OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž

Številka: 032-1/2018 01/ZH
Datum: 17. 11. 2020
ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 17. 11. 2020, ob 18. uri v
kulturnem domu pri Sv. Tomažu št. 44, 2258 Sveti Tomaž.
G. župan Mirko Cvetko, (v nadaljevanju župan), je po uvodnem pozdravu prisotnih ugotovil,
da je seja sklepčna, ker so bili prisotni vsi svetniki in svetnica.
Seje se je udeležila tudi ga. Stanislava Kosi (v nadaljevanju računovodkinja).
Od novinarjev sta prisotna ga. Karmen Grnjak in g. Peter Kirič.
Od poročevalcev je bil prisoten g. Matjaž Veršič za poročanje pri 2., 3., 4. in 5. točki
dnevnega reda in od strani redarske službe g. Robert Brkič, za poročanje pri 6. točki
dnevnega reda.
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.

Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje.
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje.

Glasovalo je vseh osem članov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 135
1.
Potrdi se zapisnik 14. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega
sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/1
Župan je za 15. redno sejo predlagal naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
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2. Predlog Odloka o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2021
3. Elaborat o oblikovanju cen storitev občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2021
4. Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanje in
čiščenje odpadnih in padavinskih voda v občini Sveti Tomaž za leto 2021
5. Tehnični pravilnik gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v
občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž
6. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
ravnanja z odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2021
7. Ocena in poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti občine Sveti Tomaž v
letu 2019
8. Sklep o podaljšanju uporabe Kmetijskega pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveti Tomaž za programsko obdobje 2015 –
2020
9. Sklep o podaljšanju uporabe Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za
spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Sveti Tomaž za programsko obdobje 2014
– 2020.
10. DIIP za rekonstrukcijo LC 302-441 Mala vas – Sejanci
11. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
12. Razno
Preden je župan odprl razpravo, je predlagal obravnavo 2. točke dnevnega reda pod točko 6.
Župan je predlagal razpravo.
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji

SKLEP ŠT. 136
1.
Druga točka dnevnega reda se obravnava pod točko 6, predlagane točke od 1 do 5 se
pomaknejo navzgor.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal glasovanje o spremenjenem dnevnem redu.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet spremenjeni dnevni red:
1. Določitev dnevnega reda
2. Elaborat o oblikovanju cen storitev občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2021
3. Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanje in
čiščenje odpadnih in padavinskih voda v občini Sveti Tomaž za leto 2021
4. Tehnični pravilnik gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v
občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž
5. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
ravnanja z odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2021
6. Predlog Odloka o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2021
7. Ocena in poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti občine Sveti Tomaž v
letu 2019
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8. Sklep o podaljšanju uporabe Kmetijskega pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveti Tomaž za programsko obdobje 2015 –
2020
9. Sklep o podaljšanju uporabe Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za
spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Sveti Tomaž za programsko obdobje 2014
– 2020.
10. DIIP za rekonstrukcijo LC 302-441 Mala vas – Sejanci
11. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
12. Razno
Ad/2
Župan je prosil g. Matjaža Vršiča, da poda obrazložitev Elaborata o oblikovanju cen storitev
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Ormož, Središče ob Dravi in
Sveti Tomaž za leto 2021.
Poročevalec je med drugim povedal, da se občinskim svetom občin Ormož, Središče ob
Dravi in Sveti Tomaž predlaga sprejem novih cen obvezne občinske gospodarske službe
oskrbe s pitno vodo. Razlog za predlaganje nove cene je potreba po njenem oblikovanju v
skladu z zahtevami in zakonodaje in zagotavljanja sredstev za izvajanje gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo na podlagi predračunskih stroškov za posamezno poslovno leto.
Predlagana cena vodarine ostane kot je sedaj v višini 0,89881 EUR/m3. Cena omrežnine za
faktor 1 (DN20) se iz dosedanje cene 5,33009 EUR zniža na 5.25404 EUR, kar znaša
0,07605 EUR manj. Nižji strošek po posledica poračuna za leto 2019 in nižji strošek
najemnine gospodarske javne infrastrukture. Na področju omrežnine je predlagan sklep o
subvencioniranju cene tako, da bi gospodinjstva in nepridobitna dejavnost plačali strošek
omrežnine v višini 4,53324 EUR, kar bi pomenilo 13,719 % subvencijo stroškov omrežnine
za posamezni vodomer. Povedal je, da se je poraba pri gospodinjstvih povišala za 1,64% in
je v mejah sprememb, na katere vplivajo vremenske okoliščine in sezonske porabe. Pri
gospodarstvu in negospodarstva je bila poraba vode nižja. Stroški javne infrastrukture za leto
2019 so znašali 438.787,41 EUR, od tega pripadajo občini Sv. Tomaž 52.541,22 EUR (brez
DDV iz naslova omrežnine in se nakažejo v proračun občine. V nadaljevanju je podal
pojasnila izračuna cene oskrbe s pitno vodo za leto 2021. Predračunska cena vodarine za
leto 2021 bi bila 0,89881 EUR/m3 in za prekomerno porabo 1.34822 EUR/m3. Predračunska
cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo za obračunsko obdobje leta 2021 bi znašala 5,29192
EUR za faktor 1 (DN20) in k tej ceni je potrebno prišteti poračun za leto 2019 v vrednosti
0,03788 EUR za faktor 1(DN20), kar pomeni, da je predlagana cena 5,25404 EUR za faktor
1 (DN20). Povedal je tudi, da je pripravljen podati odgovore na morebitna vprašanja.
Župan je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je vprašal,ali se na terenu opaža kraja vode.
G. Matjaž Veršič je povedal, da prijav, s katerimi bi se ukvarjala policija, niso imeli. Meni pa,
da se verjetno na terenu to dogaja, vendar o tem nimajo podatkov. Nekih kazenskih
postopkov ni bilo.
G. Mirko Lovrec je menil, da bi namestitev elektronskih vodomerov pozitivno vplivala tudi na
ugotavljanje izgub ali nezakonitega odvzema vode. Meni, da je škoda, da se za to nismo
odločili.
Župan je v nadaljevanju povedal, da bomo s posodobitvijo vodovodnega omrežja bistveno
vplivali na vodne izgube, ker so nekatera omrežja že dotrajana in so potrebna obnove.
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Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 137
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 2021.
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:
-

