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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 
Številka: 032-1/2018 01/ZH 
Datum:   17. 12. 2021 
 

Z A P I S N I K 
 
23. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila, 17. 12. 2021, ob 18. 
uri v prostorih kulturnega doma Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 44, 2258 Sveti Tomaž. 
 
G. župan Mirko Cvetko, (v nadaljevanju župan), je uvodoma pozdravil vse prisotne, 
še posebej gosta k 2. točki dnevnega reda, g. Mateja Rogača. 
 
Po uvodnem pozdravu prisotnih je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotnih je bilo vseh 
8 svetnikov.  
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman (v 
nadaljevanju direktorica), višja svetovalka za finance ga. Stanislava Kosi (v 
nadaljevanju računovodkinja), referent Ivan Rakuša ter g. Matej Rogač iz Razvojno 
raziskovalnega centra RRC Ormož.  
 
Od novinarjev je bila prisotna ga. Monika Horvat. 
 
Zapisnikarica je bila ga. Blanka Kosi Raušl. 
 
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje. 
 
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

 
SKLEP št. 221 

 
1. 
 

Potrdi se zapisnik 22. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del 
tega sklepa. 

 
2. 

 
Ta sklep velja takoj. 

 
Ad/1 

 
Župan je za 23. redno sejo predlagal naslednji 
 
dnevni red: 
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Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 22. redne seje 
občinskega  sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Dopolnjen predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2022 
3. Dolgoročni razvojni načrt občine Sveti Tomaž 2022-2030 
4. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne 

gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v občini Sveti 
Tomaž - osnutek 

5. Dolgoročni program razvoja gasilstva v občini Sveti Tomaž v obdobju 2022-
2032 

6. Soglasje k spremembi družbene pogodbe CSO d. o. o. 
7. Potrditev DIIP-a za izgradnjo kanalizacije zahodno od OŠ Sveti Tomaž 
8. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
9. Razno 

 
Župan je predlagal razširitev dnevnega reda z umestitvijo dodatnih točk na dnevni 
red, ki bi sledile za točko 7 in sicer: 
 
8. Sklenitev Dogovora o ugotovitvi vloženih sredstev v izgradnjo Medgeneracijskega 
centra Sveti Tomaž;  
9. Sklenitev pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnine ID znak del stavbe 283-
356-2 k.o. 283 Tomaž (ID 7133418), ki v naravi predstavlja mansardo namenjeno za 
medgeneracijsko druženje in zdravstveno oskrbo, na naslovu Sveti Tomaž 11b, 2258 
Sveti Tomaž.  
 
Župan je pred razpravo besedo predal direktorici, da na kratko obrazloži dodatne 
točke.  
Direktorica je povedala, da je potrebno ugotoviti kakšna so bila vložena sredstva v 
izgradnjo Medgeneracijskega centra Sveti Tomaž tako s strani družbe CSO kot tudi s 
strani občine Sveti Tomaž, da se potem sklene tudi ustrezni dogovor, ki ga morajo 
podpisati vse tri občine in družba CSO. 
Nadaljevala je, da je prav tako potrebno skleniti pogodbo o neodplačnem prenosu za 
našo mansardo v Medgeneracijskem centru tako, da bo vpisana na občino Sveti 
Tomaž.  
 
Župan je predlagal razpravo o uvrstitvi dodatnih točk dnevnega reda. 

Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP št. 222 

Na današnjo sejo se uvrstijo dodatne  točke dnevnega reda: 

- Sklenitev Dogovora o ugotovitvi vloženih sredstev v izgradnjo Medgeneracijskega 
centra Sveti Tomaž; 
- Sklenitev pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnine ID znak del stavbe 283-
356-2 k.o. 283 Tomaž (ID 7133418), ki v naravi predstavlja mansardo namenjeno za 
medgeneracijsko druženje in zdravstveno oskrbo, na naslovu Sveti Tomaž 11b, 2258 
Sveti Tomaž. 
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Župan je predlagal, da se smiselno prilagodijo točke dnevnega reda, zaradi podaje 
poročil gostov, tako,  da se točki 2 in 3 prestavita. Novi dodatni točki pa se uvrstita za 
točko 7, ostale se ustrezno zamaknejo.  
 
Župan je na podan predlog predlagal razpravo. 
 
