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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
  
Datum:    20.7.2011 
Številka:  032-2/2010 
 

Z A P I S N I K 
 
8. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v sredo, 20. julija 2011, ob 19. 
30 uri v sejni sobi kulturnega doma, Sveti Tomaž 44. 
Župan je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih začel sejo ob 19. 30 uri.  
Kot poročevalki za 2. točko dnevnega reda sta bili prisotni  ga. Vlasta Zupanič Domanjko, 
direktorica Zdravstvenega doma Ormož in ga. Meta Puklavec, predstavnica  Sveta zavoda 
Gimnazije Ormož. 
Župan je povedal, da se je seje opravičil g. Janko Vrbančič zaradi dopusta. 
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je 
bilo prisotnih sedem članov občinskega sveta.  
 
Na seji so bile prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman, ga. Stanka Kosi in 
predsednica Nadzornega odbora ga. Karolina Žajdeja. 
 
Prisotni sta bile dve novinarki ga. Viki Klemenčič in ga. Urška Maučič. 
Župan je podal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 7. redne seje. 
 
Pripomb in dopolnitev ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 7. redne seje. 
 
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 

Sklep št. 68 
 

1. 
 
Potrdi  se zapisnik 7. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 1 
 
Župan je predlagal, da se dopolni dnevni red z novimi točkami: 

- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest in k obsegu dejavnosti predolske vzgoje (Vrtec 
Sveti Tomaž za šolsko leto 2011/2012; 

- Obravnava pobude za priključitev štirih stanovanjskih objektov  v Hranjigovcih na 
sistem GOŠO; 

- Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu. 
 
Vse te točke so pomembne in je potrebno o njih čimprej razpravljat. Soglasje k sistemizaciji 
je potrebno dati še pred začetkom šolskega leta. O soglasju k ceni storitve Pomoč družini na 
domu je prav tako potrebno razpravljati saj smo s strani CSO  d.o.o. prejeli gradivo o 
povišanju cene, ki bi naj začela veljati od 01.09.2011 dalje. Strošek za občino bo večji, saj 
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Zavod za zaposlovanje ne bo več subvencioniral zaposlitve oskrbovalk. Izplačevanje teh 
subvencij se konča 31.08.2011.  
Pobudo za priključitev štirih stanovanjskih objektov  v Hranjigovcih na sistem GOŠO je prav 
tako potrebno obravnavat, saj občina Ormož nadaljuje z izgradnjo sistema širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij na področju Lahoncev. Kot veste so v Hranjigovcih štiri 
hiše, ki so bolj tangirajo  na Lahonsko stran in bo strošek manjši kot če bi jih navezali iz 
Pršetincev.  
 
Točke se razvrstijo na 6., 7. in 8. mesto dnevnega reda, dosedanji točka 6 in 7 se zamakneta 
in postaneta  točki 9 in 10. 
 
Zaradi prisotnih poročevalk je župan predlagal zamenjavo točk 2 in 3, tako, da se točka 
Izjava občine Sveti Tomaž o podpori za pridobitev izobraževalnega programa zdravstvena 
nega v gimnaziji Ormož obravnava pred točko Sprejem Rebalansa proračuna občine Sveti 
Tomaž za leto 2011-01. 
 
Župan je dal predlog v razpravo. 
Ker razprave in dodatnih predlogov ni bilo, je predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 

Sklep št. 69 
 

1. 
 

Dnevni red se dopolni z novimi točkami: 
- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest in k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje 

(Vrtec Tomaž) za šolsko leto 2011 in 2012; 
- Obravnava pobude za priključitev štirih stanovanjskih objektov v Hranjigovcih na 

sistem GOŠO; 
- Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu. 

Točke se razvrstijo na 6., 7. in 8. mesto dnevnega reda, dosedanji točki 6 in 7 se zamakneta 
in postaneta točki 9 in 10. 
 