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

Omrežnina
pitno vodo

-

za

oskrbo

s

Enota mere

Cena v EUR

Premer vodomera

Na mesec

DN </= 20

5,25404

20 < DN < 40

15,76212

40</= DN <50

52,54040

50</= DN <65

78,81060

65</= DN <80

157,62120

80</= DN <100

262,70200

100</= DN <150

525,40400

150</= DN

1.050,80800

Vodarina - obvezna javna služba in posebne storitve (brez DDV).
Storitev

Enota mere

Cena v EUR/enoto

Vodarina

m³

0,89881

Storitev

Enota mere

Cena v EUR/enoto

m³

1,34822

Vodarina
poraba

prekomerna

Predlagane cene so zaokrožene na 5 decimalnih mest in so brez DDV.
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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 2021. 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: 007-3/2020 01/ZH, z dne
28.01.2020, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, št. 2/2020.
6. člen
Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne
s 01.01.2021.

Župan poda v razpravo še Sklep o subvencioniranju omrežnine za oskrbo s pitno vodo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 138
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 13,719 % stroškov
omrežnine za posamezen vodomer, za obdobje od 1. 1. 2021 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 13,719 % stroškov omrežnine za posamezen vodomer.
-

Subvencija omrežnine za oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV).

VODOMER

Subvencija občine
Predlagana
cena v višini 13,719 %
za leto 2021 v EUR omrežnine
/
mesec v EUR
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DN </= 20

5,25404

0,72080

20 < DN < 40

15,76212

2,16241

40</= DN <50

52,54040

7,20802

50</= DN <65

78,81060

10,81203

65</= DN <80

157,62120

21,62405

80</= DN <100

262,70200

36,04009

100</= DN <150

525,40400

72,08017

150</= DN

1.050,80800

144,16035

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: 007-3/2020 01/ZH, z dne 28.1.2020,
ki je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, št. 2/2020.
6. člen
Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne
s 01.01.2021.

Ad/3
Župan je prosil g. Matjaža Vršiča, da poda obrazložitev Elaborata o oblikovanju cen storitev
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2021.
Poročevalec je med drugim povedal, da se občinskim svetom občin Ormož, Središče ob
Dravi in Sveti Tomaž predlaga sprejem novih cen obvezne občinske gospodarske službe
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Izvajalec GJS za občino
Sveti Tomaž predlaga storitev odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda 0,58035
EUR/m3. Omrežnina za odvajanje komunalnih in padavinskih voda za vodomer DN20 se
predlaga 10,19941 EUR na mesec. Storitev čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih
voda za občino Sv. Tomaž se predlaga 0,80329 EUR/m3. Omrežnina za čiščenje komunalnih
in padavinskih odpadnih voda se predlaga za premer vodomera DN20 v višini 4,52798 EUR.
Občinski svet se mora odločiti v zvezi s storitvami, ki so povezane z nepretočnimi greznicami
in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. G. Matjaž Veršič je povedal, da bo na morebitna
vprašanja iz elaborata podal pojasnila.
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Župan je v nadaljevanju povedal, da še nismo pripravljeni za odvoz gošč iz greznic in malih
čistilnih naprav, ker moramo predhodno zgraditi ustrezni usedalnik pri RČN v Koračicah.
Župan je predlagal razpravo.
G. Borut Janžekovič je vprašal, ali bo imela primerjava cen, ki so navedene na 26. strani
Elaborata, kakršnekoli posledice. Pojasnjeno je bilo, da ne bo imela, če se za odvoz gošč ne
bomo odločili.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 139
1.
Občinski svet je obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Občini Sveti
Tomaž za leto 2021.
2.
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
0,58035

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

Storitev

Enota mere

Cena v EUR

Premer vodomera

Na mesec

DN </= 20

10,19941

20 < DN < 40

30,59823

40</= DN <50
Omrežnina za odvajanje
komunalnih in padavinskih 50</= DN <65
odpadnih voda
65</= DN <80

101,99410
152,99115
305,98230

80</= DN <100

509,97050

100</= DN <150

1.019,94100

150</= DN

2.039,88200
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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

Cena v EUR

Čiščenje komunalnih in
m³
padavinskih odpadnih voda

-

0,80329

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

Storitev

Enota mere

Cena v EUR

Premer vodomera

Na mesec

DN </= 20

4,52798

20 < DN < 40

13,58394

Omrežnina za čiščenje 40</= DN <50
komunalnih
in
50</= DN <65
padavinskih
odpadnih
voda
65</= DN <80

45,27980
67,91970
135,83940

80</= DN <100

226,39900

100</= DN <150

452,79800

150</= DN

905,59600

3. STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI,
GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI

OBSTOJEČIMI

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 Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Občini Sveti
Tomaž za leto 2021.
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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: 355-3/2019 01/ZH z dne 18.12.2019.
6.
Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne
s 01.01.2021.

Župan poda v razpravo še Sklep o subvencioniranju omrežnine za odvajanje komunalnih in
odpadnih voda.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 140
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 01.01.2021 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

Subvencija
Omrežnina
za
občine 84,05 %
enoto vodomera
omrežnine
/
/ mesec v EUR
mesec v EUR

DN </= 20

10,19941

8,57260

20 < DN < 40

30,59823

25,71781

40</= DN <50

101,99410

85,72604
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50</= DN <65

152,99115

128,58906

65</= DN <80

305,98230

257,17812

80</= DN <100

509,97050

428,63021

100</= DN <150

1.019,94100

857,26041

150</= DN

2.039,88200

1.714,52082

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 1. 1. 2021 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.
-

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

VODOMER

Subvencija
Omrežnina
za
občine 85,65 %
enoto vodomera
omrežnine
/
/ mesec v EUR
mesec v EUR

DN </= 20

4,52798

3,87821

20 < DN < 40

13,58394

11,63464

40</= DN <50

45,27980

38,78215

50</= DN <65

67,91970

58,17322

65</= DN <80

135,83940

116,34645

80</= DN <100

226,39900

193,91074

100</= DN <150

452,79800

387,82149

150</= DN

905,59600

775,64297

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.
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5. člen
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-3/2019 01/ZH z dne 18.12.2019.
6. člen
Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se
začne s 01.01.2021.

