odgovorila, da je šlo za večji projekt, kjer je sodelovalo zelo veliko občin
in organizacij LAS ter, da so v tem sklopu bile nabavljene različne stvari – od koles,
postajališč za kolesa, počivališč za kolesarje.
Župan je predlagal glasovanje o amandmajih od 1 - 4.
Glasovalo je šest svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 263
o Amandmajih 1-4

1.
Sprejmejo se Amandmaji št. 1, 2, 3 in 4 v vsebini, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal glasovanje o rebalansu z vključenimi sprejetimi amandmaji od 1 4.
Glasovalo je šest svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 264
o rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2022

1.
Sprejme se Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2022 vključno s
sprejetimi amandmaji.
2.
Ta sklep velja takoj.
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Ad/5
Župan je prosil direktorico, da poda obrazložitev k točki dnevnega reda Sklep o
znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic. Pojasnila je, da
smo tako kot lansko leto pripravili sklep, da imajo starši možnost v času poletnih
počitnic (julij, avgust) zagotoviti mesto za otroka v vrtcu in takrat lahko plačajo le 50%
višine njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo. Morajo sicer dati pisno izjavo na
sedež vrtca o odsotnosti otroka. Izpadla sredstva se krijejo iz občinskega proračuna.
Predvidevamo, da bo ta strošek znašal cca 5.000,00 EUR.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je 6 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 265
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/6
Župan je prosil direktorico, da poda obrazložitev k točki dnevnega reda Sklep o delni
povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Sveti Tomaž za volilno
leto 2022. Direktorica je pojasnila, da se približujejo lokalne volitve, in moramo kot
občina zagotavljati določene stvari, tudi povrnitev stroškov za volilno kampanjo.
Predlagamo naslednje: Organizatorjem volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati
za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v
višini 0,30 eurov za dobljeni glas.
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Organizatorji 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 0,25 eura za vsak dobljeni glas. Če pride na
volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v
drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem
krogu.
Župan je predlagal razpravo.
Na predlagano ni bilo razprave.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je 6 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 266
O delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Sveti Tomaž za volilno
leto 2022

1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v občini Sveti Tomaž za volilno leto 2022.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta,
imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,30 eurov za dobljeni
glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih
sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
3. člen
Organizatorji 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 0,25 eura za vsak dobljeni glas. Če pride na
volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v
drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem
krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih
sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve za župana se
na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine najkasneje
v 30 dneh po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Ta sklep začne veljati
Tomaž.

naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti
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Ad/7
Župan je prosil direktorico, da poda obrazložitev k točki dnevnega reda Sklep o
ukinitvi statusa javnega dobra za parc. 1458 k. o. Bratonečice in 1639 k. o. Koračice.
Direktorica je pojasnila, da so te parcele v Zemljiški knjigi še vedno zavedene kot
javno dobro. Za parcelo 1458 k.o. Bratonečice je stranka dala na občino vlogo, da
želi odkupiti zemljišče. Če želimo postopek izpeljati, moramo najprej zemljišče
izključiti iz javnega dobra.
Nadalje je pojasnila, da je parcela 1639 k.o. Koračice last občine Sveti Tomaž, kjer je
vpisana zaznamba kot javno dobro. In tudi tukaj moramo to zadevo ukiniti, če želimo,
da se posel sprovede. Gre za parcelo, ki je že nabita na UE in se je za njo že
zanimala ena stranka.
Župan še je dodal, da bo sicer novi lastnik moral pustiti služnostno pravico lastniku
gozda v neposredni bližini, ker nima drugega dostopnega mesta v gozd kot preko
tega travnika oziroma te parcele.
Župan je predlagal razpravo.
G. Albin Belšak še je dodal, da se po tej poti, za katero se bi naj vknjižila služnost,
nihče ne vozi oziroma je ne uporablja.
G. Mira Rakušo je zanimalo kje je parcela 1458 k.o. Bratonečice?
Župan je pojasnil lokacijo parcele in pojasnil, da želi potencialni kupec zemljišče
kupiti z namenom vzpostavitve dovoza do parcel.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je 6 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 267
O ukinitvi statusa javnega dobra za parc. 1458 k.o. Bratonečice in 1639 k.o. Koračice