Točki 2 in 3 se zamenjata, tako, da se točka: Izjava občine Sveti Tomaž o podpori za 
pridobitev izobraževalnega programa obravnava pred točko: Sprejem Rebalansa proračuna 
občine Sveti Tomaž za leto 2011-01. 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 
 
Župan je za 8. redno sejo predlagal naslednji dnevni red: 
 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega  sveta s 
poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Izjava občine Sveti Tomaž o podpori za pridobitev izobraževalnega programa – 

zdravstvena nega v gimnaziji Ormož 
3. Sprejem Rebalansa proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2011-01 
4. Sklep o ukinitvi javnega dobra  
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5. Sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičnini s parc. 
št. 174/2 in 182/2 obe k.o. Mala vas s Vojsk Jožetom, Ljubljanska c 88, 1230 
Domžale 

6. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest in k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje 
(Vrtec Tomaž) za šolsko leto 2011 in 2012 

7. Obravnava pobude za priključitev štirih stanovanjskih objektov v Hranjigovcih na 
sistem GOŠO  

8. Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu 
9. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
10. Razno 

  
Župana je dal dnevni red v razpravo. 
Dodatnih predlogov ni bilo, zato je predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 

naslednji dnevni red: 
 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega  sveta s 
poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Izjava občine Sveti Tomaž o podpori za pridobitev izobraževalnega programa – 

zdravstvena nega v gimnaziji Ormož 
3. Sprejem Rebalansa proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2011-01 
4. Sklep o ukinitvi javnega dobra  
5. Sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičnini s parc. 

št. 174/2 in 182/2 obe k.o. Mala vas s Vojsk Jožetom, Ljubljanska c 88, 1230 
Domžale 

6. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest in k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje 
(Vrtec Tomaž) za šolsko leto 2011 in 2012 

7. Obravnava pobude za priključitev štirih stanovanjskih objektov  v Hranjigovcih na 
sistem GOŠO  

8. Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu 
9. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
10. Razno. 

 
Ad 2 

 
Župan je po krajšem uvodu prosil ga.  Vlasto Zupanič Domanjko in ga. Meto Puklavec, da 
podata obrazložitev k predlogu za ponovno nadaljevanje postopkov za pridobitev dodatnega 
izobraževalnega programa zdravstvena nega na Gimnaziji Ormož. 
Prva je podala obrazložitve ga. Meta Puklavec, ki je med drugim povedala, da bi bilo nujno 
poleg  programa splošne gimnazije uvesti nov izobraževalni program – zdravstvena nega, ki 
bi zadostil potrebam okolja in interesov dijakov, hkrati pa bi zagotovil ustrezen kader za 
potrebe institucij, ki vključujejo zdravstveno nego. Program zdravstvena nega se izvaja v 
oddaljenih krajih, kar za socialno šibkejše družine predstavlja dodatno breme. V domačem 
okolju bi program bil dostopen za vse, ki bi se želeli izobraževati na tem področju. 
 
Ga. Vlasto Zupanič Domanjko je povedala, da se zdravstvena stroka zaveda, da je potrebno 
vzgajati lastni kader in se s tem zadržijo domači ljudje v domačem okolju. Starostna doba 
narašča, zato je potrebno vedno več zdravstvene oskrbe. Podlaga za usmeritev naprej je 
vsekakor srednja zdravstvena šola, ki jo vodstvo Zdravstvenega doma Ormož podpira. 
Izobraževanje je potrebno podpreti, saj mladim omogoča šolanje v domačem okolju. 
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Statistični pokazatelji so v prid ruralni ambulanti, potrebe na tem področju naraščajo. Vodstvo 
Zdravstvenega doma Ormož si bo prizadevalo preko Ministrstva za zdravje doseči podporo 
pri Ministrstvu za šolstvo. V začetni fazi je potrebno program finančno podpreti, da se bo 
pokazal povratni efekt. 
 
Župan se je zahvalil za podane obrazložitve in povedal, da so že v preteklosti bile želje za 
dodatne programe v Ormoški gimnaziji, vendar iz tega ni bilo nič. Sedaj pa je potrebno, da se 
prizadevanja nadaljujejo. Ob letošnjem obisku ministra za šolstvo in šport dr. Igorja Lukšiča 
je beseda tekla tudi v tej smeri. Dr. Igor Lukšič je izrazil pripravljenost nadaljnjih pogovorov.  
 
Na pobudo ga. Mete Puklavec je župan izrazil pripravljenost sodelovanja pri pogovorih z 
ministrom. 
 