Ad/4
Župan je prosil g. Matjaža Vršiča, da poda obrazložitev Tehničnega pravilnika gospodarskih
javnih služb s komunalnimi odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
G. Matjaž Veršič je povedal, da so v predlogu Tehničnega pravilnika zajete uskladitve s
trenutno veljavno zakonodajo in odpravo terminoloških neskladij. Vsebinsko vpliva na
uporabnike storitev, ki živijo v enočlanskem gospodinjstvu. Za to skupino uporabnikov se
uvaja minimalni obračunski volumen zabojnika MKO 60 litrov. Po neuradnih podatkih je
enočlanskih gospodinjstev 127, ki so za stalno ali začasno prijavljeni v občini. V primeru, če
evidenca prijavljenih oseb na objektu ni enaka, bodo uporabniki lahko dokazovali nasprotno
stanje z vlogo za spremembo, vendar bodo morali imeti uradni dokument Upravne enote. Za
gospodinjstva oziroma objekte z osem ali več uporabniki se uvaja minimalni standard 30
litrov na osebo za zabojnik mešanih komunalnih odpadkov(MKO). Tehnični pravilnik
vsebinsko spreminja tudi količino možnega prevzema mešanega gradbenega odpadka od
uporabnika in se povečuje iz 0,5 m3 na 1,0 m3 v sklopu javne službe. Tehnični pravilnik se
bistveno ne spreminja na drugih področjih.
Župan je v nadaljevanju povedal, da bi težko kaj spreminjali, ker je izvajanje te gospodarske
javne službe že utečeno.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 141
1.
Občinski svet Sveti Tomaž sprejme Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v
občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž.
2.
Tehnični pravilnik se objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž in začne veljati 15. dan po
objavi.
3.
Ta sklep velja takoj.

Ad/5
Župan je prosil g. Matjaža Vršiča, da poda obrazložitev Elaborata o oblikovanju cen storitev
občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi
in Sveti Tomaž za leto 2021.
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G. Matjaž Veršič je povedal, da je elaborat pripravljen za namen oblikovanja cen izvajanja
gospodarskih javnih gospodarskih služb ravnanja z odpadki. Pripravljen na podlagi Uredbe
MEDO in v sodelovanju s CEROP d.o.o., Puconci. V elaboratu so opisani postopki in način
izvajanja GJS zbiranja, odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Izvajalci opažajo, da se v zadnjem času
zbere vedno več odpadkov. V občini Sveti Tomaž je bilo v letu 2019 zbranih 104.840 KM
mešanih komunalnih odpadkov(MKO), kar je za dobre 4 % več od planiranih. Tudi pri zbranih
ločenih frakcijah je bila količina povečana. Stanje pri odvozu biološko odpadkih pa so količine
odvisne od števila gospodinjstev, ki so vključena in nimajo možnosti lastnega kompostiranja.
Za 120 l posodo se predlaga cena 9,96 EUR z DDV in je za 0,31 EUR višja
G. Marko Vajda je vprašal, ali bosta morali biti pri hiši dve posodi, če imajo prijavljeni dve
gospodinjstvi.
Pojasnjeno je bilo, če je iz katastra stavb razvidno, da gre za enostanovanjsko hišo, bo
zadostovala samo ena posoda. Takih primerov bo na terenu relativno malo, je menil.
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali so zajeti tudi vikendi.
Pojasnjeno je bilo, da so zajeti tudi vikendi v odvoz odpadkov. Problem bo samo v tem, da
nekateri nimajo hišne številke in bo težje pridobiti podatke.
Župan je menil, da smo šli naproti enočlanskim gospodinjstvom, ker bodo v bodoče plačevali
manj kot veččlanska gospodinjstva.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 142
o določitvi cene javne gospodarske službe ravnanja z odpadki
1. člen
Občinski svet Sveti Tomaž 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 2021.
2. člen
Občinski svet Sveti Tomaž soglaša z določitvijo cene javne službe za zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov, obdelavo komunalnih odpadkov in odlaganje komunalnih odpadkov:
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

0,16729

od tega stroški javne infrastrukture v EUR

0,00617

stroški izvajanja storitev v EUR

0,16112

Zbiranje bioloških odpadkov (cene so brez DDV):
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cena storitev v EUR/kg

0,10706

od tega stroški javne infrastrukture v EUR

0,00000

stroški izvajanja storitev v EUR

0,10706

2. OBDELAVA ODPADKOV
-

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov (cene so brez DDV):
cena storitev v EUR/kg

0,11496

od tega stroški javne infrastrukture v EUR

0,03427

stroški izvajanja storitev v EUR

0,08069

3. ODLAGANJE ODPADKOV
-

Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov (cene so brez DDV):
cena storitev v EUR/kg

0,15115

od tega stroški javne infrastrukture v EUR

0,05015

stroški izvajanja storitev v EUR

0,10100

3. člen
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka 354-44/2019 01 ZH, z dne 18. 12.
2019, ki je objavljen v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, št. 16/2019.
4. člen
Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne
s 1. 1. 2021.

