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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
  
 
Številka:  032-2/2010 
Datum:  19.3.2012 
 

Z A P I S N I K 
 
12. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v sredo, 19. marca 2012, ob 
19. uri v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44. 
Župan je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih začel sejo ob 18. 03 uri.  
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker so 
bili prisotni vsi člani in članice občinskega sveta.  
Od poročevalcev so bili prisotni g. Petek Janez in g. Šoštarič Dalibor iz Lokalne energetske 
agenture Spodnje Podravje za predstavitev Lokalnega energetskega koncepta občine Sveti 
Tomaž, predstavnika Komunalnega podjetja Ormož   d.o.o., ga. Pavla Majcen in g. Ludvik 
Hriberšek za predstavitev Poročil o gospodarskih javnih službah ter v.d. direktorica CSO 
Ormož d.o.o., ga. Janja Špindler za predstavitev poročila družbe CSO Ormož d.o.o. 
 
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman. 
 
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 
 
Od novinarjev je bila prisotna ga. Viki Klemenčič Ivanuša in ga. Natalija Škrlec. 
 
Župan je podal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 11. redne seje. 
Pripomb in dopolnitev ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 11. redne seje. 
 
Prisotnih je bilo osem članov občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« so glasovali vsi člani občinskega sveta, 
zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 105 
 

1. 
 
Sprejme se zapisnik 11. 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 8. točka dnevnega reda, Odlok o spremembah Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož, obravnava po skrajšanem postopku.  
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev. 
Direktorica občinske uprave je pojasnila, da gre za manjše spremembe, ki se nanašajo na 
ukinitev ambulante v Miklavžu pri Ormožu, mandat direktorju zavoda bi naj trajal pet let, in da 
se v  pogodbi o zaposlitvi s strokovnim vodjem razmeji čas, ko dela kot strokovni vodja  in kot 
zdravnik.  Za vodenje zadošča 10 ur na teden. 
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Ker gre za manjše spremembe bi bilo smiselno obravnavati spremembo odloka po 
skrajšanem postopku. 
Župan je dal predlog v razpravo. 
Ker pripomb in drugačnih mnenj ni bilo, je predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je bilo osem članov občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« so glasovali vsi člani občinskega sveta, 
zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 106 
 

1. 
 
Osma točka dnevnega reda »Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
zdravstveni dom Ormož« se obravnava po skrajšanem postopku. 
 

2. 
 

 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Župan je za 12. redno sejo predlagal naslednji dopolnjen dnevni red: 
 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega  sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Poročilo družbe CSO Ormož d.o.o. o poslovanju v letu 2011 
3. Obravnava in sprejem Lokalnega energetskega koncepta občine Sveti Tomaž 
4. Letno poročilo izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občini Ormož, Središče ob Dravi 

in Sveti Tomaž ter delu občine Ljutomer v letu 2011 
5. Letno poročilo izvajanju GJS odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v 

občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2011 
6. Letno poročilo izvajanju GJS ravnanja z odpadki v občini Ormož, Središče ob Dravi in 

Sveti Tomaž v letu 2011 
7. Programi ravnanja z odpadki za leto 2012 
8. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož- 

skrajšani postopek  
9. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega 

gospodarstva v občini Sveti Tomaž- osnutek 
10. Potrditev DIIP-a za modernizacijo JP 802-011 Mezgovci - graba 
11. Potrditev DIIP-a za modernizacijo  JP 802-791 Hranjigovci -Vuk 
12. Imenovanje dveh predstavnikov občine v Svet Zavoda Osnovna Šola Sveti Tomaž 
13. Imenovanje člana občine v Svet Zavoda Lekarna Ormož 
14. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
15. Razno 

 
Župan je dal predlagani dnevni red v razpravo. 
Ker ni bilo pripomb in dopolnitev, je predlagal glasovanje. 
 
 
Prisotnih je bilo osem članov občinskega sveta. 
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« so glasovali vsi člani občinskega sveta, 
zato je bil sprejet naslednji dnevni red: 
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Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega  sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Poročilo družbe CSO Ormož d.o.o. o poslovanju v letu 2011 
3. Obravnava in sprejem Lokalnega energetskega koncepta občine Sveti Tomaž 
4. Letno poročilo izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občini Ormož, Središče ob Dravi 

in Sveti Tomaž ter delu občine Ljutomer v letu 2011 
5. Letno poročilo izvajanju GJS odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v 

občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2011 
6. Letno poročilo izvajanju GJS ravnanja z odpadki v občini Ormož, Središče ob Dravi in 

Sveti Tomaž v letu 2011 
7. Programi ravnanja z odpadki za leto 2012 
8. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož- 

skrajšani postopek  
9. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega 

gospodarstva v občini Sveti Tomaž- osnutek 
10. Potrditev DIIP-a za modernizacijo JP 802-011 Mezgovci - graba 
11. Potrditev DIIP-a za modernizacijo  JP 802-791 Hranjigovci -Vuk 
12. Imenovanje dveh predstavnikov občine v Svet Zavoda Osnovna Šola Sveti Tomaž 
13. Imenovanje člana občine v Svet Zavoda Lekarna Ormož 
14. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
15. Razno 