1.
Ukine se javno dobro na zemljiščih
- s parc. št. 1458 k.o. Bratonečice
- s parc. 1639 k.o. Koračice.
2.
Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postane last občine Sveti Tomaž.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ad/8
Župan je prosil direktorico, da poda obrazložitev k točki dnevnega reda Sklenitev
prodajne pogodbe za parcelo *18/3 k.o. Tomaž. Dodal je še, da gre za parcelo, kjer
je predvidena izgradnja večstanovanjskega objekta.
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Direktorica občinske uprave je pojasnila, da je bilo Komunalno podjetje Ormož (KPO)
izbrano kot najugodnejši ponudnik za gradnjo večstanovanjskega objekta. Parcelo
bodo kupili za 15.001,00 EUR. V roku dveh let od sklenitve pogodbe morajo pridobiti
gradbeno dovoljenje, najkasneje v treh let od podpisa pogodbe pa morajo začeti z
gradnjo. Do konca leta 2026 morajo pridobiti uporabno dovoljenje. V kolikor v
določenem roku ne bi začeli z gradnjo pa se pogodba razveljavi.
Direktorica je pojasnila še, da se kupi celotna parcela, ko pa bodo pridobivali soglasja
pa se potem v sklopu tega določi obstoječ dovoz.
Župan je dodal, da se bo poskušalo dobiti še kakšno dodatno zemljišče zraven tega,
zaradi parkirišč.
Župan je predlagal razpravo.
G. Marjan Antolič je vprašal kako je z zadevo Štefančič (zgradba)?
Župan je odgovoril, da bi naj zgradba bila v postopku prodaje. Ne ve pa se kdo bi naj
bil kupec.
Župan je nadalje še pojasnil, da se ta zgradba že sedaj uporablja kot skladišče
Kmetijske zadruge.
G. Borut Janžekovič je vprašal kako je pa z zadevo »stare zadruge«?
Župan je odgovoril, da je tisto v privatni lasti, nič se ne dogaja. Lastnik je sicer
pokosil.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je 6 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 268
O sklenitvi prodajne pogodbe za parc. *18/3 k.o. Tomaž

1.

S Komunalnim podjetjem Ormož d.o.o., Hardek 21c, 2270 Ormož, se sklene
prodajna pogodba za parc. št. *18/3 v izmeri 736 m 2 pripisana k.o. Tomaž, za
vrednost 15.001,00 EUR.
2.
Ta sklep velja takoj.

Ad/9
Župan je prosil direktorico, da poda obrazložitev k točki dnevnega reda Sklenitev
prodajne pogodbe za parcelo 1639 k.o. Koračice. Zadeva je bila nabita na UE in g.
Belec se je prijavil. Ko bomo dobili obvestilo z UE pa lahko sklenemo pogodbo.
Parcela v izmeri 210 m2 je vredna 210,000 EUR.
Župan je predlagal razpravo.
Na podano ni bilo razprave.
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Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo e šest svetnikov, soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 269
O sklenitvi prodajne pogodbe za parc. 1639 k.o. Koračice

1.
S Belec Roman, Koračice 25, 2258 Sveti Tomaž, se sklene prodajna pogodba za prodajo

parc. št. 1639 v izmeri 210 m2 pripisana k.o. Koračice, za vrednost 210,00 EUR.
2.
Ta sklep velja takoj.