Ad/6
Župan je prosil računovodkinjo ga. Stanislavo Kosi, da poda obrazložitev Predloga Odloka o
proračunu občne Sveti Tomaž za leto 2021.
Računovodkinja je med drugim povedala, da planiramo prihodke v višini 2.579.143 EUR. Od
tega planiramo 1.721.392 EUR prihodkov od dohodnine, 81.523 EUR davka od premoženja
in 40.950 EUR davka od blaga in storitev. Planiramo 145.605 EUR nedavčnih prihodkov,
58.714 kapitalskih prihodkov in 530.959 transfernih prihodkov javnofinančnih institucij in
sredstev iz državnega in EUR proračuna.
Odhodke planiramo v višini 2.709.531 EUR. Od tega za tekoče odhodke v višini 743.970
EUR, kamor spadajo odhodki za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 202.970 EUR, za
prispevke delodajalca za socialno varnost 29.821 EUR, izdatke za blago in storitve v višini
474.034 EUR, za plačilo domačih obresti 9.668 EUR.
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Odhodke za tekoče transfere v višini 908.353 EUR, od tega za subvencije 52.658 EUR,
transfere posameznikom in gospodinjstvom v višini 502.746 EUR, za transferje neprofitnim
organizacijam in ustanovam 87.532 EUR ter za druge tekoče domače transferje v višini
265.417 EUR.
Za investicijske odhodke planiramo 980.141 EUR. Investicijske transferje planiramo v višini
77.067 EUR, od tega privatnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki v višini
54.000 EUR in proračunskim uporabnikom v višini 23.067 EUR.
V letu 2021 bi se zadolžili v višini 76.549 EUR. Za odplačilo dolga planiramo 83.333 EUR.
Iz naslova dohodnine bomo prejeli nekoliko manj sredstev, ker se nam je zmanjšalo število
prebivalcev in nekoliko površina občine, ker je bila narejena razmejitev občine s sosednjimi
občinami. Zadolževanje planiramo za rekonstrukcijo lokalne ceste Mala vas - Sejanci v višini
76.549 EUR. Gre za brezobrestni kredit države, ki je vezan na 23 čl. ZFO.
V nadaljevanju je povedala, da za postavko župana planiramo 153.107,18 EUR, kamor
spada plača župana, pokroviteljstva, zlate poroke in jubileji, varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, delovanje gasilske zveze, PGD in sofinanciranje gasilskega vozila za
PGD Koračice. Pod postavko občinska uprava planiramo sredstva v višini 2.331.799,61
EUR, kamor spadajo plačilo storitev ekonomske in fiskalne politike, informatizacijo uprave,
oglaševanje in objave, vlaganje v objekte, ki so v lasti občine, kjer je predvideno vlaganje v
staro šolo, tekoče vzdrževanje objektov, pravno zastopanje občine ter vlaganje v poslovno
stanovanjski objekt Sv. Tomaž 35a in b, kjer je predvidena obnova, naš delež solastništva pa
je cca 15 %, izdatki za dejavnosti občinske uprave, sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, sofinanciranje javnih del na OŠ Sveti Tomaž in drugih zavodih, za pospeševanje in
razvoj kmetijstva, obrambo pred točo, sofinanciranje Javne razvojne agencije in LAS UE
Ormož, za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev), za oskrbo za
zapuščene živali in vzdrževanje gozdnih cest, za energetsko upravljanje in energetsko
svetovanje.
Na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacij planiramo 439.354,00 EUR,
kamor spada tekoče vzdrževanje cest, zimska služba, investicijsko vzdrževanje in gradnja
cest, za ureditev parkirnih prostorov pri pokopališču, za kategorizacijo cest in cestno
razsvetljavo.
Za področje spodbujanja razvoja turizma in gostinstva planiramo 60.805,62 EUR, kamor
spada materialni stroški TIP-Savci, pisarniški material, sofinanciranje turističnih programov,
za signalizacijo na VTC 14 in VTC 15, za povezovanje inovativnega partnerstva, za
Destinacijo Jeruzalem, za projekt Naša Drava, za projekt »Čebele in ptice«, ter projekt
SPKBZ (kolektivne blagovne znamke). Za področje varovanja okolja bi namenili 49.529,00
EUR, kar spada subvencija za odpadne vode za čiščenje in odvajanje, sofinanciranje malih
komunalnih čistilnih naprav ter obnova tretje grede na RČN pod šolo. Planiramo sredstva za
urbanistično dokumentacijo in programsko opremo. Na področju komunalne dejavnosti
planiramo sredstva za investicijsko vzdrževanje ter novogradnje. Na področju športa
planiramo sredstva za delovanje smučarskega kluba. Na področju stanovanjske gradnje
planiramo sredstva za tekoče vzdrževanje stanovanj in stroške upravljanja. Sredstva
planiramo za geodetske storitve, za nakup zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge
investicije. Na področju zdravstva planiramo sredstva za investicijska vlaganja, za promocijo
zdravja, mrliško ogledno službo ter za prispevke za zdravstveno varstvo brezposelnih oseb.
Župan je v nadaljevanju povedal, da se ne bo ponavljal, omenil pa bo nekatere naloge. V
centru Sv. Tomaža so se solastniki poslovno stanovanjskega objekta Sv. Tomaž 35a in b, ,
odločili, da objekt obnovimo, za kar moramo zagotoviti 20.000 EUR, ker smo 15% solastniki.
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Za rekonstrukcijo ceste v Mali vasi bi namenili sredstva po 23. čl. ZFO-1 in povratnih
sredstev države oz. kredita. Investicijska vrednost tega projekta je 300.000,00 EUR.
Podobno investicijo bi naredili v prihodnje na območju naselja Rucmanci in Trnovci. V NRP
planiramo rekonstrukcijo lokalne ceste od Matjašič Martine, Rucmanci 60, do domačije
Hojnik(Grazl), Trnovci 14. Dokončati bo potrebno tudi rekonstrukcijo LC od kapele v
Koračicah do Hranjigovci h. št. 4, kjer smo rekonstrukcijo končali pred nekaj leti. Pričakujemo
in upamo, da bo država v prihodnjih letih naredila razpis za infrastrukturo, zato je nujno, da si
pred tem pridobimo potrebno projektno dokumentacijo za ta dva cestna odseka. Dokončati
moramo parkirišče pri pokopališču z lovilcem olj in izvedbo priključka na regionalno cesto. Na
področju turizma smo vključeni v projekt Naša Drava za kolesarsko opremo in počivališče in
v projekt Medovitega vrta pod Medgeneracijskim centrom. V prihodnjem letu planiramo
izgradnjo kanalizacije za zahodni del Sv. Tomaža od h. št. 1 do 10. Navezava bi bila na RČN
pod šolo. Gimnazija Ormož nas prosi za 2.000 EUR za sofinanciranje učilnice, ker se
poteguje za dodatni program izobraževanja. Načrtujemo prodajo občinskega premoženja,
predvsem stanovanjskih hiš, ki smo jih podedovali po umrlih občanih, ker smo zanje
plačevali institucionalno varstvo v domovih za ostarele, vendar nismo preveč uspešni, ker
gre običajno za dotrajane objekte. V Mezgovcih pri h. št. 14 želimo dokončati sanacijo plazu,
za kar bi potrebovali najmanj 10.000 EUR. Stanovanjska objekta nista v nevarnosti, ostalo pa
nam je odvodnjavanje nad cesto in sanacija ceste. Glede zaposlitve v TIP Savci je povedal,
da bi delavko premestili v občinsko upravo, ker že sedaj pokrivamo stroške preko
turističnega društva, kar pa ni najprimernejše. Glede zaposlitve v režijskem obratu je menil,
da bi želeli zaposlite še enega moškega, zaradi narave dela. Na zaposlitve preko javnih del
ne moremo računati, za delo na terenu pa morata biti vsaj dva delavca. Obseg dela se
neprestano širi, sedaj smo pridobili še urejanje parcele pod Medgeneracijskim centrom.
Za vsa druga z zakonom predpisana področja moramo zagotavljati sredstva za materialne
stroške osnovni šoli, vrtec, za skupne javne zavode, za zavarovanje brezposelnih oseb, za
bivanje v domovih za ostarele.
Sredstva za nabavo gasilskega vozila PGD planiramo v višini 50.000 EUR, ter za delovanje
smučišča Globoki klanec 3.600 EUR.
Razprava:
G. Albin Belšak je vprašal, kdaj je načrtovano asfaltiranje ceste od pokopališča mimo
rastlinske čistilne naprave (RČN) v Koračicah.
Župan je odgovoril, da imamo pred to cesto načrtovano modernizacijo ceste po dolini v smeri
Vajda. Ostalo je še nekaj cestnih odsekov kot je od Medgeneracijskega centra proti stari šoli
in v Savcih mimo Meškovih. Tudi lovci bi želeli asfaltirano cesto, kljub temu, da so bili pred
leti nasprotnega mnenja. Če bo možno, bomo v prihodnje pristopili k modernizaciji teh in še
preostalih makadamskih odsekov cest, je še povedal župan.
G. Marko Vajda je vprašal, na katero čistilno napravo bomo priključili objekte zahodnega dela
Sv. Tomaža, ali na staro ali na novo ČN? Zanima ga še, kakšna bo višina subvencije za
individualne ČN.
Župan je povedal, da ima nova čistilna naprava še dovolj kapacitet, vendar je najprej na vrsti
zahodni del Sv. Tomaža. Subvencija za individualne ČN je 30 % ali največ 800 EUR. Danes
je že mogoče kupiti ČN za 2.000 do 3.000 EUR.
G. Franc Magdič je menil, da je za tolikšno vsoto denarja težko kupiti dobro ČN.
G. Mirko Lovrec je menil, da ni pošteno do nas, ker moramo za namestitev bankomata iz
proračuna plačati 6.000 EUR in DDV, občani Ormoža in drugih mest tega stroška nimajo.
15