 
Ad 2 

 
Župan je v. d. direktorico CSO ga. Janjo Špindler prosil, da poda obrazložitev Poročila 
družbe CSO Ormož d.o.o. o poslovanju v letu 2011. Med drugim je bilo povedano, da je 
poročilo pripravljeno v petih sklopih. Prvi sklop se nanaša na informacijo o rezultatu 
poslovanja v letu 2011, ki ga je ocenila kot ustreznega. V letu 2011 je bilo v domu povprečno 
število stanovalec 148,4, v pomoč družini na domu pa je bilo vključenih 34 oseb. Zaposlenih 
je bilo v povprečju 93,12, ker je bilo za 6 % več kot so planirali. Razlog je bil v tem, da so 
morali nekatere zaposlene vključiti v delovni proces v domu. Program pomoči na domu se je 
skrčil, ker je prihajalo do odjav pomoči na domu. 
V nadaljevanju je pojasnila, da je v domu kot v.d. direktorica zaposlena od 15.9.2011 in si je 
v program zadala kratkoročne naloge, ki se nanašajo na skrb za zapolnitev kapacitet doma, 
povečanje kakovosti storitev za stanovalce in izboljšati odnose med zaposlenimi. Trudijo se, 
da bi se čim več stanovalcev vključevalo v različne oblike dela in sodelovanja ter druženja. 
Odnosi med zaposlenimi niso najboljši. Trudili se bodo odnose popraviti, vendar bo to trajalo 
dalj časa, ker se že daljšo obdobje zapletajo in tako se bodo tudi dalj časa popravljali. 
Glede nove zakonodaje o Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se pričakuje, da bo 
manj ljudi, ki bodo lahko vključeni v programe. Verjetno se bo še okrnil program pomoči na 
domu. Povedala je, da je v Republiki Slovenije 94 domov za starejše in da se gradijo še novi 
domovi s še večjimi kapacitetami. Država je koncesije podelila, nekateri domovi že imajo 
probleme, ker niso zasedeni. Truditi se bomo morali, da bomo zadržali stanovalce in pridobili 
nove.  Iz upravne enote Ormož je okrog 100 stanovalcev, preostali stanovalci so iz drugih 
krajev izven teh treh občin. 
Glede odnosov med zaposlenimi je menila, da ima vsak svojo verzijo. Važno je, kakšni 
odnosi bodo v bodoče. Od zaposlenih se pričakuje več dela, ker jih bremenijo krediti, ki jih je 
treba odplačevati. 
 
Župan se je zahvalil za podana pojasnila in predlagal razpravo. 
Mateja Hržič je povedala, da kar dobro pozna razmere v domu. Omenila je anketo, ki je bila 
narejena med zaposlenimi, bila pa je tudi anonimka. Vprašala je, kašno stanje je sedaj v 
domu in  kako deluje skupina iz Sv. Tomaža. 
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V.d. direktorica je pojasnila, da je slišala, da je krožilo anonimno pismo. Meni, da se naj 
podpišejo tisti, ki so to pisali. Sama ga nima in ga ni brala. Če je problem delo, je dejstvo, da 
je treba več delati. Sama meni, da so kriteriji za delo predpisani od strani pristojnega 
ministrstva in se jih tudi držijo. 
V nadaljevanju je župan povedal, da so v pismu napisali, da je stanje slabo. Odnosi so 
skrhani do temeljev. Gre za razočaranje zaposlenih. Baje bi nekateri stanovalci radi odšli 
drugam. Zaposlujejo se ljudje iz drugih občin, ki niso občani teh treh občin. 
Sam smatra, da se je potrebno pošteno pogovoriti v vsemi, ki so na tak ali drugačen način 
vpleteni v te zgodbe. Pobudo bo dal tudi županu občine Središče ob Dravi in Ormoža. 
 
Direktorica je pojasnila, da so imeli sestanek z zaposlenimi in županoma občine Ormož in 
Središče ob Dravi. Ni bilo nič takšnega izpostavljenega. Do danes še nihče ni odšel v drugi 
dom. Če je to problem, da se mora več delati, je menila, da se tu ne da nič. Merila so enaka 
za vse domove in se jih tudi oni morajo držati. Dejstvo je, da je dom obremenjen s krediti in 
bo to trajalo še nekaj časa. Plače so nizke, misli pa, da so v skladu s plačami preostalih 
domov. 
Župan ni bil zadovoljen z izjavami direktorice in je menil, da niso problem plače in delo, 
problem so odnosi. 
Še enkrat je povedal, da bo navezal stik z preostalima županoma, da se sestanejo z 
zaposlenimi in da skupaj najdejo pot, kako presekati to stanje. 
 