Ad/10
Župan je prosil direktorico, da poda obrazložitev k točki dnevnega reda Sklenitev
prodajne pogodbe za prodajo deleža za parcelo 65 in *35 k.o. Pršetinci. Direktorica je
pojasnila, da gre za prodajo deleža na parceli 65 in *35 k.o. Pršetinci. Prijavila se je
ga. Juras. Gre za hčerko gospe Bosilj, ki je že solastnica na teh nepremičninah in je
ponudila ceno, skupaj 10.694,12 EUR.
Župan je predlagal razpravo.
Na podano ni bilo razprave.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je šest svetnikov, soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 270
O sklenitvi prodajne pogodbe za prodajo deleža za parc. 65 in *35 k.o. Pršetinci

1.
S Mojco Juras, Ul. Matije Tomca 4, 1230 Domžale, se sklene prodajna pogodba za prodajo
deležev na parc. št. *35 v izmeri 874 m2 pripisana k.o. Pršetinci in na parc. št. 65 v

izmeri 1744 m2 pripisana k.o. Pršetinci, za skupno vrednost 10.694,12 EUR.
2.
Ta sklep velja takoj.

Ad/11
Župan je prosil direktorico, da poda obrazložitev k točki dnevnega reda Sklep o
soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu. Direktorica je pojasnila, da so
predlagane tri cene in sicer: 20,86 EUR/efektivno uro od ponedeljka do sobote;
27,12 EUR/efektivno uro v nedeljo in 29,20 EUR/efektivno uro na dan državnega
praznika oziroma ali dela prostega dneva.
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Občina bo plačnik deleža 76,03%, uporabniki pa 23,7%. To pomeni, da uporabnik
plača nekje 5 eur/uro, občina pa razliko. Zadeva se bo začela uporabljati od
1.8.2022.
Župan je še dodal, da so imeli na to temo sestanek tudi z župani sosednjih občin in
da so se strinjali s predlagano ceno, in da je smotrno, da bo enotno v vseh treh
občinah.
Župan je predlagal razpravo.
G. Marko Vajda je povprašal glede pomoči na domu in sicer zakaj je različna cena za
delo čez vikende in za praznike.
Direktorica je odgovorila, da imajo zaposleni pravico do dodatkov za praznik oziroma
za nedeljo.
Župan še je dodal, da se cena ni spreminjala zadnja 4 leta, od leta 2018. Dodal je še,
da je ljudje vedno bolj potrebujejo tovrstno pomoč. Tudi stremi se k temu, da čim dlje
človeka zadržimo v domačem okolju. Pojasnil je še, da je predlagana cena ugodna in
primerljiva z okoliškimi občinami.
G. Marjan Antolič je še dodal, da je seznanjen, da je ogromno ljudi, ki potrebuje
oskrbo na domu, izvajalcev pa primanjkuje.
Župan je predlagal glasovanje, soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 271
O soglasju s ceno storitve »Pomoč družini na domu«