Strinjal se je z namestitvijo bankomata in tudi sedaj podpira ta strošek, vendar se mu zdi to
nepošteno. Veseli ga tudi, da je Smučarski klub dobil proračunsko postavko in so sredstva
predvidena. Podpira tudi zaposlitev še enega delavca v režijskem obratu. Pričakuje, da se
bodo sredstva za izvajanje storitev zmanjšala, če bosta režijska delavca izvajala dela na
cestah. Nekatere občine so taki način vzdrževanja že imele, nekatere pa ga opustile.
Povedal je tudi, da ne vidi postavke za obnovo stare šole.
Računovodkinja je povedala, da je za staro šolo namenjenih 40.000 EUR.
G. Mirko Lovrec se je opravičil, ker je to postavko spregledal.
Župan je v nadaljevanju povedal, da bo težko zmanjšati sredstva za delovanje režijskega
obrata. Narava vsako leto poskrbi v zimskem ali v poletnem času, da je potrebno zagotoviti
več sredstev, če želimo zagotoviti normalno stanje na cestah. Zraven delavca, pa bi morali
še poskrbeti za potrebno opremo kot je vibracijska plošča za utrjevanje bankin in možnost
nakladanja na tovorno vozilo. Na terenu bi praviloma morala biti prisotna vsaj dva delavca.
G. Borut Janžekovič je menil, da bi potrebovali traktor s čelnim nakladačem s prikolico, kar bi
bilo bolj funkcionalno in efektivno.
G. Mirko Lovrec se sprašuje, kaj se bo zgodilo, če bo šel en delavec na bolniško, drugi pa
sam del ne bo mogel opraviti? Bomo potem morali iskati zunanjega izvajalca? Meni, da bo s
takim načinom mogoče zagotavljati opravljanje manjših del, z nekom pa ob tem še imeti
pogodbo, da bo vstopil, če bo potrebno. Vprašal je tudi, kaj se predvideva tukaj, saj je znano,
da bo šel g. Ivan Rakuša v naslednjem letu v pokoj. Zanima ga tudi kadrovski načrt. Za leto
2021 je predvidenih 7 zaposlenih in za leto 2022 je predvidenih ponovno 7 zaposlenih.
Podatki o potrebni stopnji izobrazbe in o potrebnih kadrih morajo biti pravilni podatki, ne pa
takšni, da te med branjem zbegajo, je menil.
Župan je pojasnil, da smo od leta 2017 dalje plačevali iz proračuna Turističnemu društvu
stroške zaposlitve ga. Blanke Kosi Raušl za delovanje TIP Savci. Po novem letu bi delavko
zaposlili v občinski upravi, s čimer se finančno breme nič ne spremeni. Menil je tudi, da bo g.
Ivana po odhodu v pokoj težko nadomestiti, vendar si ne bi smeli dovoliti, da bi upravo še
povečevali. Potrebno se bo organizirati. Povedal je še, da bomo zapisane nepravilnosti v
obrazložitvi proračuna do dopolnjenega predloga proračuna popravili, glede zaposlenih v letu
2022.
Zborov občanov letos zaradi vladnih omejitev-ukrepov zaradi preprečitve širjenja
koronavirusa ne bo. Občane bomo pisno obvestili o proračunu za prihodnje leto. Predlog
proračuna bo obravnavan na odborih.
G. Marko Vajda je vprašal, ali bo potekala seja za posamezne odbore, ali bo seja skupna.
Župan je povedal, da se načinu še nismo odločili. V hodniku občinske zgradbe je na vpogled
proračun, kjer lahko podajo občani pisne predloge ali pripombe. Predlog proračuna je tudi
objavljen na spletni strani občine.
Župan je predlagal glasovanje.
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Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 143