Župan je dal poročilo v razpravo. 
Župan je se direktorici zahvalil za podano poročilo. 
Ker drugih razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 

S K L E P ŠT. 107 
 

1. 
 

Občinski svet se je seznanil s poročilom družbe CSO Ormož d.o.o. za leto 2011. 
 

 
2. 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 3 
 

Župan je prisotna poročevalca g. Petek Janeza in g. Šoštarič Daliborja prosil za predstavitev 
Lokalnega energetskega koncepta občine Sveti Tomaž. Energetski koncept občine pomeni 
dolgoročno načrtovan razvoj občine na energetskem in z energijo povezanim  okoljskim 
razvojem. Gre za dokument, ki občino in njene prebivalce usmerja k sistemskemu 
oblikovanju in vzdrževanju baz podatkov o porabnikih in rabi energije, energetskim 
rekonstrukcijam, nizko energetskim in pasivnim gradnjam, skrbnemu ravnanju z energenti in 
energijo, uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije, povišanju energetske učinkovitosti in 
uvajanju obnovljivih virov energije. Vsi odgovorni bi se morali zavedati, da je dolgoročno 
načrtovanje energetskega razvoja ključni element gospodarskega razvoja nasploh in osnova 
za nižanje energetske odvisnosti ter vplivov na okolje oziroma zagotavljanje trajnostnega 
razvoja. 
Gre za obširen dokument, analiza je bila narejena po gospodinjstvih, poslovnih odjemalcih  
(industrija in obrt), javnih zgradbah in zavodih in javni razsvetljavi. 
Analiza je pokazala, da so gospodinjstva v letu 2011 največ uporabljala les in lesne ostanke  
(63%) in ELKO (18,1%). Izračunani podatki kažejo, da energetska oskrba stanovanj v občini 
Sveti Tomaž temelji predvsem na lesu in lesnih odpadkih 71,1 % in ELKO-tu 24,1 %. 
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Raba energije v javnih stavbah kot so osnovna šola z vrtcem, občinska stavba, kulturni dom, 
mrliška vežica ter štirje gasilski domovi, kažejo, da je največjo poraba na občinski zgradbi, 
nato ji sledi osnovna šola z vrtcem.Poraba električne energije za javno razsvetljavo kaže, da 
je poraba ustrezna in ne presega z uredbo predpisane vrednosti, ki sme biti 44,5 kWh/a na 
prebivalca. Pri nas to znaša 12,7 kW/h na prebivalca.  
Ključne ugotovitve so, da največ energije porabijo gospodinjstva 89,2 %, za poslovni namen 
10  %, za javno razsvetljavo pa se porabi 0,8 %. 
 
V nadaljevanju sta pojasnila porabo energije v prometu. V občini Sveti Tomaž poteka samo 
cestni promet. Na tem območju je kategoriziranih 106,3 km cest, od tega je 6,6 km 
regionalnih cest, 30,3 km lokalnih cest in 69,4 km javnih poteh. 
V občini bi si morali prizadevati za večjo rabo obnovljivih virov energije pri vseh uporabnikih, 
spodbujati ukrepe učinkovite rabe energije za zmanjševanje fosilnih goriv, zmanjšanje emisij 
in za energetsko rekonstrukcijo potratnih stavb. 
Občina Sveti Tomaž ima srednje veliko gozdnatost glede na ostale občine v Republiki 
Sloveniji. 
Na skupni površini občine, ki meri 3.809 ha, je gozdnih površin 1.248 ha ali 32,7 %. Delež 
stanovanj, ki se ogrevajo z lesom in lesnimi ostanki znaša 68,3% in porabijo 2.327 m3/a 
lesne biomase. Skupni potencial lesne biomase znaša 4.661 m3/a. 
O bioplinarnah bi bilo smiselno razmišljati samo na kmetijah kjer je preko 100 GVŽ. 
Obstaja tudi možnost koriščenja sončne energije, ker občina Sveti Tomaž spada v slovensko 
povprečje po količini prejete sončne energije in prejme od 4.400MJ/m2 do 4.450 MJ/m2. 
Šola bi bila primerna za namestitev fotovoltaične elektrarne. 
Veternih sistemov ne bi bilo smiselno nameščati. Vodnih virov tudi ni. Lahko bi se koristila 
uporaba toplotnih črpalk  z sistemom zrak/ voda, voda/voda in zemlja /voda. 
Omenila sta tudi možnost prijave na javne razpise za pridobitev sredstev. 
V zaključku sta povedala, da predstavljena študija prikazuje dejansko stanje na področju 
rabe energije v občini, potencialov in izrabe obnovljivih virov energije. Občina bo morala imeti 
lokalnega energetskega upravitelja. 
V okviru občinske energetske politike je potrebno planirati bodočo energetsko porabo na 
ravni celotne občine. 
Župan je dodal, da si bomo morali prizadevati, da se bo uporabljalo čim naj fosilnih goriv. 
 
