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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 
Številka: 032-1/2018 01/ZH 
Datum:   24. 08. 2022 
 

Z A P I S N I K 
 
27. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila, 24. 08. 2022, ob 19. 
uri v prostorih kulturnega doma Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 44, 2258 Sveti Tomaž. 
 
G. župan Mirko Cvetko, (v nadaljevanju župan), je uvodoma pozdravil vse prisotne, 
še posebej oba gosta k 2. in 3 točki dnevnega reda gospoda Aleša Plohla, 
pomočnika načelnika Policijske postaje Ormož in gospoda Daliborja Šoštariča s 
strani organizacije Lea Spodnje Podravje.               . 
Po uvodnem pozdravu prisotnih je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotnih je bilo 7 
Svetnik Marko Vajda se je pridružil ob 19,10 uri.   
  
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman (v 
nadaljevanju direktorica), g. Plohl Aleš ter g. Dalibor Šoštarič.              .  
 
Od novinarjev ni bil prisoten nihče.  
 
Zapisnikarica je bila ga. Blanka Kosi Raušl. 
 
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje. 
 
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je 7 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

 
SKLEP št. 272 

 
1. 
 

Potrdi se zapisnik 26. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del 
tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/1 
 
Župan je za 27. redno sejo predlagal naslednji 
 
dnevni red: 
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Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 26. redne seje 
občinskega  sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Informacija o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za leto 2021 
3. Lokalni energetski koncept Občine Sveti Tomaž 
4. ODLOK o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda na področju 

osnovnega šolstva s prilagojenim programom – skrajšani postopek 
5. ODLOK o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda 

Lekarna Ormož – skrajšani postopek 
6. ODLOK o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Franca 

Ksavra Meška Ormož – skrajšani postopek 
7. ODLOK o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož – skrajšani 

postopek 
8. ODLOK o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom 

Ormož – skrajšani postopek 
9. Prodajna pogodba za dosego javne koristi za parc. 1064/3 in 1066/1 obe k.o. 

Savci 
10. Pogodba o brezplačnem prenosu zemljišča za dosego javne koristi za parc. 

179/2 k. o. Trnovci 
11. Sklep o ukinitvi javnega dobra za parc. 570/5 k.o. Tomaž 
12. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
13. Razno 

 
Župan je podal predlog, da se točke 4, 5, 6, 7 in 8 sprejemajo po skrajšanem 
postopku. 
 
Glasovalo je 7 svetnikov.  
Glasovalo je 7 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji  

 
SKLEP št. 273 

 

- ODLOK o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda na področju osnovnega 
šolstva s prilagojenim programom  
- ODLOK o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Lekarna 
Ormož  
- ODLOK o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Franca Ksavra 
Meška Ormož  
- ODLOK o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož  
- ODLOK o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož,  
se obravnavajo po skrajšanem postopku.  
 
Župan je predlagal razpravo o točkah dnevnega reda. 
 
Ker pripomb ni bilo je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je 7 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji  
 
Dnevni red: 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 26. redne seje 
občinskega  sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
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2. Informacija o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za leto 2021 
3. Lokalni energetski koncept Občine Sveti Tomaž 
4. ODLOK o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda na področju 

osnovnega šolstva s prilagojenim programom – skrajšani postopek 
5. ODLOK o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda 

Lekarna Ormož – skrajšani postopek 
6. ODLOK o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Franca 

Ksavra Meška Ormož – skrajšani postopek 
7. ODLOK o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož – skrajšani 

postopek 
8. ODLOK o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom 

Ormož – skrajšani postopek 
9. Prodajna pogodba za dosego javne koristi za parc. 1064/3 in 1066/1 obe k.o. 

Savci 
10. Pogodba o brezplačnem prenosu zemljišča za dosego javne koristi za parc. 

179/2 k.o. Trnovci 
11. Sklep o ukinitvi javnega dobra za parc. 570/5 k.o. Tomaž 
12. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
13. Razno 
 

Ad/2 
 

Župan je prosil gospoda Aleša Plohla, da poda obrazložitev k točki dnevnega reda 
Informacija o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za leto 2021. 
G. Aleš Plohl je uvodoma pozdravil vse prisotne in na kratko podal obrazložitev k tej 
točki dnevnega reda. Povedal je, da je stanje v občini Sveti Tomaž zelo ugodno in v 
nadaljevanju podal nekaj statističnih podatkov. Najprej na področju kriminalitete. 
Pojasnil je, da so se v letu 2022 preusmerili na področje premoženjske kriminalitete - 
tatvine, vlome in kazniva dejanja s tega področja. V zadnjem obdobju se na našem 
območju pojavljajo osebe, ki iščejo svoje žrtve predvsem pri starejši populaciji. Na 
območju Svetega Tomaža so obravnavali 11 kaznivih dejanj, lansko leto pa 12, kar je 
nekje 9% manj. Povedal je še, da je na območju celotne Slovenije sicer 17 % 
zmanjšanje premoženjske kriminalitete; prav tako beležijo 24% zmanjšanje na 
območju PP Maribor, kamor spadamo.  
Po notranji strukturi kriminalitete beležimo porast kaznivih dejanj zoper človekove 
pravice in temeljne svoboščine ter premoženjska kazniva dejanja. Potem še sledijo 
kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, človekovo zdravje, javni red in mir, pravni 
promet itd. 
Povedal je, da mladoletnikov niso obravnavali, je pa zaradi suma kaznivega dejanja 
bilo državnemu tožilstvu ovadenih 10 osumljencev, kar je enkrat več kot leta 2020. 
 