Župan je dal točko v razpravo. 
Mateja Hržič je vprašala, ali je natančno določeno za kateri izobraževalni program gre. 
Ga. Meta Puklavec je pojasnila, da je to najbolj splošni program Zdravstvena nega – 
medicinska sestra. 
Pojasnilo je dopolnila še ga. Vlasta Zupanič Domanjko, ki je povedala, da stroka ne podpira 
prekvalificiranega kadra, ker s prekvalifikacijo ni mogoče nadoknaditi strokovnosti. 
 
G. Mirko Lovrec je vprašal, če bi bil vpis možen že v septembru 2012. 
 
Ga. Meta Puklavec je povedala, da je potrebno s nadaljnjimi aktivnostmi zelo pohiteti in bi 
bilo izvedljivo.  
  
Po razpravi je župan predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov  
občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 

Sklep št. 70 
 

1. 
 

Občina Sveti Tomaž podpira Gimnazijo Ormož v prizadevanju za pridobitev srednješolskega 
izobraževalnega programa zdravstvena nega. 
Občina Sveti Tomaž bo Gimnaziji Ormož v primeru pridobitve katerega od programov po 
potrebi in v okviru svojih zmožnosti pomagala pri ureditvi specializiranih učilnic, dokvalifikaciji 
ustreznih kadrov in sofinanciranju šolskih prevozov dijakov. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 3 
 
Župan je povedal, da je potrebno sprejeti rebalans proračuna za leto 2011. Podal je 
podrobnejšo razlago predlaganih sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna.  
 
Na prihodkovni strani je najpomembnejša sprememba izpad prihodkov v tekočem letu, zaradi 
prenosa investicije kanalizacije v naslednja leta, kjer se predvideva sofinanciranje iz sredstev 
državnega proračuna in iz sredstev EU. 
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Na odhodkovni strani so bile podane spremembe v posebnem delu proračuna med sprejetim 
proračunom, veljavnim proračunom in predlogom rebalansa. Med najpomembnejšimi so bile 
izpostavljene postavke: 

- 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu; kjer je bilo potrebno 
zagotoviti dodatna sredstva, zaradi sejnin sveta za preventivo v cestnem prometu in 
drugih manjših stroškov; 

- 071117 Oskrba pred točo z letali; kjer lansko leto ni bilo realizacije, zato niso bila 
sredstva planirana. Letos naj bi se obramba izvajala in je potrebno v ta namen 
zagotoviti ustrezna finančna sredstva. 

- 081652 Lokalni energetski koncept; predpisana zakonodaja določa, da občine morajo 
do konca leta 2011 narediti lokalni energetski koncept. V proračunu v ta namen niso 
bila zagotovljena sredstva, zato se vključujejo z rebalansom. 
 

Z investicije na področju cestne infrastrukture in komunikacij, vključno z tekočim 
vzdrževanjem cest je predvideno 1.596.825 EUR, kar za našo občino ni zanemarljiv podatek. 
Na tem področju so glavne spremembe na sledečih postavkah: 
 

- 081329 Modernizacija JP 802-282 Savci  - ribnik; vključijo se sredstva za izdelavo 
projektne dokumentacije.  

- 081338 Modernizacija JP 802-141 Savci – Rakovci; kjer gre za povečanje zaradi 
dodatnih del. 

- 081339 Izgradnja pločnika ob R 713; S strani RS Direkcije za ceste je občina dobila  
zeleno luč, da pripravi projekt za investicijo izgradnja pločnika z javno razsvetljavo v 
dolžini cca. 900 m, katere naročnik bo Direkcija za ceste in naj bi se izvajala v letih 
2013, 2014 in 2015. 

-  081355 Modernizacija občinskih cest LC 802-021, JP 802-341 in 802-131; gre za 
uskladitev sredstev, ker del sredstev EU – južna meja v letu 2010 ni bil porabljen, se 
prenese v tekoče leto. 

- 081360 Modernizacija JP 802-122, 802-123 in 802-124; Pri odpiranju ponudb se je 
izkazalo, da so izvajalci bistveno zvišali cene glede na lanske, zato  je bilo potrebno 
spremeniti dinamiko financiranja. Za sofinanciranje investicije v Trnovcih so 
predvidena celotna sredstva po 23. členu ZFO. 