Župan je dal lokalni energetski koncept v razpravo.  
Robert Korada je vprašal, kaj bi morali narediti v zvezi z ukrepi. Fotovoltaična elektrarna je 
dober, vendar zelo drag projekt. 
Pojasnjeno je bilo, da so izvedbe drage, vendar bi bila Šola z vrtcem primerna za namestitev 
elektrarne. 
Po končani razpravi se je župan zahvalil poročevalcema za podana pojasnila. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, » ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

S K L E P ŠT. 108 
 

1. 
 

Sprejme se Lokalni energetski koncept občine Sveti Tomaž, ki ga je izdelala Lokalna 
energetska agentura Spodnje Podravje, Krempljeva ulica 1, Ptuj in je sestavni del tega 
sklepa.  
 

 
2. 

Ta sklep velja takoj. 
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Ad 4 
 
Župan je direktorico Komunalnega podjetja Ormož ga. Pavlo Majcen in g. Ludvika Hriberšek, 
prosil za predstavitev Letnega poročila o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občini Ormož, 
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter delu občine Ljutomer v letu 2011. 
Med drugim je bilo povedano, da se koncesionar trudi zagotavljati zdravo pitno vodo za 
območje treh občin in del sosednje občine Ljutomer. Okvare so skoraj vsakodnevne. Še 
posebej problematično je bilo to zimo, ker je bilo potrebno zamenjati preko 150 vodomerjev. 
Izgube vode so velike. Najhuje je na območju kjer voda preprosto odteka v podtalje ali 
kanalizacijo. Dejstvo pa je, da so nekateri cevovodi dotrajali in jih bo potrebno v doglednem 
času zamenjati, če bomo želeli izgube zmanjšati. 
Namestitev dodatnih vodomerjev pred in za rezervoarjih, bi delno ta problem odpravila. 
Župan je med drugim povedal, da smo na našem območju odpravili že nekaj kritičnih delov 
omrežja. 
Sedaj bomo tudi v centru Svetega Tomaža odpravili dotrajano vozlišče. 
 
Župan je dal poročilo v razpravo.  
Ker razpravljavcev ni bilo je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 
 

S K L E P ŠT. 109 
 

1. 
 

Presežek prihodkov nad stroški iz naslova izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi,  Sveti Tomaž in delu Občine Ljutomer za 
leto 2011 v višini 2.329,02 evrov neto se nakaže občinam po ključu število vodovodnih 
priključkov na podlagi njihovega zahtevka: 
 
- Občina Ormož   1.647,10 EUR, 
- Občina Središče ob Dravi     220,58 EUR,  
- Občina Sveti Tomaž      251,38 EUR in 
- Občina Ljutomer                                209,96 EUR. 
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 
 

S K L E P ŠT. 110 
 
Sprejme se Letno poročilo izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občini Ormož, Središče ob 
Dravi in Sveti Tomaž ter delu občine Ljutomer v letu 2011,ki je sestavni del tega sklepa.. 
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2. 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 5 
 
Župan je prosil direktorico Komunalnega podjetja Ormož ga. Pavlo Majcen in g. Ludvika 
Hriberšek,  za predstavitev Letnega poročila o izvajanju GJS odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2011. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da obstaja za center Sv. Tomaža že ena rastlinska čistilna 
naprava, na katero je vezana OŠ in del naselja Sveti Tomaž. Potruditi bi se morali in 
priključiti še preostale objekte, ki imajo tehnično možnost. 
Med drugim je bilo povedano, da je čistilna naprava lep vzorčni projekt, katerega si pridejo 
pogosto ogledat iz cele Slovenije. 
Ga. Majcen je povedala, da bi kazalo razmišljati o manjših čistilnih napravah za zaselke, ker 
nekega velikega sistema ne bo mogoče graditi. Leto 2017 se zelo hitro približuje, ker nas že 
sprejeta zakonodaja obvezuje, da so gospodinjstva vezana na javne ali lastne čistilne 
naprave. 
 
Župan je predlagal razpravo. 
 
Mirko Lovrec je menil, da bi morala občina imeti dokument, iz katerega bo razvidno, katere 
hiše se ne bodo mogle priključiti na javno čistilno napravo oz. se tam ne bodo gradile. 
Ludvik Hriberšek je pojasnil, da obstaja kriterij. Če živi na km2 manj kot dvajset prebivalcev, 
ni smotrno gradili javnih kanalizacij in čistilnih naprav. Tam si bodo morali občani zgraditi 
lastno ali pa za nekaj hiš. 
 
Po razpravi je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 
 

S K L E P ŠT. 111 
 

1. 
 