Področje javnega reda in miru: največ energije se je vložilo v zagotavljanje varnosti 
na javnih zbiranjih – posledično zaradi odprave covid ukrepov. Izvajali so aktivnosti 
na področju preprečevanje nasilja v družini. Delovali so preventivno. Opravili so 
razgovore z vsemi žrtvami in ugotovili dejansko stanje. Obravnavali so 48 kršitev 
zoper javni red in mir – kar je povečanje, tudi zaradi sprostitve covid ukrepov. 
Povečale so se kršitve na področju kršitev zakona o nalezljivih bolezni. Delež teh 
prekrškov je znašal kar 58%. Drugih dogodkov na območju občine nismo 
obravnavali.  
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Prometna varnost: razmere v letu 2021 so se malo poslabšale – na cestah se je 
zgodilo 14 prometnih nesreč. V letu 2020 pa ena nesreča. V prometnih nesrečah je 
bilo udeleženih 21 oseb, 2 osebi sta bili huje telesno poškodovani. Najpogostejši 
vzrok prometnih nesreč je neprilagojena hitrost, prav tako je zaskrbljujoča prisotnost 
alkohola. Pri več kot 25% nesreč je bila prisotnost alkohola. Povprečna 
alkoholiziranost je bila 1,12 grama alkohola na kg krvi.  
V nadaljevanju je g. Plohl predstavil ukrepe PP Ormož na področju prometne 
varnosti. Za celotno območje se je odredilo 7496 preizkusov alkoholiziranosti, v 255 
primerih je preizkus bil pozitiven. Za primerjavo, v letu 2020 so bili pozitivni samo 4.  
Povečana je prisotnost alkohola. Pridržali so 25 oseb - do streznitve. V 85 primerih ni 
bilo potrebno zadržati ljudi. Zasegli so 13 vozil, začasno odvzeli 30 vozniških 
dovoljenj. 59 voznikom so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali 
nadaljnjo vožnjo. Te kršitve so bile ugotovljene na območju celotne UE Ormož.  
Podal je še skupno število kršitev: izrečenih 1630 opozoril, 1250 plačilnih nalogov. 
Veliko se je izdalo  opozoril. Izdali so 27 odločb po hitrem postopku in kazenske 
ovadbe s področja prometne varnosti.  
Na območju Svetega Tomaža so se izvajali naslednji ukrepi: lansko leto 204 opozoril 
in 64 plačilnih nalogov, 4 obdolžilni predlogi. Namen in cilj je bil zagotoviti zmanjšanje 
prisotnosti alkohola udeležencev v cestnem prometu - predvsem zagotoviti varnost 
za najranljivejše udeležence v prometu (pešci, kolesarji, šolarji…). 
Obravnavali so tudi prometno nesrečo z udeležbo kolesarja in eno z udeležbo 
voznika mopeda, ki je bil deležen hude telesne poškodbe. Na področju preventive so 
povečali delo. G. Plohl je nadaljeval še, da je vodja našega okoliša g. Aleš Meško. 
Zabeležili so skupno 252 predaktivnih zapisov, največ na področju javnega reda in 
miru in pa cestnega prometa. Pripravljali so zloženke, plakate, objave v medijih, 
nekaj aktivnosti pa ni bilo izvedenih zaradi covida – odpadel je projekt Policist Leon 
in pa otroška varnostna olimpijada. 
 
Župan se je zahvalil za poročilo in predlagal razpravo. 
 
G. Mirka Lovreca je zanimalo glede zadnje tabele v gradivu na področju cestno 
prometnih predpisov in sicer ali so podatki točni ali je res tak porast kršitev napram 
letoma poprej (namreč gre za zvišanje 6700 procentov, 1180 procentov, 300 
procentov…)? Zanimalo ga je tudi kakšno je stanje v nočnem času pri Svetem 
Tomažu? G. Lovrec je nadaljeval še, da je tudi plačilnih nalogov bilo v letu 2020 5,v 
lanskem letu pa kar 64. Ker namreč v letu 2019 ni bila država zaprta kot leta 2020. 
Ali resnično gre za toliko večjo prisotnost policije ali tolikšno poslabšanje razmer na 
cestah? 
G. Plohl je odgovoril, da je porast kar velik, tudi zato, ker je bila leta 2020 država 
zaprta. Poslabšanje pripisujemo predvsem temu, ker so se tudi ljudje nekako sprostili 
po teh ukrepih. Tudi konec lanskega leta in v letošnjem začetku leta se je zvrstilo 
ogromno število prireditev in dogodkov. Vse to je potem povezano s poslabšanjem 
razmer v cestnem prometu in kršenju javnega reda in miru. V letu 2021 smo izvajali 
ukrepe, ki se nanašajo na opozarjanje za t.i. bagatelne prekrške (npr. vožnja brez luči 
ipd.), za kar se prej mogoče ni toliko opozarjalo. 
Kar se tiče nočnega časa pa nimamo nekih ekskalacij v občini Sveti Tomaž. V 
cestnem prometu nimamo hujših kršitev javnega reda in miru in nobenih hujših 
posledic. 
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G. Marko Vajda je dejal, da se je izdalo res ogromno plačilnih nalogov. Sicer je res 
porast prometnih nesreč, ampak se mi zdi nenormalno povečanje izdaje plačilnih 
nalogov. Porast bi razumel, če bi bilo več prometnih nesreč. Napram prejšnjih let je 
ogromen porast. 
G. Plohl še je enkrat pojasnil, da je potrebno razumeti, da je bilo veliko več prometnih 
nesreč. Pojasnil je še, da je tudi plačilni nalog, ni vse obdolžilni predlog. Pojasnil je 
tudi, da ni nujno, da so kršitelji domačini, to je potrebno razumeti. 
 