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

dnevni red: 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 22. redne seje 
občinskega  sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Dolgoročni razvojni načrt občine Sveti Tomaž 2022-2030 
3. Dopolnjen predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2022 
4. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne 

gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v občini Sveti 
Tomaž - osnutek 

5. Dolgoročni program razvoja gasilstva v občini Sveti Tomaž v obdobju 2022-
2032 

6. Soglasje k spremembi družbene pogodbe CSO d.o.o.  
7. Potrditev DIIP-a za izgradnjo kanalizacije zahodno od OŠ Sveti Tomaž 
8. Sklenitev Dogovora o ugotovitvi vloženih sredstev v izgradnjo 

Medgeneracijskega centra Sveti Tomaž 
9. Sklenitev pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnine ID znak del stavbe 

283-356-2 k.o. 283 Tomaž (ID 7133418), ki v naravi predstavlja mansardo 
namenjeno za medgeneracijsko druženje in zdravstveno oskrbo, na naslovu 
Sveti Tomaž 11b, 2258 Sveti Tomaž 

10. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
11. Razno 

 
Ad/2 

 
Župan je prosil predstavnika RRC Ormož g. Mateja Rogača, da poda obrazložitev k 
2. točki. 
G. Matej Rogač je na kratko obrazložil, da gre za dokument Dolgoročni razvojni načrt 
Občine Sveti Tomaž za obdobje 2022-2030, ki je bil pripravljen s strani Razvojno 
raziskovalnega centra iz Ormoža v sodelovanju z zaposlenimi v občinski upravi 
občine Sveti Tomaž in je skladen s perspektivo, ki bi naj trajala nekje do leta 2027. 
Povedal je, da se je dokument pripravljal nekje pol leta. Najprej se je naredila analiza 
stanja s pomočjo spletne ankete, ki je trajala 2 meseca, na podlagi katere so se 
pridobila mnenja, želje, pobude … občanov, kar je bila tudi osnova za nadaljnje delo. 
Povedal je, da je dokument sestavljen iz analize stanja, gre za  demografske, 
sociološke in ekonomske značilnosti, okolje, infrastrukturo, gospodarstvo, družbene 
dejavnosti in pa potem še analiza potreb, ki so prav tako prihajale iz te ankete, na 
podlagi katere se je naredila tudi SWOT analiza. Na podlagi predhodnega so se 
potem naredili strateški cilji za občino, to pomeni v katero smer je potrebno 
razmišljati, da bi v naslednjih 8 letih počrpali čim več evropskih sredstev in s projekti 
dodali čim večjo dodano vrednost območju občine. Prav tako so v načrtu 
predstavljeni vsi trije stebri, kjer se bodo sredstva lahko črpala (načrt za okrevanje, 
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večletni finančni okvir t.j. kohezijska politika in skupna kmetijska politika, ki se nanaša 
na kmetijsko področje).  
Župan je predlagal razpravo.  
 
G. Mirko Lovrec je dejal, da je iz dokumenta razvidno, da si občani želijo razvoja v 
naši občini, predvsem mogoče novih delovnih mest, saj se veliko občanov vozi na 
delo v druge kraje. Predvsem v smislu nadaljevanja del na industrijski coni, zato je 
menil, da bi bilo v prihodnje smiselno vlagati v razvoj industrijske cone, ko bo seveda 
priložnost. Menil je, da obstajajo tudi take obrti, ki ne rabijo vedno avtoceste, 
železnice ipd. rabijo pa nek prostor. Dodal je, da stanje v kmetijstvu ni najboljše, 
ampak, da bo v bodočnosti hrana postala vrednota in samooskrbnost zelo 
pomembna. Dodal je še, da si občani želijo tudi stanovanj, gradbenih parcel. Povedal 
je, da izdelan načrt pozdravlja in, da se mu zdi prav, da se je le ta pripravil. 
 
G. Marko Vajda je dodal, da se strinja s predhodnim govornikom in, da upa, da se bo 
v prihodnjih letih našel kakšni prostor za kakšno kmetijsko trgovino. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 223 
o Dolgoročnem razvojnem načrtu občine Sveti Tomaž 

 
1. 

Sprejme se Dolgoročni razvojni načrt občine Sveti Tomaž 2022-2030. 
 

 
2. 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/3 
 
Župan je prosil računovodkinjo za obrazložitev k 3. točki. 
 