Presežek stroškov nad prihodki v zvezi izvajanjem gospodarske javne službe čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 
2011 v skupni višini 3.502,60 evrov neto se poravna v naslednjih deležih in namenih: 
 

- presežek prihodkov nad stroški pri izvajanju dejavnosti v Občini Ormož v višini 
1.197,80  evrov se nakaže na podlagi računa v proračun Občine Ormož , 

- presežek stroškov nad prihodki pri izvajanju dejavnosti v Občini Sveti Tomaž v višini 
4.700,00 evrov se poravna iz proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2012 in 

- glede na to, da se dejavnost čiščenja odpadnih voda ne izvaja v Občini Sedišče ob 
Dravi, občina nima obveznosti oziroma terjatev iz naslova te dejavnosti. 

 
2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, » ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
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SKLEP  ŠT. 112 
 

1. 
 

Presežek stroškov nad prihodki v zvezi izvajanjem gospodarske javne službe odvajanja 
odpadnih in padavinskih voda v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 
2011 v skupni višini 53.540,92 evrov neto poravnajo občine iz proračunov leta 2012 v 
naslednjih zneskih: 
 

- Občina Ormož      48.220,72 evrov, 
- Občina Središče ob Dravi      1.702,89 evrov in 
- Občina Sveti Tomaž        3.617,31 evrov. 

 
2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, » ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

SKLEP  ŠT. 113 
 

1. 
Sprejme se Letno poročilo izvajanju GJS odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v 
občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2011,ki je sestavni del tega sklepa.  
 

Ad 6 
 
Župan je prosil direktorico Komunalnega podjetja Ormož ga. Pavlo Majcen in g. Ludvika 
Hriberšek,  za predstavitev Letnega poročila o izvajanju GJS ravnanja z odpadki v občini 
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2011. 
Me drugim je bilo pojasnjeno, da je izvajanje gospodarske javne službe potekalo dobro. Tudi 
odločitev o ločenem zbiranju odpadkov z dodatno posodo za embalažo je dobro steklo. 
Problem pa v skladiščenju odpadkov, ker pristojno ministrstvo želi po mesecu maju zapreti 
odlagališče v Ormožu. Dovolilo bi samo zapolnitev z zemljo. Na vse načine se trudijo, da bi 
država dovolila zapolnitev deponije.  
V primeru, da se zapolnitev ne bo dovolila, se bo pojavil problem stroškov za nabavo posod, 
ker se bodo morala gospodinjstva obremeniti za cca. 30.000 EUR za nabavo posod. 
 
Župan je dal poročilo v razpravo. 
Župan je menil, da bi morali poskrbeti za dodatni ekološki otok v Rucmancih (Britkošak). 
Ludvik Hriberšek je pojasnil, da imamo glede na število prebivalcev že skoraj preveč 
ekoloških otokov. Kriterij je 500 prebivalcev, pri nas je ekoloških otokov na 200 do 300 
prebivalcev. 
Dalo bi se obstoječe zabojnike predelati za papir in steklo, če pa bo potreba, pa se namestijo 
še dodatni otoki. 
V centru Sv. Tomaža bi kazalo namestiti dodatno posodo za papir in steklo. 
 
Po krajši razpravi je župan predlagal glasovanje. 
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Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

 
 

S K L E P ŠT. 114 
 

1. 
 

Presežek stroškov nad prihodki v zvezi izvajanjem gospodarske javne službe ravnanja z 
odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2011 v skupni višini 
10.013,62 EUR neto poravnajo občine iz proračunov leta 2012 v naslednjih zneskih: 
     
  

- Občina Ormož     7.440,12 evrov, 
- Občina Središče ob Dravi     1.301,77 evrov in 
- Občina Sveti Tomaž     1.271,73 evrov. 

 
2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

 
 

S K L E P ŠT. 115 
 

1. 
 

 
Sprejme se Letno poročilo izvajanju GJS ravnanja z odpadki v občini Ormož, Središče ob 
Dravi in Sveti Tomaž v letu 2011,ki je sestavni del tega sklepa.  
 

Ad 7 
 

Župan je prosil direktorico Komunalnega podjetja Ormož ga. Pavlo Majcen in g. Ludvika 
Hriberšek, za predstavitev Programa ravnanja z odpadki za leto 2012. 
Pojasnjeno je bilo, da se predlaga sprememba glede odvoza kosovnih odpadkov od vrat do 
vrat. Dogaja se, da Romi iz sosednje Madžarske odpadke poberejo, koristne stvari vzamejo, 
ostalo pa zavržejo po gozdovih in ob cestah. Predlaga se, da zainteresirani občani pokličejo 
koncesionarja in se jim odpadki odpeljejo na poziv, lahko se tudi dogovorijo s sosedi. 
Deponija v Ormožu je odprta vsak dan in lahko občani v uradnih urad kosovne odpadke kot 
so hladilniki, računalniška oprema in druge odpadke pripeljejo v uradnih urah brezplačno. 
Dejstvo je, da bomo imeli meseca septembra črno odlagališče, kam pa potem s temi 
odpadki. 
Župan je menil, da smo s pobiranjem kosovnih odpadkov naredili za lepšo in čistejšo okolje 
kar precej. Zadnja leta je bilo kosovnih odpadkov mnogo manj. 
 