G. Boruta Janžekoviča je zanimala statistika glede migracij na območju Svetega 
Tomaža? Dodal je, da se tudi v naših krajih pojavljajo migranti. 
G Plohl je pojasnil, da v bistvu ni nekih migracij v naši občini, da gre bolj za to, da se 
zgubijo ali zgolj gredo skozi občino. Navaja, da drugih podatkov nimajo. En dogodek 
se je sicer zgodil pred kratkim in eden v lanskem letu. Omenjene dogodke bolj 
beležijo v občini Središče ob Dravi. 
 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je 8 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji  

 
SKLEP št. 274 

 

1. 
 
Občinski svet se seznani z Informacijo o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti 
Tomaž  za leto 2021, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 

Ad/3 
 
Župan je prosil g. Daliborja Šoštariča za obrazložitev k točki dnevnega reda Lokalni 
energetski koncept Občine Sveti Tomaž . 
G. Šoštarič je naprej pozdravil vse prisotne in dodal, da imamo pred sabo gradivo 
Lokalni energetski koncept občine Sveti Tomaž. Pojasnil je, da je osnova za izdelavo 
dokumenta energetski zakon in pa sprejet nacionalni energetski načrt. Zadnji, ki je bil 
izdelan za našo občino, je bil v letu 2012. Vsakih 10 let se mora narediti nov. Sam 
koncept oziroma sama metodologija navaja, da se naredi v prvem delu analiza rabe 
energije, to pomeni analiza emisij in plinov, analiza obnovljivih virov energije. Na 
osnovi tega se potem izdela akcijski načrt s terminskim planom za obdobje 10 let. 
Najprej je g. Šoštarič na kratko podal analizo rabe energije. Povedal je, da gre v 
bistvu za 3 oziroma 4 sektorje, to so gospodinjstva, javni sektor (javne stavbe), 
industrija in promet. Na osnovi gospodinjskega sektorja je najvišja poraba energije 
pridobljena z lesne biomase dobrih 66%, sledilo je kurilno olje dobrih 28%, potem 
tekočine na plin dobrih 5% in potem še toplota okolja oziroma toplotne črpalke. Kar 
se tiče javnih stavb se je analiziralo Osnovno šolo Sveti Tomaž, Občinsko stavbo, 
vrtec pri OŠ Sveti Tomaž, Medgeneracijski center Sveti Tomaž, Kulturni dom in pa 
vse štiri gasilske domove (Koračice, Pršetinci, Savci in Trnovci). Analiza je pokazala, 
da je poraba energije v teh javnih objektih naslednja: največ je kurilnega olja, kjer 
prednjači Osnovna šola, potem toplota okolja 15%, tukaj gre za Medgeneracijski 
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center, potem lesna biomasa (vrtec). Pojasnil je, da bi bilo potrebno nekaj narediti za 
zmanjšanje fosilnih goriv.  
Pri industriji prednjači naftni plin in pa tudi kurilno olje. Meritve porabe električne 
energije na celotnem območju občine izvaja Elektro Maribor. Poraba je razdeljena na 
gospodinjstva, poslovni odjem in javna razsvetljava. Gospodinjski del predstavlja 85 
procentov, 15 procentov predstavljajo poslovni objekti. Cestni promet je največji 
ustvarjalec emisij co2 in velik delež je teh emisij. Skupna ocena analize porabe 
energije je naslednja: prednjači lesna biomasa 60%, 31% kurilno olje, nekaj malega 
dobra 2,5% toplota okolja... Skupna poraba toplotne energije, električne energije in 
pa prometa je približno 25 kW ur na leto. Pri analizi emisij je bilo ugotovljeno, da je 
največ CO2 in promet jih je ustvaril dobrih 60%, elektrika dobrih 31%, 7,5% podjetja 
in storitveni sektor dobra 2%. Promet je tisti največji problem, tudi na območju 
celotne države. 
Obdelava obnovljivih virov energije je pokazala, da je lesna biomasa, glede na 
porabo v celi občini, bila nekje slabih 2000 kubičnih metrov, dovoljeni letni poseg je 
dobrih 6000 kubičnih metrov tako, da je še potenciala za uporabo. Še vedno je 
možnost, da se gre iz fosilov na obnovljive vire, kar je tudi cilj nacionalnega 
energetskega načrta. 
G. Šoštarič je nadaljeval s podatki v zvezi s sončno energijo in sicer je pojasnil, da je 
ena sončna elektrarna postavljena v naši občini, gre za podatek iz javno dostopnih 
podatkov. Tukaj je še velik potencial. 
Za energijo vetra ni potencialov, zaradi hitrosti vetra na tem območju. Ni smiselno 
postavljati nekih sončnih elektrarn, niti  ne geotermalne energije. Ta dva potenciala 
sta v občini nemogoča.  
Na osnovi te analize je bil narejen akcijski načrt za obdobje 10 let. Nekateri ukrepi so 
sicer zakonsko predpisani: imenovanje energetskega upravitelja občine Sveti Tomaž, 
izvajanje energetskega knjigovodstva, poročanje o izvedenih ukrepih na ministrstvo, 
spremljanje razpisov in priprava vlog za subvencioniranje, izvedba projektov s 
področja URE in OVE (učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije). Načrti, ki jih 
je občina Sveti Tomaž vključila v akcijski načrt so naslednji: izdelava projektne 
dokumentacija za energetsko prenovo OŠ, izdelava projektne in investicijske 
dokumentacije za staro šolo Sveti Tomaž in izvedba energetske prenove stare šole, 
vzdrževanje javne razsvetljava; izdelava in dokumentacija vgradnje sončnih elektrarn 
na strehe javnih stavb; postavitev digitalizacije na področju energetike  in 
trajnostnega razvoja. To so predlagani ukrepi, od 2022-2030. 
Približen finančni okvir je nekje 2.000.000 EUR, sofinanciranje je možno tudi preko 
razpisov. 
 