- 081384 Modernizacija JP 802-790, Hranjigovci – Vuk; Del sredstev po 23. členu ZFO, 
ki je bil planiran tudi za to investicijo se je prenesel na investicijo treh cestnih odsekov 
v Trnovcih. S ponudniki so bila izvedena pogajanja, ki bi omogočila začetek 
investicije v tekočem letu, vendar so vrednosti presegle zmožnosti proračuna za leto 
2011, zato v tekočem letu izvedba te investicije ne bo mogoča. V letu 2012 naj bi 
ponovno planirali sofinanciranje iz 23. člena ZFO in investicijo tudi izvedli. 

- 081396 izgradnja AP v centru Svetega Tomaža; sredstva se zagotovijo za projektno 
dokumentacijo avtobusnega postajališča. 
 

Investicija kanalizacije se v tekočem letu ne bo izvajala, zato se postavka: 
-  081524 Kanalizacija Sveti Tomaž ustrezno zniža. Na postavki ostanejo  samo 

sredstva v višini 660 EUR, ki so bila porabljena za dokumentacijo. 
 

Spremembe sledijo tudi na postavki: 
- 081613 Investicijski vzdrževanje na vodovodnih objektih; zaradi dotrajanosti je 

potrebno sanirati vodovodni vod Lahonci – Žvab, katerega delež mora zagotoviti tudi 
naša občina. 
 

Zaradi določitve višje cene od dogovorjene za nakup zemljišča (stara gostilna) se zniža 
postavka: 

- 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo;  Lastnik stare stavbe g. 
Štefančič je povišal ceno zaradi stroškov rušenja objekta, ki za občinski proračun ni 
sprejemljiva. 
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Večje spremembe sledijo še na področju izobraževanja na sledečih postavkah: 

- 051905 Investicija – vrtec Sveti Tomaž; V tekočem letu je potrebno zagotoviti 
sredstva za izdelavo projektne  in investicijske dokumentacije. 

- 051915 OŠ Stanka Vraza – sofinanciranje investicij in opreme; Potrebno je zagotoviti 
delež, ki ga mora zagotoviti občina Sveti Tomaž za prekritje strehe. 

- 051916 investicije  in investicijsko vzdrževanje v OŠ Sveti Tomaž; Na postavki je bilo 
potrebno zagotoviti dodatna sredstva že s prerazporeditvami, ker odpoveduje oprema 
v šolski kuhinji. Potrebno je bilo zamenjati že kotel in pečico. 
 

Pojasnila o prerazporejanju sredstev in pripravi rebalansa je podala računovodkinja Stanka 
Kosi. Župan pa je seznanil občinski svet z varčevalnimi ukrepi, ki se obetajo na področju 
investicij. Z obvestilom SVLR smo bili obveščeni, da bomo v tekočem letu prejeli samo 50 % 
sredstev po 23. členu ZFO, ostalih 50 % pa v naslednjem letu. 
 
Župan je prosil predsednike odborov, ki so predlog rebalansa predhodno že obravnavali, da 
podajo svoja stališča.  
 
Odbor za okolje in prostor 
Predsednik Odbora za okolje in prostor g. Marjan Goričan je povedal, da je odbor obravnaval 
predlog rebalansa na svoji seji in predlaga občinskemu svetu, da rebalans sprejme v 
predlagani obliki. Predvideva, da bo septembra potreben drugi rebalans. 
 
Odbor za družbene dejavnosti 
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti ga. Ksenija Kosi je povedala, da je odbor 
obravnaval predlog rebalansa na svoji seji in predlaga občinskemu svetu, da rebalans 
sprejme. 
 
Odbor za proračun in finance 
Predsednik Odbora za proračun in finance g. Robert Korada je pojasnil, da se je odbor na 
svoji seji seznanil s spremembami in dopolnitvami proračuna. Podal je stališče odbora, da je 
predlagani rebalans primeren za nadaljnjo obravnavo in predlaga občinskemu svetu, da 
rebalans sprejme. 
 
 
Nadzorni odbor 
Predsednica Nadzornega odbora ga. Karolina Žajdela je povedala, da je Nadzorni odbor 
pregledal predlog rebalansa, na katerega nima pripomb. Zato predlaga občinskemu svetu, 
da ga sprejme v predlagani obliki. 
 