o javni razpravi o predlogu Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2021
1. člen
Izvede se javna razprava o Predlogu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2021.
2. člen
Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2021 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 18. novembra 2020 do 03. decembra 2020.
3. člen
V času javne razprave od 18. novembra 2020 do 03. decembra 2020 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 18. novembra 2020 do 03. decembra 2020.
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
Župan je prosil g. Roberta Brkiča, da poda obrazložitev Ocene in poročila o izvajanju
občinskega programa varnosti v občini Sveti Tomaž za leto 2019.
G. Robert Brkič je povedal, da bi morali poročilo za preteklo leto obravnavati že spomladi,
vendar to ni bilo mogoče zaradi COVIDA-19. Poročilo varnosti za leto 2019 je pripravljeno na
podlagi poročila policije in drugi organov, ki so pristojni za zagotavljanje javne varnosti na
območju občine. Poleg nadzora nad mirujočim prometom so sodelovali pri preventivnih
akcijah, ki so organizirane na državni ravni, pri umirjanju hitrosti na določenih kritičnih točkah,
skrbeli za čistost cest zaradi nanosa blata ob izvajanju del na kmetijskih površinah ter redno
spremljali dogajanja na terenu in obveščali pristojne organe za odpravo pomanjkljivosti. Na
področju prometa so ugotovili v letu 2019 20 kršiteljev. Izdanih je bilo 16 ustnih ali pisnih
opozoril po Zakonu o prekrških in 4 opozorila po Zakonu o občinskem redarstvu. Največ
aktivnosti se izvaja ob vstopu učencev v šolo v mesecu septembru. Skupaj s policijo in
Svetom za preventivo in varnost v cestnem prometu so pripravili terminski plan prisotnosti.
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Pri tem vsako leto sodelujejo tudi gasilci, ki so redarji v času vstopa učencev v OŠ Sveti
Tomaž. Staršem ali skrbnikom so izrekli 4 opozorila, od tega trem zaradi nepravilnega
parkiranja in enemu zaradi nepravilnega prevoza potnikov v vozilu. Redarji ugotavljajo, da
nekaj mladostnikov in tudi odraslih ne poskrbi za svojo vidnost. Za tovrstne prekrške so izdali
tri opozorila, vsa pa so bila izrečena na območju naselja Savci. V času preventivne akcije »
Varnostni pas« in »Mobitel«, so izrekli tri opozorila zaradi uporabe mobilnega telefona in eno
opozorilo kolesarju zaradi nepravilne smeri vožnje. Štiri opozorila so bila izrečena otrokom,
ker niso imeli varnostnih čelad, pri sebi niso imeli izkaznice o opravljenem kolesarskem
izpitu.
Povedal je tudi kakšne so zadane smernice za letošnje leto. K običajnim aktivnostih, so jim
še naložene dodatne aktivnosti zaradi zajezitve okužbe s COVID-19, kar spada kontrola
prehoda mej občin, nošenje mask in druge aktivnosti.
Vseh zaposlenih je enajst, od tega je deset redarjev in on kot vodja redarske službe. Prisilnih
sredstev v preteklem letu ni bilo potrebno uporabiti. V kolikor bi se občina odločila za
merjenje hitrosti na cestah ali tehtanje vozil, bi si morali opremo preko njih naročiti in tudi
plačati stroške najema.
Zahvalil se je za povabilo in pričakuje dobro sodelovanje tudi v prihodnje.
Župan je predlagal razpravo.
G. Marko Vajda je menil, da je za naše občane v zadnjem času gibanje oteženo, ker v kraju
ni nobene večje trgovine in tudi ne črpalke.
Poročevalec je povedal, da to ni težava, ker občani lahko potujejo izven občine, v kolikor v
občini nimajo trgovine, črpalke in podobno. To dopušča odlok o gibanju izven občine kot
izjeme.
G. Mirko Lovrec je povedal, da so na regionalni cesti proti Ptuju zarisali črte na zunanjih
robovih asfalta. Meni, da je sedaj vožnja precej varnejša za vse udeležence prometa.
Župan je v nadaljevanju povedal, da tudi regionalna cesta R 713 nima asfaltne širine 6 m, da
bi lahko bila črta po sredini. Razmišljamo, da bi nekaj tega naredili na lokalni cesti proti
Ormožu.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 144
o potrditvi ocene izvajanja
občinskega programa varnosti občine Sveti Tomaž v letu 2019
1.
Občinski svet Občine Sveti Tomaž ocenjuje, da so bili doseženi zastavljeni cilji Občinskega
programa varnosti Občine Sveti Tomaž za leto 2019.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž.