Računovodkinja je povedala, da se prihodki proračuna v dopolnjenem predlogu 
proračuna za leto 2022 povišajo za 16.434,96 EUR, in sicer iz 2.639.331,40 EUR na 
2.655.766,36 EUR. Uskladijo se prihodki od premoženja, kjer smo prihodek od 
najemnin za komunalno infrastrukturo uskladili po GJS, ki se poviša za 2.886,96 
EUR. Povišanje izhaja tudi iz spremembe Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem, kjer se dodatno planira prodaja stavbnega zemljišča v k.o. Koračice, v 
predvideni višini 4.548,00 EUR. Prav tako se na prihodkovni strani dodajo sredstva v 
višini 10.492,00 EUR, ki se planirajo kot prihodek iz državnega proračuna za 
sofinanciranje projekta Nabava opreme za Kulturni dom Sveti Tomaž. 
Odhodki proračuna se povišajo za 61.077,57 EUR in sicer iz 2.936.202,90 EUR na 
2.997.280,47 EUR. Spremembe so potrebne zaradi vključitve določenih postavk, ki 
jih je potrebno vključiti v proračun.  Povišanje odhodkov se pokriva z znižanjem 
postavk, kjer je bilo ugotovljeno, da je to mogoče, s povišanjem prihodkov in iz 
prenosa sredstev, ker del sredstev v letu 2021 ne bo porabljen oz. ne bo porabljen v 
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tolikšnem obsegu kot je bilo planirano. Posledično se povišajo sredstva na računu iz 
preteklih let za 44.642,61 EUR in sicer iz 80.205,00 EUR na 124.847,61 EUR. 
Nadaljevala je s spremembami v posebnem delu proračuna. Povedala je, da se 
proračunska postavka Plačilo članarine za združenje občin zniža za 3.500,13 EUR in 
sicer iz 4.821,33 EUR na 1.321,20 EUR, saj je bila v predlogu proračuna na postavki 
zraven članarine zajeta še vrednost revizije, ki jo je v preteklih letih izvajalo Združenje 
občin Slovenije. Z dopolnjenim predlogom se sredstva za ta namen prenesejo na 
ustrezno postavko. 
Proračunska postavka Vlaganje v objekte v lasti občine, se poviša za 10.300,00 EUR 
in sicer iz 2.900,00 EUR na 13.200,00 EUR, zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za 
potrebe projektne dokumentacije za rušitev hiše v Koračicah, ki je ni mogoče prodati, 
saj ni primerna za bivanje. Prav tako se planirajo dodatna sredstva še za pripravo 
zemljišča in investicijsko vzdrževanje. 
Proračunska postavka Tekoče vzdrževanje občinskih objektov in prostorov se poviša 
za 2.800,00 EUR in sicer iz 4.880,00 na 7.600,00 EUR. 
Proračunska postavka Zavarovanje občinskega premoženja – objekti in odgovornost 
se poviša za 550,00 EUR in sicer iz 1.600,00 na 2.150,00 EUR, saj je, zraven premij 
za objekte, potrebno zagotoviti še sredstva za premije zavarovanja odgovornosti. 
Proračunska postavka Plače se poviša za 1.300,00 EUR in sicer iz 155.135,84 EUR 
na 156.435,84 EUR. V predlogu proračuna je bila planirana prenizka vrednost 
odpravnine ob upokojitvi, ki jo je potrebno uskladiti. 
Proračunska postavka Materialni stroški se poviša za 3.000,00 EUR in sicer iz 
53.664,00 EUR na 56.664,00 EUR, saj se na postavko vključijo še stroški za notranjo 
revizijo. Sredstva se dodajo na osnovi znižanja postavke za članarino združenja 
občin, kjer so bila planirana sredstva še za notranjo revizijo.  
Vlaganje v objekte se zniža za 5.000,00 EUR in sicer iz 7.000,00 EUR na 2.000,00 
EUR. Sredstva za projektno dokumentacijo so bila prenešena na postavko Vlaganja 
v objekte v lasti občine, ker ne gre za objekte, ki bi bili namenjeni občinski upravi. 
Doda se postavka Sofinanciranje JD  - CSO Ormož v višini 6.900,00 EUR. Postavka 
Sofinanciranje JD  - drugi zavodi in ustave se zniža za 5.330,00 EUR. Center za 
Starejše občane Ormož se je prijavil na razpis za javna dela v letu 2022. Kot naročnik 
bo občina zagotovila 40 % delež plače za udeleženca javnih del in regres za letni 
dopust. Delež sofinanciranja javnih del drugih zavodov se znižuje. 
Spremeni se postavka Pospeševanje in razvoj kmetijstva, ki se za leto 2022 poviša 
za 2.000,00 EUR in sicer iz 16.000,00 EUR na 18.000,00 EUR, zaradi povečanega 
interesa za prijave na razpis. 
Postavka Oskrbnina za zapuščene živali se poviša  za 1.568,00 EUR in sicer iz 
432,00 na 2.000,00 EUR, skladno z realizacijo v letu 2021.  
Doda se nova proračunska postavka Modernizacija  JP 802-241 Sveti Tomaž - 
Zagorje v višini 15.200,00 EUR, saj je bila modernizacija JP 802-241 Sveti Tomaž – 
Zagorje planirana za izvedbo v letu 2021, vendar ni bilo realizacije, zato se ponovno 
vključi v proračun. 
Doda se nova proračunska postavka Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave v 
višini 2.000,00 EUR 
Dodajo se postavke: Ureditev sprehajalne poti ob ribniku Savci; Ureditev kolesarske 
poti Sejanci – Savci in Ureditev turistične točke na Kostanju z razglednim stolpom v 
skupni višini 5.000,00 EUR. 
Postavka Javni zavod TKŠ Ormož – Destinacija Jeruzalem v višini 9.525,00 EUR 
ostaja v predlagani višini, sredstva se samo prerazporedijo na ustrezni konto, ker gre 
za transfer zavodu in ni bilo ustrezno planirano. 
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Postavka GJS – odvajanje odpadnih voda se poviša za 8.000,00 EUR in sicer iz 
14.800,00 na 22.800,00 EUR. 
Postavka Posodobitev atletske steze na igrišču Sv. Tomaž ostaja v predlagani višini 
9.525,00 EUR, sredstva, sredstva se prerazporedijo znotraj postavke na ustrezne 
konte investicijsko vzdrževanje in nadzor. 
Postavka Sofinanciranje centra za otroke, mladostnike in starše Maribor se poviša za 
10,00 EUR in sicer iz 500,00 na 510,00 EUR, glede na pogodbeno vrednost. 
Postavka Plačila obresti od kreditov se poviša za 1.800,00 EUR in sicer iz 9.668,00 
EUR na 11.468,00 EUR. 
Doda se postavka Stroški financiranja in upravljanja z dolgom v višini 800,00 EUR, 
zaradi novega zadolževanja. 
Postavka stroški dela – režijski obrat se zniža za 1.341,00 EUR in sicer iz 37.327,82 
na 35.986,82 EUR, zaradi uskladitve. 
Doda se postavka Javna dela II. Urejanje in vzdrževanje JP in občinskih cest v višini 
16.082,10 EUR, saj se je občina prijavila na javni razpis za vključitve udeleženca 
javnih del za potrebe režijskega obrata. Na postavki se zagotovijo sredstva za plačo 
udeleženca javnih del in plačilo regresa za letni dopust za enega delavca. 
 
