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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 

Številka: 032-2/2014 01/ZH 
Datum:   29. 3. 2016 
 

Z A P I S N I K 

 

9. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 29. marca 2016 ob 17. uri, v 

sejni sobi v Kulturnem domu pri Sv. Tomažu 44, 2258 Sveti Tomaž. 

Župan je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih ugotovil, da je seja sklepčna, saj so bile 

prisotne vse članice in člani občinskega sveta. 

Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman. 

Od poročevalcev je bila prisotna direktorica KP Ormož d.o.o., ga. Pavla Majcen in g. Matjaž 

Veršič. 

Od novinarjev je bila prisotna ga. Monika Levanič in ga. Katjuša Štih. 

Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 

Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje.  

Ker pripomb ali dopolnitev ni bilo je župan predlagal glasovanje.  

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P št. 100 

1. 

Potrdi se zapisnik 8. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa.   

 

2. 

Ta sklep velja takoj. 

 

Ad/1 

Župan je za sejo predlagal naslednji 

dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega  sveta s 

poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ter del 
Ljutomer s poslovnim poročilom za leto 2015 
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3. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občinah Ormož, Središče ob 
Dravi in Sveti Tomaž, s poslovnim poročilom za leto 2015 

4. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja z odpadki,  obdelave in odlaganja odpadkov v občinah Ormož, Središče ob 
Dravi in Sveti Tomaž, s poslovnim poročilom za leto 2015 

5. Predlog spremembe obratovalnega časa krajevne knjižnice Sveti Tomaž 
6. Potrditev DIIPa za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 

komunikacij v naseljih Gradišče, Mala vas in Zagorje.  
7. Imenovanje članov v Svet javnega zavoda OŠ Sveti Tomaž 
8. Idejna zasnova za poslovno stanovanjski objekt pri Svetem Tomažu 
9. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
10. Razno 

 

Župan je predlagal razpravo o predlogu dnevnega reda. 

Ker pripomb ali dopolnitve dnevnega reda ni bilo, je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega  sveta s 

poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ter del 
Ljutomer s poslovnim poročilom za leto 2015 

3. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občinah Ormož, Središče ob 
Dravi in Sveti Tomaž, s poslovnim poročilom za leto 2015 

4. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja z odpadki,  obdelave in odlaganja odpadkov v občinah Ormož, Središče ob 
Dravi in Sveti Tomaž, s poslovnim poročilom za leto 2015 

5. Predlog spremembe obratovalnega časa krajevne knjižnice Sveti Tomaž 
6. Potrditev DIIPa za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 

komunikacij v naseljih Gradišče, Mala vas in Zagorje.  
7. Imenovanje članov v Svet javnega zavoda OŠ Sveti Tomaž 
8. Idejna zasnova za poslovno stanovanjski objekt pri Svetem Tomažu 
9. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
10. Razno 

 

 

Ad/2 

Župan je prosil direktorico KP Ormož d.o.o. ga. Pavlo Majcen in g. Matjaža Veršiča, da 

podata poročila javnih gospodarskih služb, katerih koncesionar je njihovo podjetje. Ga. Pavla 

Majcen se je zahvalila za povabilo ter povedala, da bo zastopala ga. Bogdano Kolbl, ki je v 

podjetju zadolžena za ta področja, je pa zadržana zaradi drugih obveznosti. Sama bo 

spregovorila na splošno, sodelavec Matjaž Veršič pa bo podal ostala pojasnila. Prepričana 

je, da ste svetniki gradiva prebrali ter analizirali. Povedala je, da sistem vodovoda omrežja 

pokriva štiri občine. Zagotavljajo zdravo pitno in neoporečno, kar kažejo analize po Haasap 

sistemu. Po drugi strani pa kvaliteto vode naroča in analizira ter  plačuje tudi država. Po 

znanih podatkih so  vodne izgube nekje okrog 29 %. Na območju občine Sv. Tomaž je bilo v 
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letu 2015 enajst  okvar, kar je manj kot v preteklih letih. Glede na to, da je prišlo do večjih 

posodobitev ter zamenjav cevovodov, ni zaznati zmanjšanje izgub. Zaradi hidravličnih 

izboljšav pa sedaj prihaja do posledic na ostalem omrežju. Živimo na razgibanem terenu in je 