Po poročilih predsednikov odborov je župan je dal predlog rebalansa  v razpravo. 
G. Robert Korada je razpravljal o področju cestne infrastrukture. Glede na dejstvo, da se 
nekateri programi prestavljajo iz tekočega leta v leto 2012, meni, da ni potrebno, da se 
sprejme načelni sklep, da bi investicijo Hranjigovci – Vuk sofinancirali iz 23. člena ZFO. 
Pričakuje, da se bomo pri vrstnem redu že planiranih investicij le tega držali, kar pričakujejo 
tudi občani. 
  
Župan je pojasnil, da bo investicije potrebno uskladiti, glede na finančne zmožnosti 
proračuna. Ob predpostavki, da bo višina 23. člena ZFO v letu 2012 ostala v sedanji višini bi 
50 % sredstev namenili za investicijo modernizacije  v Hranjigovcih, 50 % pa za investicijo 
modernizacije ceste v Mezgovcih. V kolikor bodo sredstva 23. člena nižja ne bo možno 
izvesti obeh investicij. Zavedati se moramo, da je pred nami izgradnja vrtca, za katerega bo 
potrebno zagotoviti finančna sredstva. Vse občine se srečujejo s krizo, lani smo investicije 
dodajali, letos pa jih žal odvzemamo. 
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V razpravo se je vključil g. Marjan Goričan s predlogom, da se v proračun za leto 2012 
vključita obe cesti. 
 
G. Mirko Lovrec, kot predsednik Odbora za kmetijstvo, je izrazil nezadovoljstvo odbora, ki je 
na svoji seji predlagal, da se z rebalansom v proračun vključi par tisoč evrov. Sredstva bi bila  
namenjena malim in srednjim kmetom. Namreč za področje kmetijstva je z rebalansom 
dodana samo postavka za obrambo pred točo, za katero meni, da bi morala biti že prej 
planirana. Odbor za kmetijstvo je po njegovem mnenju nepotreben in se lahko priključi 
kateremu drugemu odboru. Rebalans bo sicer podprl, zaradi investicij v cestno infrastrukturo. 
 
Župan je najprej pojasnil, da se ukrepi za obrambo proti toči lansko leto niso izvajali, zato v 
proračunu ni bilo letos planiranih sredstev. Govori se, da so letala pokvarjena, denarja za 
popravilo ni. Občine niso krive za takšno stanje. 
Nadalje je župan vprašal, kaj bi kmetje sploh lahko naredili z minimalnimi sredstvi cca. 5.000 
EUR, ki bi jih morda lahko zagotovili v proračunu? Investicije na cestni infrastrukturi so tudi 
za kmete, za vsakega, ki živi v tem okolju. Predlaga Odboru za kmetijstvo, naj izdela načrt s 
konkretnimi predlogi sofinanciranja. 
 
G. Mirko Lovrec se ni strinjal in je povedal, da načrta brez denarja ni smiselno delati. 
Skliceval se je na sosednje občine, ki namenjajo denar za kmetijstvo. Želi, da kmetje nekaj 
dobijo, kar od njega pričakujejo tudi njegovi volivci. Meni, da bi se morali odpovedati izgradnji 
katerega odseka ceste in dati za kmetijstvo. 
 
Župan ponovno poudari, da so ceste namenjene kmetom in sprašuje g. Lovreca, kateremu 
odseku izgradnje ceste se odpoveduje, da bodo zagotovljena sredstva za kmetijstvo? 
G. Lovrec je povedal, da se ne bo odpovedal nobenemu odseku, ker se dela v Trnovcih. Tudi 
ostali svetniki so povedali, da ne bodo jemali od cest.  
 
V razpravo se vključi g. Marjan Goričan in pove, da se naša mlada občina ne more primerjati 
s sosednjimi občinami, ker tudi one niso takoj namenjale sredstev za kmetijstvo. Zagovarja 
dejstvo, da je potrebno najprej zgraditi ceste in se ne strinja, da bi katero cesto umaknili iz 
proračuna. 
 
Razpravo je zaključil g. Mirko Lovrec, ki se načeloma strinja z dejstvi, ki sta jih povedala 
župan in g. Goričan. Predlaga, da se pove zunanjim članom odbora, da sredstev za 
kmetijstvo ni. 
  
Župan je predlagal glasovanje za sprejem rebalansa Občine Sveti Tomaž za leto 2011. 
 
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 
 

Sklep št. 71 
 

1. 
 