Župan je dodal, da se ne želi ponavljati, vendar je želel poudariti, da gre za manjše 
spremembe, saj je proračun »živa« stvar. Smiselno je, da se čim več stvari zajame v 
proračun. 
Predlagal je, da se najprej razpravlja po posameznih odborih in dodal, da so 
razpravljali vsi odbori, razen Odbora za okolje in prostor, ki je bil nesklepčen. 
 
Predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem g. Mirko Lovrec je povedal, da so v 
odboru veseli, da so se sredstva na postavki kmetijstva povečala. Povedal je, da so 
Predlog proračuna obravnavali na seji odbora ter, da so sprejeli sklep, da je Predlog 
proračuna za leto 2022 primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo in potrditev. 
 
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti ga. Marija Žinko je povedala, da so 
predlog proračuna obravnavali na seji odbora in da so sprejeli sklep, da je predlog 
proračuna za leto 2022 primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo in potrditev. 
 
Predsednik Odbora za gospodarstvo in drobno gospodarstvo g. Borut Janžekovič je 
povedal, da so predlog proračuna obravnavali na seji odbora in da so sprejeli sklep, 
da je predlog proračuna za leto 2022 primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo in 
potrditev. 
 
Predsednik Odbora za požarno varnost in civilno zaščito g. Albin Belšak je povedal, 
da so predlog proračuna obravnavali na seji odbora in da so sprejeli sklep, da je 
predlog proračuna za leto 2022 primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo in 
potrditev. 
 
Predsednik Odbora za finance g. Miro Rakuša je povedal, da so predlog proračuna 
obravnavali na seji odbora in da so sprejeli sklep, da je predlog proračuna za leto 
2022 primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo in potrditev. 
 
Župan je predlagal razpravo. 
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G. Mirko Lovrec se je dotaknil treh projektov, zajetih v predlog proračuna in sicer poti 
okrog ribnika, ureditev kolesarskih poti, stolp na Kostanju in dodal, da so planirana 
sredstva zelo nizka, vsekakor pa zelo podpira tovrstne projekte in investicije. Prav 
tako je vprašal kako je z zaposlitvijo v režijskem obratu?  
Župan je odgovoril, da se zadev, ki niso planirane v proračunu, ne morejo financirati, 
zato se nek del sredstev vseeno planira za omenjene projekte, saj bi želeli investirati 
na teh področjih. Prav tako je povedal, da enemu delavcu v naslednjem letu poteče 
pogodba in, da se bo potem iskal delavec za stalno zaposlitev. V kolikor pa bo 
odobritev tudi za javna dela, se bodo tudi ta izvajala z enim zaposlenim. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 224 
o dopolnjenem predlogu Odloka o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2022 

 
1. 

Sprejme se dopolnjen predlog Odloka o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2022, 
ki vsebuje splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov, načrt 
ravnanja z nepremičnim premoženjem, kadrovski načrt. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/4 
 