 
 
 



10 

 

S K L E P ŠT. 116 
 

1. 
 

Sprejmejo se Programi ravnanja z odpadki za leto 2012, ki so sestavni del tega sklepa.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 8 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda obrazložitev Odloka 
o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega Zavoda Zdravstveni dom Ormož. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da gre za manjše spremembe, ki se nanašajo na ukinitev 
ambulante v Miklavžu pri Ormožu, mandat direktorju zavoda bi naj trajal pet let, in da se v  
pogodbi o zaposlitvi s strokovnim vodjem razmeji čas, ko dela kot strokovni vodja  in kot 
zdravnik.  Za vodenje zadošča 10 ur na teden. 
 
Župan je predlagal razpravo.  
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje o osnutku odloka. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

S K L E P ŠT. 117 
 

1. 
 

Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni Dom 
Ormož, je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Pristopilo se je k drugi obravnavi odloka.  
 
Župan je dal predlog odloka v razpravo. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje o predlogu odloka. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

S K L E P ŠT. 118 
 

1. 
 

Sprejme se  Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni Dom 
Ormož, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
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Ad 9 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda obrazložitev 
Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
v Občini Sveti Tomaž. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da do sedaj še nismo imeli pravilnika in tudi sredstev iz 
proračuna nismo namenjali. S sprejetjem pravilnika bomo imeli podlago za razpis sredstev iz 
občinskega proračuna. Pravilnik je sestavljen v skladu s veljavnimi predpisi in ga moramo 
poslati v mnenje na Ministrstvo za finance.  
Župan je prosil predsednico Odbora za gospodarstvo in drobno gospodarstvo, da poda 
mnenje odbora. 
Ga. Mateja Hržič je povedala, da je odbor pravilnik obravnaval na svoji redni seji. Odbor je 
predlagal nekaj pripomb in dopolnitev, ki so vključene v osnutek. 
Člani odbora menijo, da je pravilnik primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega 
sveta. 
 
Župan je dal osnutek pravilnika v razpravo. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

S K L E P ŠT. 119 
 

1. 
 

Osnutek Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v občini Sveti Tomaž, je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

 
 

Ad 10 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIIP-a modernizacije JP št. 
802-011 Mezgovci - graba. 
Med drugim je bilo pojasnjeno se s projektom prijavljamo na državna sredstva na podlagi 23. 
člena Zakona o financiranju občin. Vso potrebno dokumentacijo smo že zbrali. Za ta projekt 
bi namenili 66.956,00 EUR sredstev državnega proračuna. Skupna vrednost po tem 
dokumentu znaša 93.720 EUR. 
 
Župan je predlagal razpravo. 
Robert Korada je menil ali bo obstajala možnost, da se asfaltira še odsek ceste v Mezgovski 
breg.  
Župan je povedal, da je vse odvisno od ponudbe, ki jo bomo prejeli. O tem se ne bo odločal 
župan, ampak bodo svetniki morali o tem odločiti. 
 
Župan je dal predlog sklepa na glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA» so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji  
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SKLEP ŠT. 120 
O POTRDITVI DIIP-a/IP 

 
Investitor: OBČINA SVETI TOMAŽ 
Naslov: Sveti Tomaž 37,2258 Sveti Tomaž  
Datum: 19.03.2012 
Številka: 007-8/2012 01/ZH 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-4), Uredbe o 
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna 
(Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in 37. 
člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož št. 7/07) je občinski svet 
občine Sveti Tomaž na 12. redni seji,  dne 19.03.2012 s sklepom št: 007-8/2012 01/ZH 
sprejel/a: 
 
1. Potrdi se1: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) 
naložba/program2:MODERNIZACIJA  JP 802-011 MEZGOVCI GRABA, ki ga je 
izdelal3:Javna razvojna agencija občine Ormož, Vrazova 9, Ormož dne 16.02.2012.  
 
2. V NRP občine se (obkroži):  
• uvrsti nova naložba;  
• spremeni veljavna naložba.  
 
3. Odobri se izvedba investicije. 
 
Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 21. člena Zakona o 
financiranju občin, na osnovi izračunanih Deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij 
v letu  2012, št. 007-15/2009/77 z dne 29.11.2011, objavljenih na spletni strani Službe Vlade 
RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 
 
Skladno z DIIP-om / IP in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:  
 
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 93.720,00 EUR (z vključenim davkom na 
dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od januarja 2012 do 30. 
septembra 2012. 
 
5. Vire za financiranje zagotavljajo:  
• Lastna finančna sredstva v znesku 26.764 EUR  
• Sredstva na osnovi 21. člena ZFO-1 v znesku 66.956 EUR  
• Drugo v znesku _____/___________EUR. 
 