Župan se je zahvalil g. Robertu Brkiču za sodelovanje na seji, potem je g. Brkič zapustil sejo.
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Ad/8
Župan je povedal, da nas je Ministrstvo za finance z dopisom dne 22.9.2020 obvestilo, da je
Evropska komisija z Uredbo komisije EU/2020/972 z dne 2. 7. 2020, podaljšala Uredbo de
minimis ( Uredba komisije ( EU) , št. 1407/2013 in Uredbe o skupinskih izjemah (Uredba
komisije( UE), št. 651/2014, do 31.12.2013. Glede na to, da imamo na te uredbe mi vezano
sheme de minimis pomoči in skupinske izjeme, kij jih podeljujemo na podlagi kmetijskega
pravilnika, je potrebno uporabo le tega podaljšati do 31. 12. 2013.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 145
1.
Skladno z Uredbo komisije EU /2020/972 z dne 02.07.2020 o podaljšanju Uredbe de
minimis (Uredba komisije (EU) št. 1407/2013 in Uredbe o skupinskih izjemah (Uredba
komisije (UE) št. 651/2014, se podaljša veljavnost in uporaba Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveti Tomaž za programsko obdobje
2015 – 2020 (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž 6/2015), do 31.12.2023.
2.
Ta sklep velja naslednji dan po objavi uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž.
Ad/9
Župan je povedal, da nas je Ministrstvo za finance z dopisom dne 22.9.2020 obvestilo, da je
Evropska komisija z Uredbo komisije EU/2020/972 z dne 2. 7. 2020, podaljšala Uredbo de
minimis ( Uredba komisije ( EU) , št. 1407/2013 in Uredbe o skupinskih izjemah (Uredba
komisije( UE), št. 651/2014, do 31.12.2013. Glede na to, da imamo na te uredbe mi vezano
sheme de minimis pomoči in skupinske izjeme, kij jih podeljujemo na podlagi pravilnika za
gospodarstvo, je potrebno uporabo le tega podaljšati do 31.12.2013.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 146
1.
Skladno z Uredbo komisije EU /2020/972 z dne 02.07.2020 o podaljšanju Uredbe de
minimis (Uredba komisije (EU) št. 1407/2013 in Uredbe o skupinskih izjemah (Uredba
komisije (UE) št. 651/2014, se podaljša veljavnost in uporaba Pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Sveti Tomaž za programsko
obdobje 2014 – 2020 (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 6/2015 in 6/2018) do
31.12.2023.
2.
Ta sklep velja naslednji dan po objavi uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž.
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Ad/10
Župan je povedal, da smo naročili pri Javni razvojni agenciji Ormož, Vrazova ulica p, 2270
Ormož, DIIP za rekonstrukcijo LC 302-441 Mala vas – Sejanci. Vrednost investicije po
tekočih cenah znaša 300.000,00 EUR z DDV. Investicijo bi pokrili za lastnimi proračunskimi
sredstvo v višini 77.757,00 EUR, nepovratnimi sredstvi 23. člena ZFO-1 v višini 148.162,00
EUR in povratnimi sredstvi oz. kreditom po 23. členu ZFO – 1 v višini 74.081,00 EUR.
Rekonstrukcija ceste bo potekala od Gradišča 1 do Sejancev št. 21 v dolžini 1850 m, širine 4
m, ter 0,5 m bankino na vsaki strani. Ob tej trasi je bil v letošnjem letu obnovljen vodovod,
optični kabel pa je bil položen že prej, tako, da v prihodnje ni potrebno posegati v cestno telo.
Vzporedno z rekonstrukcijo ceste pa morajo občani poskrbeti za fekalne vode, ker so sedaj
marsikje spuščene v območje ceste. Rekonstrukcija ceste je nujna, ker je v zelo slabem
stanju.
Župan je predlagal razpravo:
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali bodo v 4 m širino asfalta zajete tudi mulde.
Župan je pojasnil, da bodo mulde zajete v 4 m širino asfalta.
G. Marko Vajda je menil, da bi si občani želeli ob rekonstrukciji tudi kanalizacijo.
Župan je povedal, da občani Mali vasi niso pokazali interesa, da bi reševali fekalne vode
skupaj, za dve ali več hiš, ampak bodo morali to reševati individualno.
G. Marko Vajda meni, da bi občina prihranila precej sredstev, če bi se za reševanje fekalnih
vod odločili za več hiš skupaj, občina bi dala za subvencije manj. Ugotavlja, da se občani ne
morejo dogovoriti za skupne rešitve, ker imajo nekateri že nabavljene in deponirane
rezervoarje ob cesti. Meni, da bi občina morala podpirati reševanje fekalnih vod za več
gospodinjstev tudi po ostalih naseljih v občini. Sprašuje, kje bo občina jemala sredstva za
subvencije, če bo k temu pristopil vsak samo zase, ker s takim načinom odžiramo sredstva
občini.
Župan je v nadaljevanju povedal, da smo območje Kostanja in dela Male vasi do Gradišča 1,
predlagali v agromelioracijsko območje. Kljub našim prizadevanjem nam tega območja in
območja Koračkega vrha niso vključili. Nikjer ne piše, da nekaterih območjih ne bi navezali
na RČN v Koračicah. Najprej moramo zgraditi kanalizacijo pri Sv. Tomažu od h. št. 1 do 10,
ter objekta navezati na RČN pod šolo. Čaka pa nas tudi zamenjava rastlin v tretji gredi pri
RČN pod šolo, ki pa jo planiramo za prihodnje leto. V kolikor se bodo občani odločali za
sodelovanje, bomo to podpirali s subvencijo. Dejstvo pa je, da se fekalne vode po
modernizirani cesti v Mali vasi, ne bodo smela stekati na cesto, zato smo za prihodnje leto
zvišali sredstva za subvencije, od občanov pa pričakujemo, da bodo k reševanju pristopili
pravočasno.
G. Borut Janžekovič je menil, da bi lahko režijski obrat tudi spremljal stanje ob cestah,
ugotavljal, kdo ima spuščene fekalne vode v obcestne jarke.
Župan je še dodal, da smo v lanskem letu obnovili vodovod in cesto v Savskem vrhu in ni
bilo nobenih težav s fekalnimi vodami ob cesti.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
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SKLEP št. 147
O POTRDITVI DIIP-a1
1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za
projekt/program2: Rekonstrukcija LC 302-441 Mala vas-Sejanci, ki ga je izdelala3
Javna razvojna agencija Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, dne 11.11.2020.
2. V NRP občine se: (obkroži)
- uvrsti nova naložba
3. Odobri se izvedba investicije.
Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 23. člena Zakona o
financiranju občin, na osnovi izračunanih deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij v
letu 2021.
Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 300.000,00 EUR (z vključenim davkom
na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od aprila do 30.
septembra 2021.
5. Vire za financiranje zagotavljajo6:
- Občina Sveti Tomaž lastna sredstva v znesku: 77.757,00 EUR
- Povratna sredstva (kredit po 23.členu ZFO): 74.081,00 EUR
- Nepovratna Sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku: 148.162,00 EUR.