Direktorica je podala obrazložitev k točki dnevnega reda Odlok o predmetu in pogojih 
za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne 
dežurne pogrebna službe v občini Sveti Tomaž – osnutek, Pojasnila je, da Zakon o 
pogrebni in pokopališki dejavnosti določa, da pogrebna dejavnost obsega 
zagotovitev 24 urne dežurne službe, ki se opravlja kot obvezna gospodarska javna 
služba. To je potrebno zagotavljati, zaradi prevoza pokojnika znotraj lokalne 
skupnosti in sicer od kraja smrti do hladilnih prostorov in če je potrebna obdukcija tudi 
do tega organa, ki le to izvaja, prav tako, če so potrebni kateri drugi postopki na 
pokojniku, se ga potem odpelje v zdravstvene zavode, ki le to izvajajo. Zakon obsega 
tudi uporabo hladilnih prostorov. Direktorica je nadaljevala, da imamo pred sabo torej 
osnutek odloka za našo občino. Skladno z zakonom bo moral koncesionar 
izpolnjevati določene pogoje. Lahko je fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za 
opravljanje tovrstne dejavnosti; imeti mora zaposleni najmanj dve osebi in vozilo za 
prevoz pokojnika; najmanj en ustrezen hladilni prostor za pokojnika; najmanj eno 
transportno krsto; zagotoviti pa mora tudi ustrezno zaščito zaposlenih s higienskimi in 
zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki in izpolnjevati tudi ostale izločitvene 
razloge. 24 urna dežurna služba se bo financirala iz plačil uporabnikov gospodarske 
javne službe, kar pomeni, da kdo bo storitev naročil, tisti bo tudi plačal. Predvideno 
je, da se bo koncesija podelila za obdobje 10 let.  Zaenkrat upravlja s tovrstno 
zadevo tisti izvajalec, ki si ga stranke izberejo. Sicer bomo v bodoče imeli izobešeno 
kdo ima koncesijo in bodo stranke lahko izbirale med temi. Za ostale pogrebne 
storitve pa si lahko stranka izbere drugega izvajalca.  
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Župan je nadaljeval, da gre za to, da moramo imeti nekoga, ki bo dežuren in ga 
bomo lahko poklicali, ko nekdo umre. 
 
Župan je predlagal razpravo. 
 
G. Mirko Lovrec je vprašal kako je bilo to urejeno do sedaj? 
Direktorica je pojasnila, da je do zdaj v večini primerov to bilo podjetje Aura, oziroma 
tisto podjetje, ki ga je stranka poklicala. Dodala je še, da je vse odvisno tudi od potnih 
stroškov, ki jih bodo stranke plačale. 
 
G. Miro Rakuša je vprašal ali bodo tisti, ki se bodo prijavili na razpis posredovali 
oziroma imeli cenik? Ker potem tako ali tako izberemo najugodnejšega.  
 
G. Albin Belšak je vprašal ali še bo vedno možnost individualnih pogrebov (npr. 
lovskih, gasilskih…)?  
Direktorica je pojasnila, da to še vedno ostane enako in bodo sodelovali na pogrebu, 
vendar ti ne morejo peljati pokojnika npr. na obdukcijo.  
 
Po razpravi je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 225 
o osnutku odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne 

gospodarske javne službe 24 urne dežurne službe 
 

1. 
Osnutek Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe 24 urne dežurne službe v občini Sveti Tomaž, je primerna 
podlaga za nadaljnjo obravnavo. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/5 
 
Direktorica je podala obrazložitev k točki dnevnega reda Dolgoročni program razvoja 
gasilstva v občini Sveti Tomaž v obdobju 2022-2032. Pojasnila je, da se je napisal 10 
letni program gasilstva v naši občini in, da je le ta potreben, da se povzamejo naloge, 
osnovni podatki in, da se zajamejo podatki za naprej. Povedala je, da je v dokumentu  
zajet plan dela in nabave vseh potrebnih sredstev; katera osebna zaščitna oprema 
se bo nabavljala do leta 2030; kateri dihalni aparati, motorne brizgalne in nakup 
gasilskih avtov. Povedala je tudi, da je občina Sveti Tomaž, v obdobju od 2015-2020, 
zagotovila 4,5 % primarnih sredstev porabe za požarno varnost, kar je precej visok 
odstotek, predvsem zaradi tega, ker so se v tem obdobju nabavljala gasilska vozila, v 
prihodnjih letih bo ta odstotek manjši. Dodala je še, da je dokument bil pripravljen v 
sodelovanju z gasilsko zvezo.  
 
Župan je predlagal razpravo. 
 
G. Albin Belšak je nadaljeval, da so v dokumentu zajete zelo velike številke. Pojasnil 
je, da je PGD Koračice osrednja enota in, da so posledično zaradi tega tudi večji 
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stroški. Povedal je, da v osrednjo enoto vsako leto pride požarni inšpektor in vse 
pregleda. Povedal je, da morajo imeti vse certificirano, tudi veljavnost mora biti 
ustrezna in življenjska doba opreme. Dodal je, da bo 300.000 EUR stal le gasilski 
avto, kar je velik finančni zalogaj in da je avto potrebno po 25 letih zamenjati, ne 
glede na stanje. Tako je tudi za dihalne aparate in vso zaščitno opremo, kar pomeni, 
da je le to potrebno, po roku veljavnosti zavreči in nabaviti novo, ne glede na 
dotrajanost oziroma stanje opreme. Ker gre za osrednjo enoto mora le ta imeti 23 
operativcev, oprema enega pa stane nekje 1.500,00 – 2.000,00 EUR, kar se vidi tudi 
iz dokumenta. Oprema hitro zastara, čeprav bi morebiti še bila za uporabo. V večjih 
mestih je drugače, ker je več intervencij. Država po eni strani predpisuje zakone, po 
drugi strani pa ne zagotovi dovolj sredstev za izvrševanje le teh.  
 