Župan je predlagal razpravo.  
 
G. Mirko Lovrec je vprašal glede analize pri biomasi in sicer kakšne vrste peči se 
uporabljajo? 
G. Šoštarič je odgovoril, da so pri analizi za gospodinjski del pridobili podatke s strani 
Ministrstva za okolje in prostor. V poročilu je samo zbir lesne biomase, obstaja pa 
dokument oziroma dokumentacija, kjer je točno vse razdelano (peči na pelete, 
kamini, kombinirane peči itd.). 
 
G. Marko Vajda je vprašal koliko je možnosti oziroma na našem območju za sončne 
elektrarne. 
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G. Šoštarič je odgovoril, da odvisno od zmogljivosti trafo postaj. Pojasni še, da ima 
Elektro svoj načrt, v poročilu se nahaja pod točko 7 – napotki oskrbe za električno 
energijo. 
G. Marko Vajda je še dodal, da je po njegovih informacijah ogromno prošenj 
zavrnjenih. 
G. Šoštarič je pojasnil, da je trenutno vlog preveč kot bi elektro omrežje lahko 
preneslo. Pojasnil je, da se letos vloge za gradnjo sončne elektrarne več ne more 
dati, to bo mogoče ob sprostitvi. Najbrž spet drugo leto. 
 
G. Mirko Lovrec je dodal, da glede na to, da živimo v tako gozdnatem območju, bi 
morali več narediti na biomasi.  
 
G. Borut Janžekovič je povedal, da v poročilu, na strani 48 ni vpisane 
transformatorske postaje v Rucmancih (graba).  
G. Šoštarič je odgovoril, da je vir teh podatkov Elektro MB.  
 
Prav tako je g. Borut Janžekovič opozoril na napako na 86 strani, v poglavju 9.11, 
nad sliko, in sicer piše »lokacija vgrajenih toplotnih črpalk na območju MO Ptuj«, tu bi 
najbrž moralo pisati Sveti Tomaž, ker zemljevid pa je občinski. Povpraša še kako je 
glede vrtin, če jih imamo in ali je za to težko pridobiti soglasje? 
G. Šoštarič je povedal, da je najprej potrebno narediti hidravlični preizkus, kar pa 
veliko stane tudi, če potem ni vira. Pojasnil je še, da vrtine nimamo, ker ni potenciala. 
 
G. Mirko Lovrec je vprašal, če biotermalna ni zanimiva? 
G. Šoštarič je povedal, da zanimiva ni zato, ker ni potenciala. Sicer so Bioterme zelo 
blizu. V preteklosti so se delale raziskave na Hardeku, le te so pokazale, da je pretok 
bil zadostni, temperatura pa prenizka, zato so zadevo ustavili. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je 8 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 275 
o Lokalnem energetskem konceptu Občine Sveti Tomaž 

 

1. 
 

Sprejme se  Lokalni energetski koncept Občine Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega 
sklepa. 

 
2. 

Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad/4 
 
Župan je prosil direktorico, da poda obrazložitev k točki  ODLOK o dopolnitvi Odloka 
o ustanovitvi Javnega zavoda na področju osnovnega šolstva s prilagojenim 
programom – skrajšani postopek. 
Direktorica je pojasnila, da je letos bil objavljen Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanja proračuna Republike Slovenije, ki 
med drugim tudi določa, da mora akt o ustanovitvi javnega zavoda, ki je posredni 
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proračunski uporabnik, in ki zraven javne službe opravlja tudi prodajo blaga in 
storitev na trgu, vsebovati določbo, da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu 
lahko izvaja le, če bo z izvajanjem tega zagotovil najmanj pokritje vseh, s to 
dejavnostjo povezanih odhodkov. To določbo je potrebno vključiti v akte o ustanovitvi 
javnih zavodov. Na podlagi tega smo s strani Občine Ormož, ki je pripravljala odloke, 
prejeli to popravljeno verzijo. V odlok je po novem vključen člen: Javni zavod prodajo 
blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem tega zagotovil najmanj 
pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. 
  
Župan je predlagal razpravo. 
 
G. Mirko je dodal, da za srednje šole to ni najboljše.   
 
Župan je predlagal glasovanje. Ker gre za skrajšani postopek se najprej glasuje o 
osnutku odloka. 
Glasovalo je 8 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 276 
o osnutku Odloku o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda na področju osnovnega 

šolstva s prilagojenim programom – skrajšani postopek 
 

1. 
 

Osnutek ODLOKA o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda na področju 
osnovnega šolstva s prilagojenim programom, je primerna podlaga za nadaljnjo 
obravnavo.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je predlagal glasovanje o predlogu Odloka.  
Glasovalo je 8 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 277 
o Odloku o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda na področju osnovnega šolstva s 

prilagojenim programom – skrajšani postopek 
 

1. 
 

Sprejme se ODLOK o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda na področju 
osnovnega šolstva s prilagojenim programom, ki je sestavni del tega sklepa. 

 
2. 

 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/5 
 
Župan je prosil direktorico, da poda obrazložitev k točki dnevnega reda Odlok o 
dopolnitvi odloka  o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Ormož.  
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Direktorica je pojasnila, da je letos bil objavljen Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanja proračuna Republike Slovenije, ki 
med drugim tudi določa, da mora akt o ustanovitvi javnega zavoda, ki je posredni 
proračunski uporabnik, in ki zraven javne službe opravlja tudi prodajo blaga in 
storitev na trgu, vsebovati določbo, da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu 
lahko izvaja le, če bo z izvajanjem tega zagotovil najmanj pokritje vseh, s to 
dejavnostjo povezanih odhodkov. To določbo je potrebno vključiti v akte o ustanovitvi 
javnih zavodov. Na podlagi tega smo s strani Občine Ormož, ki je pripravljala odloke, 
prejeli to popravljeno verzijo. V odlok je po novem vključen člen: Javni zavod prodajo 
blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem tega zagotovil najmanj 
pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.  
 
Župan je predlagal razpravo o osnutku Odloka. 
 
Ker razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je 8 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 278 
o osnutku Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Lekarna 

Ormož – skrajšani postopek 

 
1. 
 

Osnutek ODLOKA o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda 
Lekarna Ormož, je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. 

 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 

 
Župan je predlagal razpravo o predlogu Odloka. 
 
Ker razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je 8 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

 
SKLEP št. 279 

o Odloku o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Lekarna Ormož – 
skrajšani postopek 

 

1. 
 

Sprejme se  ODLOK o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda 
Lekarna Ormož, ki je sestavni del tega sklepa.  

 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
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Ad/6 
  
Župan je prosil direktorico, da poda obrazložitev k točki dnevnega reda Odlok o  
dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnice Franca Ksavra Meška 
Ormož.   
 
Direktorica je pojasnila, da je letos bil objavljen Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanja proračuna Republike Slovenije, ki 
med drugim tudi določa, da mora akt o ustanovitvi javnega zavoda, ki je posredni 
proračunski uporabnik, in ki zraven javne službe opravlja tudi prodajo blaga in 
storitev na trgu, vsebovati določbo, da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu 
lahko izvaja le, če bo z izvajanjem tega zagotovil najmanj pokritje vseh, s to 
dejavnostjo povezanih odhodkov. To določbo je potrebno vključiti v akte o ustanovitvi 
javnih zavodov. Na podlagi tega smo s strani Občine Ormož, ki je pripravljala odloke, 
prejeli to popravljeno verzijo. V odlok je po novem vključen člen: Javni zavod prodajo 
blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem tega zagotovil najmanj 
pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.  
 
Župan je predlagal razpravo o osnutku Odloka. 
Na predlagano ni bilo razprave. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je 8 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP št. 280 
O osnutku Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Franca Ksavra 

Meška Ormož – skrajšani postopek 
 

1. 
 

Osnutek ODLOKA o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica 
Franca Ksavra Meška Ormož, je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.   
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 

 

Župan je predlagal razpravo o predlogu Odloka. 
Na predlagano ni bilo razprave. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je 8 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP št. 281 
O Odloku o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Franca Ksavra Meška 

Ormož – skrajšani postopek 
 

1. 
 

Sprejme se ODLOK o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica 
Franca Ksavra Meška Ormož, ki je sestavni del tega sklepa.    
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2. 

Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad/7 
 
Župan je prosil direktorico, da poda obrazložitev k točki dnevnega reda Odlok o 
dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož. 
Direktorica je pojasnila, da je letos bil objavljen Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanja proračuna Republike Slovenije, ki 
med drugim tudi določa, da mora akt o ustanovitvi javnega zavoda, ki je posredni 
proračunski uporabnik, in ki zraven javne službe opravlja tudi prodajo blaga in 
storitev na trgu, vsebovati določbo, da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu 
lahko izvaja le, če bo z izvajanjem tega zagotovil najmanj pokritje vseh, s to 
dejavnostjo povezanih odhodkov. To določbo je potrebno vključiti v akte o ustanovitvi 
javnih zavodov. Na podlagi tega smo s strani Občine Ormož, ki je pripravljala odloke, 
prejeli to popravljeno verzijo. Gre torej za tržni del. V odlok je po novem vključen 
člen: Javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem 
tega zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.  
 
Župan je predlagal razpravo o osnutku Odloka. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je 8 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji  
 

S K L E P št. 282 
O osnutku Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož – skrajšani postopek 

 
1. 

Osnutek ODLOKA o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož, je 
primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.  

 
2. 

Ta sklep velja takoj. 
 

 
Župan je predlagal razpravo o predlogu Odloka. 
 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je 8 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji  
 

S K L E P št. 283 
O Odloku o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož – skrajšani postopek 

 
1. 

Sprejme se ODLOK o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož,  ki je 
sestavni del tega sklepa.  
 

2. 
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Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad/8 
 
Župan je prosil direktorico, da poda obrazložitev k točki dnevnega reda Odlok o 
dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož. 
 
Direktorica je pojasnila, da je letos bil objavljen Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanja proračuna Republike Slovenije, ki 
med drugim tudi določa, da mora akt o ustanovitvi javnega zavoda, ki je posredni 
proračunski uporabnik, in ki zraven javne službe opravlja tudi prodajo blaga in 
storitev na trgu, vsebovati določbo, da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu 
lahko izvaja le, če bo z izvajanjem tega zagotovil najmanj pokritje vseh, s to 
dejavnostjo povezanih odhodkov. To določbo je potrebno vključiti v akte o ustanovitvi 
javnih zavodov. Na podlagi tega smo s strani Občine Ormož, ki je pripravljala odloke, 
prejeli to popravljeno verzijo. V odlok je po novem vključen člen:Javni zavod prodajo 
blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem tega zagotovil najmanj 
pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.  
 
 
Župan je predlagal razpravo o osnutku Odloka. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je 8 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP št. 284 
O osnutku Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož – skrajšani postopek 

 

1. 
Osnutek ODLOKA o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni 
dom Ormož,  je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.   
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 

 
 

Župan je predlagal razpravo o predlogu Odloka. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je 8 svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP št. 285 
O Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož – skrajšani postopek 

 
1. 

Sprejme se ODLOK o dopolnitvi 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, da poda obrazložitev k točki dnevnega reda Prodajna 
pogodba za dosego javne koristi na parceli 1064/3 in 1066/1 k.o. Savci. 
Direktorica je pojasnila, da po obeh parcelah poteka lokalna cesta. Lastnik je občino 
zaprosil, da naj občina zemljišče odkupi in da se uredi lastništvo, cena za obe parceli 
znaša 1.970,00 EUR. 
 
Župan je predlagal razpravo. 
 
Na podano ni bilo razprave. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je 8 svetnikov, soglasno je bil sprejet  
 

SKLEP št. 286 
O sklenitvi prodajne pogodbe za dosego javne koristi za parc. 1064/3 in 1066/1 obe k.o. Savci 

 
1. 

S Raušl Jožefom in Jožefo, oba stanujoča Savci 62, Sveti Tomaž, se sklene prodajna 
pogodba za dosego javne koristi za parc. 1064/3 in 1066/1 obe k.o. Savci, za 
vrednost 1.970,00  eur.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/10 
 
Župan je prosil direktorico, da poda obrazložitev k točki dnevnega reda Pogodba o 
brezplačnem prenosu zemljišča za dosego javne koristi za parcelo 179/2 k.o. 
Trnovci. 
Direktorica je pojasnila, da tudi po tej parceli poteka del lokalne ceste 302181, gre za 
233 kvadratnih metrov. G. Viktor in ga. Zinka Rituper sta se strinjala, da se zemljišče 
brezplačno prenese na občino. 
 
Župan je predlagal razpravo. 
 
Na podano ni bilo razprave. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je 8 svetnikov, soglasno je bil sprejet  
 

SKLEP št. 287 
O pogodbi o brezplačnem prenosu zemljišča za dosego javne koristi za parc. 179/2 k.o. Trnovci 

 
1. 
 

S Rituper Viktorjem in Zinko,oba stanujoča Senčak 2, 2258 Sveti Tomaž, se sklene 
pogodba o brezplačnem prenosu zemljišča za dosego javne koristi, za parc. št. 179/2 
v izmeri 33 m2 pripisana k.o. Trnovci. 
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2. 
Ta sklep velja takoj.  