1. člen
Občinski svet Sveti Tomaž soglaša s ceno storitve »Pomoč družini na domu«,
ki znaša:
- 20,86 EUR/efektivna ura od ponedeljka do sobote.
- 27,12 EUR /efektivna uro v nedeljo
- 29,20 EUR/efektivna uro na dan državnega praznika oziroma ali dela prostega
dneva.
2. člen
Občinski svet občine Sveti Tomaž soglaša, da Občina Sveti Tomaž za vse
uporabnike storitev »Pomoč družini na domu«, subvencionira 76,03 % cene storitve
efektivne ure.
Višina plačila uporabnika je 23,97% cene storitve efektivne ure.
Če je upravičenec oziroma drug zavezanec storitve delno ali v celoti oproščen
plačila, se subvencionira še delna ali celotna oprostitev.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž in velja od 01.08.2022
dalje.
Ad/12
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Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje.
Ga. Marija Žinko je povedala, da so jaški po Seniku večina vsi zamašeni, ker je bila
košnja in potem naliv. Posebej je izpostavila tudi ekološki otok.
Župan je pojasnil, da za pomoč prosimo gasilce in komunalo. Župan še je povedal,
da je trenutno vse tako mokro, da nima smisla izvajati določenih del.
G. Miro Rakuša je vprašal kdo zdaj kosi v Bratonečicah.
Župan je odgovoril, da Grad-Trgo z dvema strojema.
G. Borut Janžekovič je izpostavil problem ekološkega otoka. Ko sta kontejnerja za
steklo ali karton prazna ju v primeru vetra le ta podre v jarek.
Župan bo govoril s komunalo kaj se da urediti.
Župan še je povedal, da so se uredili popisi za šolske prevoze in ogled na terenu.
Vzpostaviti bi radi še eno dodatno linijo, ki bi pobirala otroke na naslednjih postajah:
Senik-žaga, Senik-Gregorec, Senik-Ambrož, Sejanci-kapela, Bratonečice križišče s
Podgorci, Savci-križišče za Savski vrh, Rucmanci-Britkošak, pri križišču Sadjarstva
se avtobus obrne, potem gre proti vasi Trnovci in v Rucmanski vrh (pri družini Lovrec
obrne), nadaljuje čez Rakovce proti Tomažu. Gre za avtobus do 30 oseb.
Župan je pojasnil še, da bi naj avtobus po tej liniji začel voziti že v jeseni. Po Savcih,
Pršetincih, Bratonečicah… pobira ustaljen avtobus (veliki).
G. Albin Belšak je vprašal glede dela na regionalni cesti skozi Sveti Tomaž in sicer
ga zanima kaj vse gradijo (vodovod, elektriko, kanalizacijo, optiko'), glede na to, da je
opaziti, da neko delo naredijo potem pa za drugo zadevo ponovno kopljejo.
Župan je povedal, da se je izvajalec odločil, da bo delal na tak način. Res pa je, da je
potekal sestanek glede nadaljnjih del (odsek od Ozmeca do Rakovsega križa) in da
so se dogovorili, da se bo dela izvajalo bolj smotrno oziroma se ne bo po
nepotrebnem večkrat kopalo na enem mestu. Dodal je še, da zadevo sicer nadzira
kup nadzornikov.
G. Albin se je zahvalil občini za pomoč po neurju (ureditev bankin in potrebno).
Župan je dodal, da upa, da v prihodnje ne bo takih nalivov.
Ad/13
Župan je pod točko Razno povedal:
Vzdrževana dela gredo zelo, zelo počasi. Glede košnje je prišlo do zamika zaradi
preobremenjenosti izvajalcev, ki sta dobila vzdrževana dela na LC in JP. V zvezi s
tem je malo slabo volje. Smo pa že začeli z deli ob jarkih, šoder se je nekaj že
navozil. Nekaj prepustov je potrebno zamenjati. Če je kje še kaj potrebno pa prosim
povejte.
V drugi polovici julija se odpira fizioterapija, delala bo gospa Albina Črnjavič.
Trenutno se izvajajo vsa potrebna dela v prostoru, kjer bo fizioterapija.
Obljubljeno je, da bi naj otvoritev lekarne bila v začetku septembra. Tudi oseba, ki bo
delala pri Tomažu v lekarni, se je prišla predstavit na občino.
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Sprotne stvari se bodo urejale kot po navadi.
Seja je bila zaključena ob 20.30.

Zapisala: Zinka Hartman

Župan: Mirko Cvetko
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Občina Sveti Tomaž
POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 26. REDNE SEJE
1. Sklep št. 258, je realiziran.
2. Sklep št. 259, je realiziran.
3. Sklep št. 260, je realiziran.
4. Sklep št. 261, je v postopku realizacije.
5. Sklep št. 262, je realiziran.
6. Sklep št. 263, je realiziran.
7. Sklep št. 264, je v postopku realizacije.
8. Sklep št. 265, je v postopku realizacije.
9. Sklep št. 266, je v postopku realizacije.
10. Sklep št. 267, je v postopku realizacije.
11. Sklep št. 268, je v postopku realizacije.
12. Sklep št. 269, je v postopku realizacije.
13. Sklep št. 270, je v postopku realizacije.
14. Sklep št. 271, je v postopku realizacije.

Sveti Tomaž, 27.07.2022
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