G. Mirko Lovrec je dodal, da se stvari, za manjša vaška društva, preveč 
profesionalizirajo. Občina sicer bolj financira vozila, ostala sredstva pa si gasilska 
društva morajo zagotoviti sama, kar pa je težava, predvsem v zadnjih letih, zaradi 
covida.  Nadaljeval je, da upa, da se bodo stvari počasi umirile in prešle nazaj v stare 
tirnice, da se bodo lahko izvedli dogodki in prireditve, saj namreč vsa sredstva, ki jih 
dobimo, tudi vložimo nazaj v nabavo stvari, da zadostimo zakonodaji. Kot že 
omenjeno vsako društvo letno planira nakup opreme, kar seveda stane, prav tako pa 
je potrebno omeniti še izobraževanje, ki so prav tako strošek, zahtevajo pa tudi 
vedno več časa. G. Mirko Lovrec je dodal še, da se boji, da bo v prihodnje težava pri 
ljudeh oziroma zagotovitvi ustreznega kadra na področju izobraževanja gasilcev. 
Povedal je tudi, da se gasilce vedno lahko pokliče na pomoč, če se spomnimo samo 
naravnih nesreč, npr. leta 2008. Dodal je, da dokument podpira in pove, da tudi med 
ljudmi na terenu ni več nekega negodovanja v smislu denarja, ki se namenja za 
gasilska društva. 
 
G. Marija Žinko se je zahvalila gasilcem za vse kar naredijo.  
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP št. 226 
o dolgoročnem programu razvoja gasilstva v občini Sveti Tomaž 

 
1. 

Sprejme se Dolgoročni program razvoja gasilstva v občini Sveti Tomaž v obdobju 
2022-2032. 

 
2. 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/6 
 
Direktorica je podala obrazložitev k točki Soglasje k spremembi družbene pogodbe 
CSO d.o.o. Pojasnila je, da je bila sprejeta sprememba Zakona o gospodarskih 
družbah, ki določa, da bo po novem CSO subjekt javnega prava, ker je neposredno 
ali posredno v lasti občine ali države in ima revidirane računovodske izkaze. 
Navedeno pomeni, da se mora v družbi formirati Nadzorni svet, katerega naloga je 
nadzorovanje družbe, potem pa mora le ta oblikovati še revizijsko komisijo, ki bo 
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nastopala kot posvetovalni organ Nadzornega sveta. Revizijska komisija mora imeti 
najmanj tri člane, vsaj eden pa mora biti neodvisen strokovnjak, usposobljen za 
računovodstvo ali revizijo. Do sedaj to ni bilo potrebno, zato je družba CSO imela 
oblikovano le skupščino. Pred nami je torej sprememba pogodbe v določenih členih, 
ki jo je pripravil notar Janko Keček. 
 
Župan je predlagal razpravo. 
 
G. Mirko Lovrec je vprašal kakšen status točno se spreminja? 
Direktorica je odgovorila, da je zdaj po novi zakonodaji to subjekt, ki deluje v javnem 
interesu. Prej je bila družba opredeljena samo kot d.o.o., ki je imela samo skupščino. 
Ker so ustanoviteljice občine, zakon določa, da je potrebna omenjena sprememba. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je 8 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji  
 

S K L E P št. 227 
o spremembi družbene pogodbe za družbo CSO 

 
1. 

Občinski svet soglaša s predlagano spremembo družbene pogodbe za družbo CSO 
Ormož Center za starejše občane Ormož d.o.o., ki je sestavni del tega sklepa. 

 
2. 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/7 
 
Direktorica je podala obrazložitev k točki dnevnega Potrditev DIIP-a za izgradnjo 
kanalizacije zahodno od OŠ Sveti Tomaž. Pojasnila je, da gre za izgradnjo fekalnega 
kanalizacijskega omrežja v dolžini 475m in vseh potrebnih jaškov za ureditev 
priklopa. Priključenih bo 14 hišnih priključkov, gre za že obstoječe stavbe. Predviden 
strošek izgradnje 81.300,00 EUR, po tekočih cenah brez DDV, ker je DDV povračljiv. 
Dokument obsega gradbena dela in nadzor, začetek del predvidevamo v naslednjem 
letu. Zadeva je trenutno v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja. 
 
Župan je dodal še, da gre za traso, ki poteka mimo Osnovne šole proti družini Megla. 
Povedal je, da je znesek sicer visok, vendar je kanalizacijo potrebno zgraditi, saj je 
smiselno, da se jih naveže na sistem. 
Povedal je še, da bi v naslednjem letu želeli naročiti projekt za izgradnjo dela 
kanalizacije na Kostanju. 
 
Župan je predlagal razpravo. 
 
G. Marko Vajda je vprašal kako je rešena kanalizacija mimo župnišča in mimo stare 
šole? 
Direktorica je pojasnila, da stara šola ni priključena, možnost priključitve pa je.  
 