Ime in priimek odgovorne osebe: župan Mirko Cvetko 

 
Ad 11 

 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev DIIP-a modernizacije JP št. 
802-791 Hranjigovci- Vuk. 
Med drugim je bilo pojasnjeno se s projektom prijavljamo na državna sredstva na podlagi 23. 
člena Zakona o financiranju občin. Vso potrebno dokumentacijo smo že zbrali. Za ta projekt 
bi namenili 66.966,00 EUR sredstev državnega proračuna, celotna vrednost projekta po tem 
dokumentu znaša 92.520 EUR. 
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Gospodarska situacija je v letošnjem letu zelo negotova. Kaj se bo dogajalo z rebalansom 
državnega proračuna nam v tem trenutku ni znano. Lahko se bo zgodilo, da ne bomo prejeli 
obljubljenih sredstev na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin. 
V nadaljevanju je župan pojasnil, da smo modernizacijo ceste Hranjigovci- Vuk že v lanskem 
letu morali izločiti. Po neuradnih podatkih pa so cene modernizacije cest poskočile za 20%-
30%. Ta projekta bomo prijavili, izvedli postopek razpisov za izbor izvajalcev, nato pa bomo 
videli, kako in kaj.  
 
Župan je predlagal razpravo. 
Mirko Lovrec je menil, da bi morali, kjer je to le mogoče občane seznanjati s spremembami, 
če bo do njih prišlo. Občani imajo dostop do interneta in gledajo naše programe in imajo tudi 
pričakovanja. 
Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, » ZA » so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP ŠT. 121 
 O POTRDITVI DIIP-a/IP 

 
 
Investitor: OBČINA SVETI TOMAŽ 
Naslov: Sveti Tomaž 37,2258 Sveti Tomaž  
Datum: 19.03.2012 
Številka: 007-9/2012 01/ZH 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-4), Uredbe o 
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna 
(Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in 37. 
člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož št. 7/07) je občinski svet 
občine Sveti Tomaž na 12. redni seji,  dne 19.03.2012 s sklepom št: 007-9/2012 01/ZH 
sprejel/a: 
 
1. Potrdi se1: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) 
naložba/program2:MODERNIZACIJA  JP 802-791 HRANJIGOVCI -VUK, ki ga je 
izdelal3:Javna razvojna agencija občine Ormož, Vrazova ulica 9, Ormož, dne 01.02.2012.  
 
2. V NRP občine se (obkroži):  
• uvrsti nova naložba;  
• spremeni veljavna naložba.  
 
3. Odobri se izvedba investicije. 
 
Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 21. člena Zakona o 
financiranju občin, na osnovi izračunanih Deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij 
v letu  2012, št. 007-15/2009/77 z dne 29.11.2011, objavljenih na spletni strani Službe Vlade 
RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 
 
Skladno z DIIP-om / IP in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:  
 
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 92.520,00 EUR (z vključenim davkom na 
dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja 2012 do 30. 
septembra 2012. 
 
5. Vire za financiranje zagotavljajo:  
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• Lastna finančna sredstva v znesku 25.554 EUR  
• Sredstva na osnovi 21. člena ZFO-1 v znesku 66.966 EUR  
• Drugo v znesku _____/___________EUR. 
 
Ime in priimek odgovorne osebe: župan Mirko Cvetko 
 

Ad 12 
 

Župan je prosil predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da poda 
obrazložitev predlogov za imenovanje dveh predstavnikov občine Sveti Tomaž v Svet 
zavoda OŠ Sveti Tomaž. 
Predsednik KVIAZ-a g. Marjan Goričan je povedal, da je komisija obravnavala podane 
predloge strank na svoji redni seji, dne 19.3.2012. 
Komisija predlaga, da občino Sveti Tomaž v Svetu zavoda Osnovne šole Sveti Tomaž 
zastopata ga. Mateja Hržič, Senik 24, 2258 Sveti Tomaž in ga. Silva Viher, Savci 13, 2258 
Sveti Tomaž. 
 
Župan je dal predlog v razpravo. 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

S K L E P ŠT. 122 
 

 
1.  
 

V svet zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž se imenujeta:  
1. Hržič Mateja, roj. 23.06.1978, Senik 24, Sveti Tomaž 
2. Silva Viher, roj. 22.12.1971, Savci 13, Sveti Tomaž. 
  

2.  
 

Mandatna doba članov sveta traja 4 leta.  
 

3. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 13 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev predlogov za imenovanje 
enega predstavnika občine Središče ob Dravi in občine Sveti Tomaž v Svet javnega zavoda 
Lekarna Ormož. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da je sedaj na vrsti Občina Sveti Tomaž, da poda predlog za 
imenovanje člana v Svet javnega zavoda Lekarna Ormož, ker je v preteklih štirih letih 
zastopal občini predstavnik iz Središča ob Dravi.  Predloge strank je obravnaval KVIAZ. 
 
Župan je prosil predsednika, da poda predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
Predsednik KVIAZ-a g. Marjan Goričan je povedal, da je komisija obravnavala podane 
predloge strank na svoji redni seji, dne 19.3.2012. 
Komisija predlaga, da občino Sveti Tomaž v Svetu javnega zavoda Lekarna Ormož zastopa 
ga. Silvija Pavlinič, Senik 21, 2258 Sveti Tomaž. 
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Župan je dal predlog v razpravo. 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan  predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 
 

S K L E P ŠT. 123 
 

 
1.  
 