Ad/11

Pobude in predlogi svetnikov, ter odgovori nanje.
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali si je kdo ogledal plaz na javni poti v Trnovcih v smeri družine
Ritonja Maksa.
G. Ivan Rakuša je povedal, da smo opravili ogled na terenu. Ob modernizaciji ceste je prišlo
do dviga terena in izvedbe prepusta, vendar je prišlo do plazenja terena in poškodbe asfaltne
ceste v dolžini cca 3 m. Predvidena je odstranitev odvečnega materiala na spodnji strani
ceste ter izkop jarka na eno in drugo stran pri prepustu ter krpanje asfalta. V kolikor bo
vreme dopuščalo, bomo sanacijo opravili čim prej.
Svetnike je tudi seznanil, da smo zbrali ponudbe za vris lokalne ceste LC 302-081 od
Matjašič Martine do meje s k. o. Trnovci. Omenjeno lokalno cesto želimo v prihodnje
rekonstruirati. Cesta poteka tudi po privatnih zemljiščih. Drugi vris ceste pa je naročen za LC
302-441 Mala vas – Sejanci. Gre za odsek od Klemenčič Marjete, Gradišče h. št.1 do
Petrena Frančiška, Sejanci h. št. 21. Meritve bi se v teh dneh že izvajale, vendar je COVID19 to zaenkrat preprečil.
G. Mirko Lovrec je povedal, da je danes v Rucmancih opazil, da so nekaj merili ob cesti.
Pojasnjeno je bilo, da sta geodeta izvajala predmeritev.
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G. Albin Belšak je vprašal, kako napreduje odkup zemljišča pri Erhatičevih v smeri Zagorja.
Ob planiranju večjih investicij, si ne moremo privoščiti, da ne bi imeli urejenega lastništva, da
se nam ne bi ponovil primer Zagorja, da so nam lastniki preprečili asfaltiranje 100 m odseka
ceste. Lastništvo še ni urejeno. Solastniki so zahtevali, da izdamo dovoljenje za postavitev
ograje na parcelno mejo. Soglasje smo jim dali, vendar še do izvedbe del ni prišlo. Ob tej
cesti pa sem zatika tudi pri odmeri potrebnega zemljišča od družine Janžekovič. Lastniki ne
dovolijo odmere ceste kot je potekala do sedaj, ampak bi jo morali prestavljati v gozd družine
Stajnko Jožeta.
V jesenskem času so gozdarji odvažali les s križniških gozdov in pri tem precej poškodovali
makadamski del ceste mimo Lalića. Poškodbo so sanirali.
G. Marjan Antolič je vprašal kako daleč smo s postopkom odkupa zemljišča na Kostanju od
družine Kovačec.
Župan je povedal, da želimo od družine Kovačec odkupiti parcelo 222/1 k. o. Tomaž v
velikosti 462 m2 za potrebe turizma. Ker zapuščinske razprave po umrlem Kovačec Jožefu
še ni bilo, bomo morali s postopkom počakati.
G. Miro Rakuša je vprašal, ali gre za zemljišče pri vodohramu na Kostanju.
Pojasnjeno je bilo, da se zemljišče nahaja za zemljiščem Štih Milana.

Ad/12
Razno:
Župan je povedal, da je Društvo prijateljev mladine predlagalo, da bi v sodelovanju z občino
pripravili obdaritev otrok pred božičem na drugačen način, kot smo ga poznali do sedaj, ob
upoštevanju ukrepov.
Prižig luči bi izvedli 5. decembra, brez sodelovanja občanov. Prižig luči bi posredovali preko
spleta.
G. Miro Rakuša je povedal, da priprave na smučarsko sezono potekajo.
G. Albin Belšak se je zahvalil za izrečena sožalja ob smrti njegove mame.
Seja je bila zaključena ob 20.15.

Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 15. REDNE SEJE
1. Sklep št. 135, je realiziran.
2. Sklep št. 136, je realiziran.
3. Sklep št. 137, je v postopku realizacije.
4. Sklep št. 138, je v postopku realizacije.
5. Sklep št. 139, je v postopku realizacije.
6. Sklep št. 140, je v postopku realizacije.
7. Sklep št. 141, je v postopku realizacije.
8. Sklep št. 142, je v postopku realizacije.
9. Sklep št. 143, je realiziran.
10. Sklep št. 144, je v postopku realizacije.
11. Sklep št. 145, je v postopku realizacije.
12. Sklep št. 146, je v postopku realizacije.
13. Sklep št. 147, je v postopku realizacije.

Sveti Tomaž, 09.12.2020
Občinska uprava
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