G. Mirko Lovrec je vprašal ali bodo tukaj zraven priklopljeni tudi družina Hudžar, 
Ivanuša… 
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Župan je pojasnil, da so te družine že priklopljene. Edina, ki ne bo priklopljena je 
družina Erhatič.   
 
G. Marjana Antoliča je zanimalo kako pa je z ureditvijo tovrstnih zadev v bloku s 
hišno št. 18 (kjer je pošta)? 
Župan je odgovoril, da zadeva še ni urejena, da se je s pošto že vzpostavil kontakt, 
da bi pristopili k temu, vendar so potrebne še uskladitve. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je 8 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji  
 

S K L E P št. 228 
o potrditvi DIIP-a 

 
1. Potrdi se  DOKUMENT  IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  za 

projekt/program
2
: Izgradnja kanalizacije zahodno od OŠ Sveti Tomaž, ki ga je izdelal

3
 

Razvojno raziskovalni center RRC Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, decembra 2021. 
 

2. V NRP občine se: (obkroži)  
           - uvrsti nova naložba 
         
3. Odobri se izvedba investicije. 

 
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 81.300,00 EUR  brez DDV, oziroma 99.186,00 z 
DDV , s tem da je DDV povračljiv. Investicija se bo izvajala  skladno s časovnim načrtom od 
decembra 2021  do marca 2023. 
 
5. Vire za financiranje zagotavljajo

6
: 

- Občina Sveti Tomaž v znesku: 81.300,00 EUR 
 

 
Ad/8 

 
Direktorica je podala obrazložitev k točki dnevnega reda Sklenitev Dogovora o 
ugotovitvi vloženih sredstev v izgradnjo Medgeneracijskega centra Sveti Tomaž. 
Pojasnila je, da je občina že leta 2017 podpisala dogovor o sofinanciranju izgradnje 
Medgeneracijskega centra in takrat je bila ocenjena skupna vrednost na 
1.571.521,00 EUR, tako da je delež družbe CSO znašal 66,07 %, delež naše občine 
pa 33,93 %.  
Povedala je, da smo v letu 2019 predali objekt svojemu namenu in takrat smo morali 
ugotoviti koliko sredstev je bilo vloženih v samo izgradnjo. Ugotovilo se je, da je s 
strani družbe CSO bilo vloženih 1.034.358,00 EUR, s strani občine Sveti Tomaž pa 
690.442,00 EUR.  Že v osnovnem dogovoru, iz leta 2017, je bilo zapisano, da se 
dejanska vrednost projekta ugotovi po izgradnji, s strani obeh vlagateljev in, da se za 
tisto, kar mi kot občina vložimo več, vzpostavi stvarni vložek v družbo CSO. Ta 
znesek znaša 105.217,73 EUR, kar pomeni, da bomo za ta znesek vzpostavili 
terjatev do družbe CSO. V naslednji fazi še morajo omenjeno potrditi tudi vsi trije 
občinski Sveti in skupščina družbe CSO, da se stvarni vložek lahko dokončno uredi. 
 
Župan je predlagal razpravo. 
 
Na povedano ni bilo razprave. 
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Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je 8 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji  
 
 

SKLEP št. 229 
o sklenitvi dogovora o ugotovitvi vloženih sredstev 

 
1. 

Občina Sveti Tomaž sklene Dogovor o ugotovitvi vloženih sredstev v izgradnjo 
Medgeneracijskega centra Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa. 

 
2. 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/9 
 
Direktorica je podala obrazložitev k točki dnevnega reda Sklenitev Pogodbe o 
neodplačnem prenosu nepremičnine ID znak del stavke 283-356-2 k.o. Tomaž (ID 
7133418), ki v naravi predstavlja mansardo namenjeno za medgeneracijsko druženje 
in zdravstveno oskrbo, na naslovu Sveti Tomaž 11b, 2258 Sveti Tomaž. Pojasnila je, 
da, kot že povedano, smo se leta 2017 dogovorili, da bo na podlagi vloženih 
sredstev, občina postala lastnik mansardnih delov Medgeneracijskega centra. Zdaj je 
pred nami dogovor, s katerim se mansarda prenaša na občino Sveti Tomaž, kar 
seveda morata potrditi tudi ostala občinska sveta in skupščina družbe CSO, da se 
lahko vpiše v zemljiško knjigo.  
 
G. Mirko Lovrec je vprašal kaj vse se v mansardi dogaja, ali sta v njej samo zdravnik 
in zobozdravnik? 
Župan je odgovoril, da trenutno samo zdravnik in zobozdravnik in dodal, da so sicer 
mansardne prostore, v času covida, uporabljali tudi s strani CSO, za obiske 
starostnikov, saj so morali imeti ločen prostor. Povedal je, da so pred epidemijo 
mansardni prostori že bili izkoriščeni s strani nekaterih društev (pevski zbor DU). 
Trenutno se zaradi covida ne dogaja nič, v prihodnje pa bo odvisno od razmer. Dodal 
je še, da bo v teh prostorih, v sklopu ambulante, delovala tudi Referenčna ambulanta  
 
G. Lovrec je vprašal kdaj bomo dobili zdravnika in za koliko dni? 
Župan je odgovoril, da bo zdravnik prisoten 4 dni v tednu in, da bi naj zdravnika imeli 
s prvim februarjem prihodnjega leta. 
 