Sprejme se Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2011-01, ki je sestavni del tega 
sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
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Ad 4 

 
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da pojasni katera zemljišča bi 
se ukinila kot javno dobro.  
Direktorica je povedala, da gre za cesto v Ključarovcih, ki je zdaj predmet modernizacije in 
smo jo prej morali odmeriti. Potem gre za parcele v Savcih ob ribniku, ki predstavljajo cesto s 
katero se bomo prijavili na Ukrep 322, katerega pogoj je, da moramo biti lastniki zemljišč.   
 
Župan je dal točko v razpravo. 
Dodatnih predlogov ni bilo, zato je predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 
 

Sklep št. 72 
 

1. 
 

Ukine se javno dobro na zemljiščih s: 
- parc. št. 1829/1 cesta k.o. Ključarovci pri Ormožu 
- parc. št. 1691 funkcijski objekt k.o. Savci 
- parc. št. 1615 k.o. Savci 
- parc. št. 1668 k.o. Savci 
- parc. št. 1704 k.o. Savci. 

 
2. 

 
Zemljišče 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 5 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da pojasni pogodbo o brezplačnem prenosu 
lastninske pravice za nepremičnine s parc. št. 174/2 in 182/2 obe k.o. Mala vas. 
Direktorica je povedala, da po obeh parcelah poteka lokalna občinska cesta in da lastnik 
zahteva ureditev lastništva.  
 
 
Župan je dal točko dal v razpravo. 
Razprave ni bilo, zato je predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
občinskega sveta, zato je bil sprejet 
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Sklep št. 73 
 

1. 
 

Občina Sveti Tomaž sklene s Vojsk Jožetom, Ljubljanska cesta 88, 1230 Domžale pogodbo 
o brezplačnem prenosu lastninske pravice za nepremičnine s parc. št. 174/2 pot v velikosti 
373 m2, vpisana pri vlož. št. 133 k.o. Mala vas in s parc. št. 182/2 pot v velikosti 559 m2, 
vpisana pri vlož. št. 133 k.o. Mala vas. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad 6 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev soglasja k sistemizaciji 
delovnih mest in k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje (Vrtec Tomaž) za šolsko leto 
2011/2012. 
Direktorica je povedala, da so s strani šole prejeli vlogo za podajo soglasja k sistemizaciji 
delovnih mest in k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje (Vrtec Tomaž) za šolsko leto 
2011/2012. 
V šolskem letu 2011/2012 bodo štirje oddelki v katerih bo skupaj 68 otrok. V vrtcu bo 
zaposleno 12,47 delavcev. Odpiralni čas vrtca bo od 5,15 do 16,15 ure. Prav tako bo v 
posameznih oddelkih povečano število otrok in sicer: 
- 14 otrok homogeni oddelek od 1-2 leti;  
- 14 otrok homogeni oddelek od 2-3 let;  
- 21 otrok heterogeni oddelek od 4-6 let.  
V šolskem letu 2011/2012 se bodo izvajale tudi obogatitvene dejavnosti: otroški zbor, 
folklora, pohodištvo, pravljičarstvo, likovna dejavnost in naravoslovje.  
Potrebno bo zagotoviti sredstva za plačilo dodatnih 90 ur za celo leto.  
 
Župan je dal soglasje v razpravo.  
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 

Sklep št. 74 
 

1. 
Soglasje 

a) k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje za šolsko leto 2011/2012: 
 

Organizacijska 
enota 

Program Starostna skupina Število 
otrok 

Število 
oddelkov  

Vrtec Ježek 9-urni Homogena 1-2 leti 12+2 1 
Vrtec Ježek 9-urni homogena  2-3 leta 12+2 1 
Vrtec Ježek 9-urni heterogena 3-5 let 19 1 
Vrtec Ježek 9-urni heterogena 4-6 let 19+2 1 
Skupaj   68 4 
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b) k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2011/2012: 
 

Delovno mesto Število delavcev 
Pomočnica ravnateljice 0,35 
Vzgojiteljice 4,5 
Pomočnice vzgojiteljice 4,5 
Svetovalna delavka 0,13 
Administrativno delavec 0,27 
računovodski delavec 0,27 
Kuharica 1,3 
čistilka 0,7 
hišnik 0,22 
Vodja prehrambenega in higienskega režima 0,14 
logopedinja 0,09 
Skupaj 12,47 