tudi v bodoče pričakovati, da se bodo okvare dogajale. Ob posodobitvi omrežja v Središču 

ob Dravi so bili nameščeni števci (vodomeri). Tam so izgube cca 18 %. Smiselno bi bilo 

namestiti števce (vodomere) na transportnih vodih na območju občine Sv. Tomaž, ko bo 

prišlo do novogradenj. S tem je zagotovljena večja kontrola. Stroški vzdrževanja sistema se 

bodo v bodoče povečali tudi zaradi nameščanja reducirnih mest ob novogradnjah. Do sedaj 

je bilo nameščenih 400 reducirnih ventilov. 

V nadaljevanju je g. Matjaž Veršič podal podatke iz eleborata o oblikovanju cen obvezne 

občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter višino in vir subvencije obvezne 

občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sveti Tomaž. 

Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti 

Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 8/2009), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja z dopolnitvijo (Uradni list 

RS, št. 87/2012, št. 109/2012) se Občinskemu svetu občine Sveti Tomaž predlaga sprejem 

novih cen obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. 

Razlog za sprejem predlagane cene je potreba po njenem oblikovanju v skladu z zahtevami 

zakonodaje in zagotavljanju sredstev za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo. 

Izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo zahteva spremembo višine 

omrežnine zaradi višjih predračunskih stroškov za leto 2016 in poračuna za leto 2015. V 

spodnji tabeli je predstavljena tabela za izračun cene za omrežnino: 

VODOMER 
Predračunska 

vrednost za leto 
2016 v EUR 

Poračun za leto 
2015 v EUR 

Predlagana cena za leto 2016 
v EUR 

DN </= 20 4,8985 1,1800 6,0785 

20 < DN < 40 14,6955 3,5401 18,2356 

40</= DN <50 48,9849 11,8003 60,7853 

50</= DN <65 73,4774 17,7005 91,1779 

65</= DN <80 146,9548 35,4010 182,3558 

80</= DN <100 244,9247 59,0017 303,9264 

100</= DN <150 489,8495 118,0033 607,8528 

150</= DN 979,6989 236,0067 1.215,7056 

 

Skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja moramo v primeru, da ima stanovanjska stavba 

večjo porabo kot 1,2 m³ na dan za DN 20 razliko nad normirano porabo zaračunati po višji 

ceni za prekomerno porabo. V praksi imajo višjo porabo le tiste stanovanjske stavbe, ki vodo 

uporabljajo tudi za kmetijsko dejavnost.  

 
4. Primerjava trenutno veljavne cene in predlagane cene za oskrbo s pitno vodo 
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Količina 

porabljene 

vode na 

mesec m³ 

Sedanja 

cena pitne 

vode v 

EUR/m³ 

Omrežnina za 

vodomer DN 20 

v EUR 

Skupaj mesečni 

izdatek po stari 

ceni v EUR 

Predlagana cena 

pitne vode 

EUR/m³ 

Omrežnina 

mesečni 

izdatek po novi 

ceni v EUR 

Skupaj mesečni 

izdatek po novi 

ceni v EUR 

Razlika v 

ceni v EUR 

 4 0,8504 4,1813 7,58 0,8504 6,0785 9,48 1,90 

 8 0,8504 4,1813 10,98 0,8504 6,0785 12,88 1,90 

 12 0,8504 4,1813 14,39 0,8504 6,0785 16,28 1,90 

 16 0,8504 4,1813 17,79 0,8504 6,0785 19,68 1,90 

 20 0,8504 4,1813 21,19 0,8504 6,0785 23,09 1,90 

 24 0,8504 4,1813 24,59 0,8504 6,0785 26,49 1,90 

 Cene so brez  DDV. 

 

Župan je menil, da je gradivo obsežno ter odpira razpravo. 

G. Mirko Lovrec je povedal, da čestita izvajalcu javne službe, da je poskrbel za zdravo pitno 

vodo. Sprašuje se, ali ne bi cene za naslednje leto sprejeli prej, ker že drugi mandat posluša 

enake razloge za povišanje cene oz. pokrivanje razlik. Za nekaj centov gre cena gor, glede 

na deflacijo bi pričakoval, da bi bila cena nižja. Zanima ga tudi ali se v podjetju pripravljajo na 

pridobitev ponovne koncesije.  