V svet javnega zavoda Lekarna Ormož se imenuje  Silvija Pavlinič, roj. 29.11.1982, Senik 21, 
Sveti Tomaž. 
 

2.  
 

Mandatna doba člana sveta traja 4 leta.  
 

3. 
 

Ta sklep velja takoj 
Ad 14 

 
Pobude, vprašanja in odgovori nanje. 
Ga. Sabina Golob je predlagala, da se naj zakrpa asfaltna cesta v Mali vasi pri Kamenšaku. 
Do poškodbe je prišlo po sanaciji vodovoda. 
Ga. Ksenija Kosi je predlagala, da se naj na dveh mestih pokrpa cesta od kapele Pršetinci do 
Klement Nade. 
g. Janko Vrbančič je menil, da bi morali za center Sv. Tomaža narediti neki načrt, da bi vsi 
skupaj dolgoročneje vedeli, kaj se bo lahko kje gradilo. To se tiče občinskega vodstva kot 
tudi občanov. 
Župan se strinja, da je ureditev centra stvar vseh nas in občanov. 
V nadaljevanju je direktorica občinske uprave pojasnila, da bi se moral narediti Občinski 
podrobni prostorski načrt za to območje, v katerem so podrobneje opredeli, kaj se sme na 
nekaterem zemljišču graditi in čemu je prostor namenjen. Težava je v tem, da bi pri tem že 
morali biti znani neki investitorji. Lahko bi prišlo do nekih odločitev in opredelitev, ki za 
bodoče  investitorje ne bi bilo primerne.  
V razpravo so se vključi še preostali prisotni in nakazali vprašanja glede stare šole, parcele 
bivše zadruge in tudi stare pošte. 
Skupaj ugotavljajo, da je že nekaj investicij v načrtih, za katere pa še vedno ne vemo, če bo 
prišlo do realizacije. Gre za gradnjo  vrtca, kanalizacije s čistilno napravo, želja po občinski 
zgradbi in drugo. 
g. Robert Korada je menil, da se bomo morali odločiti o prioritetah. 
Župan je pojasnil, da je gradnja vrtca na prvem mestu, od tega projekta ne bi smeli odstopiti, 
ne glede na situacijo o bodoči zasedenosti vrtca, če se bo zakonodaja spremenila. Vprašanje 
je, ali bo v letošnjem letu prišlo do 6. javnega razpisa. Vprašanje je tudi, ali se bo lahko 
pristopilo k gradnji, ker je jasno, da v letu 2012 ne bo sredstev od strani države oziroma EU. 
Občina bo morala biti pripravljena na to investicijo. Sredstva bomo morali imeti zagotovljena. 
Glede stare šole je bilo pojasnjeno, da smo naročili mnenje gradbene stroke. 
Župan je menil, da verjetno k novi zgradbi občine in podobnih investicijah ne bo mogoče 
pristopiti, glede na gospodarsko stanje sedaj in v prihodnje. 
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Ad 15 

 
Župan je navzoče seznanil, da je bilo skupno srečanje žena in mater zelo dobro obiskano. 
G. Mirko Lovrec je menil, da bi se morali občinski svetniki udeleževati javnih prireditev tako 
na šoli in drugje. Sam je pogosto udeležen na raznih prireditvah in opaža, da svetnikov ni 
prisotnih. 
Svetniki so v bran povedali, da so šolske prireditve največkrat v delovnem času in v času 
pouka in se jih težko udeležiš. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.30. 
 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                                   Župan: Mirko Cvetko 
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OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 

 
POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  12. REDNE SEJE 

 
1. Sklep št. 105, je realiziran.   
2. Sklep št. 106, je realiziran. 
3. Sklep št. 107, je realiziran. 
4. Sklep št. 108, je v postopku realizacije. 
5. Sklep št. 109, je v postopku realizacije. 
6. Sklep št. 110, je v postopku realizacije. 
7. Sklep št. 111, je v postopku realizacije. 
8. Sklep št. 112, je v postopku realizacije. 
9. Sklep št. 113, je v postopku realizacije. 
10. Sklep št. 114, je v postopku realizacije. 
11. Sklep št. 115, je v postopku realizacije 
12. Sklep št. 116, je realiziran. 
13. Sklep št. 117, je v postopku realizacije. 
14. Sklep št. 118, je v postopku realizacije 
15. Sklep št. 119, je v postopku realizacije. 
16. Sklep št. 120, je v postopku realizacije. 
17. Sklep št. 121, je v postopku realizacije. 
18. Sklep št. 122, je v postopku realizacije. 
19. Sklep št. 123, je v postopku realizacije 

 
 

 
 
Sveti Tomaž, dne 18.05. 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