 

 
 

Ad/11 
 
Župan je prosil direktorico, da poda obrazložitev k točki dnevnega reda Sklep o 
ukinitvi javnega dobra za parc. 570/5 k.o. Tomaž. 
Direktorica je pojasnila, da je v centru Svetega Tomaža, pri Bratuševih, en del še 
javno dobro in bi ga želeli odkupiti od Občine. Najprej pa moramo zemljišče izvzeti iz 
javnega dobra. Gre za 29 kvadratnih metrov.  
 
Župan je predlagal razpravo. 
 
Ni bilo razprave. 
Župan je predlagal glasovanje, soglasno je bil sprejet  
 

SKLEP št. 288 
O ukinitvi javnega dobra za parc. 570/5 k.o. Tomaž 

  
 

Ukine se javno dobro na zemljiščih  
- s parc. št. 570/5 k.o. Tomaž. 

 
2.  
 

Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postane last občine Sveti Tomaž.  

 
Ad/12 

 
Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje. 
 
G. župan je pojasnil, da so se zadeve, na katere so člani OS opozorili na prejšnji seji, 
realizirale in sicer se je saniral jarek v Rakovcih in pa postavilo se je ogledalo v 
Koračicah.   
 
G. Marko Vajda je opozoril na bankine po »golem bregu« in čez Malo vas.  
 
G. Mirko Lovrec je pohvalil delavce režijskega obrata. Povprašal je tudi kako je glede 
parcele v Koračicah, namreč govori se o nekem zbiranju kovin in ali ima občina 
kakšne podatke in informacije o tem?   
Direktorica je odgovorila, da do zdaj nismo dobili še nobene vloge. Zvedeli sicer smo, 
da se neka zadeva pripravlja, ampak ne vemo, če je že kaj vloženo na UE.  
 
G. Marko Vajda je dodal, da pozna podoben primer, kjer gre sicer za sortiranje kovin 
in da je posel uspešen.  
 



Stran 15 od 18 

 

Ad/13 
 
Župan je pod točko Razno povedal: 
 
V občinskem načrtu je predvidena obrtna cona pred križiščem za Rakovci, vendar je 
lastništvo zemljišča v zasebni lasti. Na tej zadevi bo potrebno nekaj narediti, da bomo 
pridobili ta zemljišča, že zdaj bi jih morali imeti v lasti in ne komaj takrat, ko se pojavi 
kakšna potencialna ponudba. Potrebno se bo odločiti kako in kaj. 
 
G. Borut Janžekovič je pojasnil, da se strinja, da se spelje postopek, da bodo ta 
zemljišča last občine.  
Župan je nadaljeval: Pločnik se bo podaljšal do Rakovskega križa, kot je že bilo 
povedano. Tudi to zemljišče ni odkupljeno. Sicer je ta projekt v izvajanju, postopki 
tečejo, ampak že zdaj je potrebno razmišljati za vnaprej. 
 
G. Mirko Lovrec je dodal, da bi občina morala odkupiti vsa zemljišča v centru 
Svetega Tomaža za gradnjo nizko energetskih hiš. Gre za  cenovno dostopne hiše, 
da bi privabili ljudi. 
 
Direktorica je pojasnila, da smo na pobudo g. Davida Vrbančiča, šli v postopek 
OPPN za to celotno območje pri Svetem Tomažu. Trenutno pridobivamo smernice,ko 
bo dokument pripravljen bo o zadevi odločal občinski svet. Planirane so tudi 
omenjene stanovanjske stavbe. Najprej moramo sprejeti OPPN, ker drugače 
investitorji ne morejo pridobiti gradbenega dovoljenja in ne morejo graditi. 
 
G. Marko Vajda je vprašal kaj bo z zadrugo? Potrebno bi se bilo pogovoriti. 
Župan je odgovoril, da je zadruga v privatni lasti. Lastnik želi investirati v varovana 
stanovanja, drugo ga ne zanima. Je pa seveda premalo območje za kakršnokoli 
tovrstno zadevo. 
 
G. Marko Vajda je dodal, da bi mogoče bila druga stran bolj primerna za gradnjo 
poslovno stanovanjskega objekta kot ta zdaj, zaradi parkiranja. 
Župan je odgovoril, da se je naredila idejna zasnova, kar pomeni, da lahko investitor 
tudi kaj spremeni, seveda z našim soglasjem. Odločitev teče tudi o parkirni hiši 
spodaj pod objektom. 
 
G. Marjana je zanimalo ali imamo stare hiše od varovancev za katere smo plačevali 
institucionalno varstvo? 
Direktorica je odgovorila pritrdilo, vendar gre za zelo stare objekte. Kupcev ni.  
 
G. Mirko Lovrec je prosil za seznam parcel, ki jih ima občina v lasti? Mogoče bi 
razmislili v tej smeri, da te parcele ponudili mladim družinam za nek minimalni 
znesek. 
Direktorica je odgovorila, da se bo seznam poslal. 
 
Ga. Marija Žinko je prosila za čiščenja propustov na mejni cesti Ključarovci – Žvab. 
 