G. Albin Belšak je vprašal kako bo odprta Lekarna? 
Župan je odgovoril, da bo le to odvisno od dogovora, glede na to, da bo zaposlen le 
en lekarnar. Potrebno je doreči stvari.  
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je 8 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji  
 

S K L E P št. 230 
 

1. 
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Občina Sveti Tomaž sklene Pogodbo o neodplačnem prenosu nepremičnine ID znak 
del stavbe 283-356-2 k.o. 283 Tomaž (ID 7133418),ki v naravi predstavlja mansardo 
namenjeno za medgeneracijsko druženje in zdravstvene oskrbo, na naslovu Sveti 
Tomaž 11b, 2258 Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa.  

 
2. 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/10 
 
Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje. 
 
G. Marko Vajda se je dotaknil težav v zvezi z zdravstvom v času covida. Povedal je, 
da je problem priti do zobozdravnika v Ormožu, če te resnično boli in rabiš nujno 
pomoč. Dobiš le odgovor, da ima zobozdravnik čas 24 ur, da te vzame. Sicer je res, 
da pa brez problema prideš na vrsto na Ptuju, v sklopu dežurne službe, ki se tudi 
financira s strani naše občine.  Dodal je še, da se v Mariboru celo plača kavcija, 
25,00 EUR. Zmotilo ga je predvsem to, da če res potrebuješ nujno pomoč v 
zobozdravstvu, je v Ormožu ne moreš dobiti.  
 
G. Mirko Lovrec je dodal, da so resnično težki časi, kar se zdravstva tiče in vprašal 
kako je z zaposlitvijo gospe J. Dovnik v Zdravstvenem domu Ormož, saj bi naj bila 
mišljena za delo v tem zavodu..  
Župan je odgovoril, da bi naj prišla delat v ZD Ormož, ampak ima še dve leti 
specializacije. 
 
G. Marko Vajda je vprašal še, kdo bi naj bil zdravnik v naši občini? 
Župan je odgovoril, da dr. Tamara Černezel (Drevenšek). 
 
G. Boruta Janžekoviča je zanimal podatek o obiskanosti bankomata. 
Župan je odgovoril, da je obisk dober, celo večji od pričakovanega. 
 

Ad/11 
 
Županje pod točko Razno predlagal svetnikom, da bi se ponovno odpovedali 
novoletnemu ognjemetu in bi raje potrkali na vrata občanom s prehrambnim 
paketom, kot je že praksa nekaj zadnjih let. Župan je prosil svetnike za posredovanje 
predlogov družin za omenjeno obdaritev, ki bi jo izvedli nekaj dni pred božičem.  
 
Župan je povedal, da bo letos Božiček obdaril otroke,  v skladu s ukrepi NIJZ.  
Župan je povedal, da je ureditev lekarne že zaključni fazi, manjkajo le še vhodna 
vrata. V naslednjih tednih bi naj bilo vse nared za tehnični pregled. 
 
Župan je nekaj besed namenil rekonstrukciji regionalne ceste skozi Sveti Tomaž. 
Povedal je, da je trenutno zgrajenih že več kot polovica podpornih zidov.  Povedal je, 
da bo med Božično novoletnimi prazniki cesta odprta za promet in dodal, da dela 
potekajo po programu. Dokončanje del je predvideno v poletnih mesecih naslednjega 
leta.  
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Župan se je dotaknil še vodovoda na Seniku in povedal, da je le ta zamenjan do 
žage in, da je v tem trenutku pripravljen teren oziroma cesta, kjer je uničena, za 
asfaltiranje, saj ne želimo, da bi tako ostalo čez zimo. Vsa ostala dela bodo predmet 
spomladanskih mesecev naslednjega leta. 
 
Župan je svetnike seznanil še, da se je okrasil center Svetega Tomaža, skupaj z 
Društvom prijateljev mladine Sveti Tomaž, ki je postavilo Pravljično deželo. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
 
Zapisala: Blanka Kosi Raušl                                                      Župan: Mirko Cvetko  
 
 
 
 
 
Občina Sveti Tomaž 
 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  23. REDNE SEJE 
 

1. Sklep št. 221, je realiziran.   
2. Sklep št. 222, je realiziran. 
3. Sklep št. 223, je v postopku realizacije. 
4. Sklep št. 224, je v postopku realizacije. 
5. Sklep št. 225, je v postopku realizacije. 
6. Sklep št. 226, je v postopku realizacije. 
7. Sklep št. 227, je v postopku realizacije. 
8. Sklep št. 228, je v postopku realizacije. 
9. Sklep št. 229, je v postopku realizacije. 
10. Sklep št. 230, je v postopku realizacije. 

 

 
Sveti Tomaž, 12.01.2022 

 

 

 