 
 
c)   k poslovnemu času za šolsko leto 2011/2012: 
Odpiralni čas vrtca v šolskem letu 2011/2012 je od 5.15 do 16.15. ure.  
 
d.) k povečanemu številu otrok  v oddelku 
Občina soglaša s vpisom 14 otrok v oddelek homogeni od 1-2 leti.  
Občina soglaša s vpisom 14 otrok v oddelek homogeni od 2-3 let.  
Občina soglaša s vpisom 21 otrok v oddelek heterogeni od 4-6 let.  
 
 
e.) druge dejavnosti v vrtcu 
V šolskem letu 2011/2012 se bodo izvajale naslednje obogatitvene dejavnosti: 
-Otroški zbor, folklora, pohodištvo, pravljičarstvo, likovna dejavnost in naravoslovje.  
Občina soglaša  s dodatnimi dejavnostmi ter  bo zagotovila sredstva za plačilo dodatnih 90 
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. 
 
 

Ad 7 
 

Župan je pojasnil pobudo za priključitev štirih stanovanjskih objektov v Hranjigovcih na 
omrežje GOŠO s strani Občine Ormož. Geografska lega za priključitev iz strani občine Sveti 
Tomaž ni ustrezna, zato bi bila priključitev povezana z višjimi stroški. Za priključitev so bili 
podani še dodatni predlogi, vendar se počitniške hiše ne morejo priključiti pod enakimi 
pogoji, kot stanovanjski objekti občanov, ki živijo na našem območju. Stroške priključitve v 
višini 2.800 EUR in prispevka 150 EUR po objektu plača občina Sveti Tomaž. 
 
Župan je podal pobudo v razpravo. 
G. Marjan Goričan se strinja s pobudo, ker ne vidi boljše rešitve. 
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G. Robert Korada je postavil vprašanje, kaj bi se zgodilo, če počakamo do naslednjega leta? 
Projekt še namreč pri nas ni zaživel in meni, da naj projekt zaživi najprej na področjih, kjer je 
omrežje že zgrajeno. 
 
Župan je povedal, da za gospodinjstva ni pomembno, kdaj bi jih priključili. Pomembno pa je, 
da se odločimo takoj, ker v nasprotnem primeru s strani izvajalca del ne bo puščenih rezerv 
za te priključke in priključitev iz ormoškega omrežja ne bo več mogoča. 
 
Po razpravi je župan predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 

Sklep št. 75 
 

1. 
 

Občinski svet se strinja, da se za štiri stanovanjske hiše: 
- Ganza Marijana, Hranjigovci 13, 
- Perko Kazimir, Hranjigovci 15, 
- Muhič Frančišek, Hranjigovci 16,  
- in Novak Emil Hranjigovci 17  
izvedejo hišni priključki na sistem širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, ki ga 
gradi Občina Ormož.  
 

2. 
 
Občina Sveti Tomaž bo sredstva za izvedbo teh priključkov nakazala na račun Občine 
Ormož. Okvirna vrednost enega priklopa je 2.800 EUR in 150 EUR za prispevek. Znesek 
bomo plačali v letu 2012.  
 
 

3. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

 
 

Ad 8 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda obrazložitev o 
soglasju k ceni storitev pomoč družini na domu. 
Direktorica je povedala, da smo s strani CSO prejeli nov predlog cene. Cena je bila zadnje 
usklajena v letu 2008. V tem obdobju so se stroški (stroški dela in bencina) zelo povečali, 
zato je potrebno dvigniti ceno. Od 01. septembra dalje Zavod za zaposlovanje ne bo 
subvencioniral zaposlitve socialnih oskrbovalk, kar pomeni, da bo ta strošek padel na občino.  
Po predlogu nova cena znaša 14,68 EUR/efektivno uro. 
Cena storitve za nedeljo znaša 19,08 EUR/efektivno uro. 
Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne znaša 20,55 
EUR/efektivno uro. 
Občina bo po novem subvencionirala 60 % cene storitve. Do sedaj je subvencionirala 50% 
Če je upravičenec oziroma drug zavezanec storitve delno ali v celoti oproščen plačila, se 
subvencionira še delna ali celotna oprostitev.  
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Župan je dal soglasje v razpravo. 
 