G. Borut je vprašal glede prispevka za gozdne ceste in sicer ali ta sredstva pridejo na 
TRR občine? 
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Direktorica je odgovorila pritrdilo. Občina v ta namen dobi okoli 1.300,00 EUR s strani 
države.  
 
G. Marjan Antolič je vprašal kdaj je predviden zaključek del na cesti skozi Sveti 
Tomaž?  
Župan je odgovoril, da se je rok izvedbe podaljšal do 15. novembra letos.  
 
Ga. Marija Žinko je vprašala,kdaj bo asfalt na Seniku mimo družine Majcen? 
Župan je pojasnil, da se trenutno asfaltira del do žage. Čez čas pa potem še drugi 
del (od družine Job Emila do Kostanja). 
 
G. Mirko Lovrec je vprašal koliko je finančno stala cesta v Zagorju? 
Direktorica je odgovorila, da okrog 25.000,00 EUR. 
 
G. Albin je vprašal kako bo do prvega septembra urejeno glede izvedbe gradbenih 
del mimo šole?  
Župan je odgovoril, da je bil včeraj delovni sestanek. Pločnik se bo usposobil, da 
bodo otroci lahko varno šli mimo. Ni nujno, da bo asfalt, obdelano pa bo toliko, da 
bodo otroci lahko šli.  
 
G. Mirka Lovreca je zanimalo kako so se rešile stvari s prevozi učencev?  
Župan je odgovoril, da prevozi stanejo cca 110.000,00 EUR. 
G. Mirko Lovrec je predlagal, da se te dodatne linije spremljajo in, da bi mogoče tudi 
s strani šole lahko izvedli kakšne aktivnosti, da bi učenci hodili več peš. 
Župan še je dodal, da bodo s strani šole starši obveščeni o poteku teh linij. 
 
G. Miro Rakuša je vprašal, če se ve kdo je odžagal znake oziroma table v Savcih? 
Župan je odgovoril, da se ne ve.  
 
Župan je pojasnil stvari glede Lekarne: 15.9.2022 je predvidena otvoritev. Do tega 
trenutka še ni podatka ali se je že izvedel pregled verifikacije glede ustreznosti 
prostora. V lekarni bo zaposlena farmacevtka iz Velike Nedelje. 
Fizioterapija dela že od 18.7.2022, kjer dela ga. Albina Črnjavič.  
 
G. Borut je pojasnil, da so v vseh 4 gasilskih domovih prvi posredovalci in da se te 
aktivnosti financirajo preko gasilskih društev. Zanimalo ga je ali bi se to mogoče 
lahko financiralo preko občine, da ne bi vse bremenilo gasilcev? 
Župan je odgovoril, da bi se lahko preko GZ. 
G. Mirko Lovrec je povedal, da kar se tiče nabave elektrod je do zdaj to urejal g. Robi 
Skuhala in nismo imeli stroška. Prek GZ se je lani nabavilo kar nekaj materiala. 
Vsako društvo je dobilo torbo in sanitetno opremo in material v vrednosti 600,00 
EUR. Cca 3.000,00 EUR je bil skupen strošek.  
 
G. Borut je sicer dodal, da so imeli primer v Bratonečicah, ko je oseba zunaj v temi 
padla in takrat smo si nabavili naglavne luči. 
G. Mirko Lovrec še je dodal, da je potrebno v bodoče razmisliti kako dalje gasilci 
sploh lahko gremo, saj je posredovanj kar veliko. Nekdo mora stati za tem kar naredi. 
Poudaril bi še tudi, da se je potrebno obračati na GZ in ne na druge posameznike. 
Če je nekdo član GZ ne more brez vednosti GZ dajati prošenj in podobno. 
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G. Magdič Franc je podal pripombo, da se je pri asfaltnih delih pri Viktorju Perku, 
poškodoval vodovod. 
Direktorica je odgovorila, da je informacija že bila posredovana komunali. 
 
Na koncu je župan pohvalil delavce v režijskem obratu. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.50. 
 
 
Zapisala: Blanka Kosi Raušl                                                     Župan: Mirko Cvetko  
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Občina Sveti Tomaž 
 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  27. REDNE SEJE 
 
 

1. Sklep št. 272, je realiziran.   
2. Sklep št. 273, je realiziran. 
3. Sklep št. 274, je realiziran. 
4. Sklep št. 275, je v postopku realizacije. 
5. Sklep št. 276, je realiziran. 
6. Sklep št. 277, je v postopku realizacije. 
7. Sklep št. 278, je realiziran. 
8. Sklep št. 279, je v postopku realizacije. 
9. Sklep št. 280, je realiziran. 
10. Sklep št. 281, je v postopku realizacije. 
11. Sklep št. 282, je realiziran.  

12. Sklep št. 283, je v postopku realizacije. 
13. Sklep št. 284, je realiziran. 
14. Sklep št. 285, je v postopku realizacije. 

15. Sklep št. 286, je v postopku realizacije. 

16. Sklep št. 287, je v postopku realizacije. 

17. Sklep št. 288, je v postopku realizacije. 

 

 
  

 

 
Sveti Tomaž, 10.10.2022 

 