G. Matjaž Vršič je pojasnil, da bi se lahko cene določile kak mesec prej, vendar bi morale 

občine posredovati podatke o višini najemnine. Če bi šlo za običajno leto to ne bi bil neki 

veliki problem. Obračun amortizacije vpliva na najemnino, ta pa na višjo ceno vode. 

Ga. Pavla Majcen je glede priprave na koncesije povedala, da se nimajo kaj dosti pripravljati. 

Res se lahko zgodi, da bo več koncesionarjev in ne bo na eni položnici vsega kot sedaj, 

vendar je podeljevanje koncesij v pristojnosti občin. Če se najemnina poveča se posledično 

poveča cena. Lani je bil zamik 4 mesece in je nastala precejšnja razlika. 

G. Mirko Lovrec je vprašal, ali  je najemnina zakonsko določena. 

Pojasnjeno je bilo, da je odvisna od amortizacije. Najemnina je dejansko amortizacija. 

Koncesionar obračuna omrežnino, da lahko občinam poravna najemnino. Koncesionar ima 

preko 50.000 EUR negativnega rezultata. Državi je potrebno plačati povračila za vodne 

izgube.  

G. Albin Belšak je povedal, da kolikor je njemu znano, morajo PGD sporočati odjem vode. 

Prepričan je, da naša GD to delajo. 

Ga. Pavla Majcen je menila, da so izgube problematične še posebej na terenih kjer se 

nahaja gramoz. Veliko časa in količin vode odteče, preden pride znak na površje, problem pa 

je tudi mesto Ormož, ki ima precej staro omrežje. 

Povedano je bilo, da Davčna inšpekcija zelo pospešeno nadzira okoljske dajatve. Še sami na 

KP Ormož d.o.o. ne vedo, kaj nas čaka. 

Problem nastopi takrat, ko imajo družine dva vodna vira. Na javnem 1 m3 porabe, ostala 

količina pa gre mimo obračuna okoljske dajatve. Dejansko bi moral imeti porabnik vode dva 

števca. Tega še v Sloveniji nismo povsem rešili. Finančna uprava je v lanskem letu izdala 

mnenje, da se zaračuna okoljska dajatev 4,13 m3 na osebo, če izkazuje nekdo nenormalno 

malo količino porabe. V primerih, ko pa se okoljska dajatev računa na osebo, je to 2,52 EUR 

na mesec/osebo. 
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Ga. Pavla Majcen je povedala, da so kot koncesionar samo posrednik, ki po eni strani 

zaračuna okoljsko dajatev, po drugi strani pa jo v obliki najemnine nakažejo občinam.  

G. Borut Janžekovič je menil, da bi bilo smiselno imeti samo lastni vodovod.  

Ga. Pavla Majcen je pojasnila, da bi zaradi tega imeli preostali porabniki še višjo ceno, kar 

pa ne bi bilo prav. Poleg tega se občinam nalaga da morajo zgraditi javne vodovode.  

G. Matjaž Veršič je povedal, da so z upravljanjem sistemov fiksni stroški, ki so stalni, če pa bi 

bili vsi priključeni bi se variabilni stroški zmanjšali. Praviloma bi morali biti vsi priključeni in 

obremenjeni. V kolikor kmetje podajo vlogo na KP Ormož d.o.o. si lahko uredijo plačilo tako, 

da ne plačujejo okoljske dajatve za kmetijski namen. 

Pred kratkim nas je občan spraševal, če lahko nakaže občini  del okoljske takse, vendar smo 

mu pojasnili, da to ne gre, ker je koncesionar pristojen za pobiranje in nakazila sredstev. 

Ob zaključku razprave je župan menil, da imamo višjo ceno v obeh primerih, če ne vlagamo 

so to izgube, če pa vlagamo v sistem, pa je to amortizacija.  

Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje o Elaboratu. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP št. 101 

 

1.  

 

Občinski svet je obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob 

Dravi in delu občine Ljutomer s poslovnim poročilom za leto 2015. 

 

2.  