G. Marjan Goričan je vprašal, zakaj je v urni postavki razlika med nedeljo in državnimi 
prazniki? 
 
Pojasnjeno je bilo, da so stroški dela drugače vrednoteni za praznik kot za nedeljo.   
 
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali si uporabniki storitev del teh plačajo sami? 
 
Direktorica občinske uprave je pojasnila, da je takih vedno manj. Glede na socialno stanje bo 
vedno več takih za katere bo morala plačevati občina.  
 
 
Ker drugih pripomb ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 

Sklep št. 76 
 

 
SKLEP  

o soglasju k ceni storitve  
»Pomoč družini na domu«   

  
1. člen 

  
Občinski svet Sveti Tomaž  soglaša s ceno storitve »Pomoč družini na domu«, ki znaša 
14,68 EUR/efektivno uro. 
 
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo se poveča za 30% in tako znaša 19,08 EUR/efektivno 
uro. 
 
Cena ure storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne se poveča za 
40% in tako znaša 20,55 EUR/efektivno uro. 
  
 
 

2. člen 
  

Občinski svet občine Sveti Tomaž soglaša, da Občina Sveti Tomaž za vse uporabnike 
storitev »Pomoč družini na domu« iz 1. člena tega sklepa, subvencionira 60 % cene storitve.  
 
Če je upravičenec oziroma drug zavezanec storitve delno ali v celoti oproščen plačila, se 
subvencionira še delna ali celotna oprostitev.  
 

3. člen 
 

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju s ceno storitve »Pomoč družini na 
domu«, številka 030-0062/2008 z dne 12.05.2008. 
  

4. člen 
 
Ta sklep velja takoj, uporablja pa se od 01.09.2011 dalje. 
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Ad 9 
 
Pobude, predlogi in vprašanja in odgovori nanje. 
 
Ga. Mateja Hržič je vprašala, kdaj bo zaključena modernizacija ceste v Ključarovcih.  
Župan je povedal, da je rok 30. avgust, vendar bo zaključena prej. 
 
g. Lovrec je povedal, da se klečaja v Rucmanskem vrhu podira in visi na cesto ter ovira 
promet. Lastnika se naj na to opozori.  
 
g. Kosi je vprašala ali se lahko kaznuje, če ni kante.  
Župan je pojasnil,  da bomo skupaj s Komunalnim podjetjem pripravili eno obvestilo za vsa 
gospodinjstva. Zakonodaja je jasna. Biološke odpadke lahko odlagate samo v posode, ki so 
za to primerne ali daste na kompost. Problem je center Sv. Tomaža, to bomo morali čimprej 
rešiti. 
Direktorica je še pojasnila, da imamo že nekaj časa ekološke otoke, zato sortirajte odpadke 
in uporabljajte te otoke.  
 
g. Goričan je povedal, da moramo v letu 2012 zagotoviti sredstva za postavitev novih 
prometnih znakov po naseljih, saj meni, da bi se lahko vozili več kot 50km/uro.  
 
 

Ad 10 
 

Pod točko razno je župan povedal, da ljudje govorijo, da bodo sedaj občinski redarji izvajali 
teror nad njimi.  
Župan poziva svetnike naj tudi oni ljudem povedo, da zakonodaja velja tudi za male občine in 
tudi mi moramo imeti redarje. Redar bo tu tolikokrat,kot se bomo dogovorili, seveda bodo 
izvajali nadzor, ne bodo pa izvajali terorja.  
Treba je povedati, da se dela vandalizem.  
 
Seja je bila zaključena ob 21.20 uri. 

 
Zapisala: Stanka Kosi           Župan: 

                                                                   Mirko Cvetko 
 
 
  



 

14 

 

OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  8. REDNE SEJE 
 

1. Sklep št. 68, je realiziran.   
2. Sklep št. 69, je realiziran. 
3. Sklep št. 70, je bil poslan na Gimnazijo Ormož 
4. Sklep št. 71, je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, št. 10/2011 
5. Sklep št. 72, je bil objavljen v Uradnem listu RS. 
6. Sklep št. 73, je v postopku realizacije. 
7. Sklep št. 74, je bil poslan na Osnovno šolo Sveti Tomaž 
8. Sklep št. 75, je bil poslan na občino Ormož 
9. Sklep št. 76, je bil poslan na CSO Ormož 

 
 
Sveti Tomaž, dne 01.08.2011 
 