 

Občinski svet soglaša z določitvijo cene javne službe oskrbe s pitno vodo, ki jo izvaja 

Komunalno podjetje Ormož d.o.o., na območju občine: 

 

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

Storitev Enota mere Cena v EUR 

Omrežnina za oskrbo s 
pitno vodo 

Premer vodomera Na mesec 

DN </= 20 6,0785 

20 < DN < 40 18,2356 

40</= DN <50 60,7853 

50</= DN <65 91,1779 

65</= DN <80 182,3558 

80</= DN <100 303,9264 

100</= DN <150 607,8528 

150</= DN 1.215,7056 

 

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

Storitev Enota mere Cena v EUR/enoto 

Vodarina m³ 0,8504 
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Storitev Enota mere Cena v EUR/enoto 

Vodarina prekomerna 
poraba 

m³ 1,2756 

Predlagane cene so zaokrožene na 4 decimalna mesta. 

 

3. 

  

Cene za storitve javne službe »oskrbe s pitno vodo« so določene na podlagi potrjenega 

Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s 

pitno vodo v občinah Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi in delu občine Ljutomer s 

poslovnim poročilom za leto 2015. Prekomerna poraba vode se ne obračunava za porabnike 

stanovanjskih stavb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. Izvajalcu javne službe je 

potrebno predložiti potrdilo, da se uporabnik ukvarja s kmetijsko dejavnostjo. V primeru 

predložitve potrdila, da se na posamezni lokaciji predloži dokazilo o opravljanju kmetijske 

dejavnosti, se prekomerna poraba ne obračuna po višji ceni, ampak po normalni ceni za 

vodarino.  

 

4. 

 

Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Sv. Tomaž, Komunalno 

podjetje Ormož d. o. o., bo na osnovi tega sklepa in Uredbe, oblikoval in na svojih spletnih 

straneh ter na krajevno običajen način objavil cenik s potrjeno ceno. 

 

5.  

 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 354-9/2015 01/ZH, z dne 

22.04.2015. 

 

6. 

 

Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne 

s 1. 4. 2016. 

 

Predlog sklepa o višini in viru subvencije obvezne gospodarske javne službe oskrbe s 

pitno vodo v Občini Sveti Tomaž. 

 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP št. 102 

 

1. člen 

 

Ta sklep ureja višino in vir subvencije obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s 

pitno vodo v Občini Sveti Tomaž. 

2. člen 

Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se 

subvencionira za gospodinjstva in nepridobitne uporabnike v višini 31,20 % stroškov 

omrežnine za posamezen vodomer, za obdobje od 1. 4. 2016 dalje do spremembe sklepa o 
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višini subvencioniranja cen. V primeru spremembe cene omrežnine se za izračun višine 

omrežnine za posamezen vodomer uporabi novo sprejeta cena omrežnine in od te cene 

obračuna subvencija v višini 31,20 % stroškov omrežnine za posamezen vodomer. 

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

VODOMER 
Predlagana cena za 

leto 2016 v EU 
Subvencija občine v višini 31,20 % omrežnine / mesec v 

EUR 

DN </= 20 6,0785 1,8965 

20 < DN < 40 18,2356 5,6895 

40</= DN <50 60,7853 18,9650 

50</= DN <65 91,1779 28,4475 

65</= DN <80 182,3558 56,8950 

80</= DN <100 303,9264 94,8250 

100</= DN <150 607,8528 189,6501 

150</= DN 1.215,7056 379,3001 

 

3. člen 

 

Cena storitve omrežnine občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se 

subvencionira iz občinskega proračuna Občine Sveti Tomaž. 

 

4. člen  

  

Račun za izplačilo subvencije izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo izstavi 

najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. 

 

5. člen 

 

Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se 

začne s 1. 4. 2016. 

 

Ad/3 

Župan je prosil predstavnika KP Ormož d.o.o., da podata obrazložitev Elaborata o 

oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb o odvajanju in čiščenju 

komunalnih in padavinskih voda v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, s 

poslovnim poročilom za leto 2015. 

Ga. Pavla Majcen je povedala, da v podjetju to področje pokriva g. Hriberšek Ludvik. 

Poskušala bo odgovoriti na zastavljena vprašanja ter pojasniti na splošno o tej gospodarski 

javni službi. 

Na odpadnih vodah se je povečal strošek v zvezi z odvajanjem in čiščenjem. Na območju 

treh občin deluje devet čistilnih naprav. Omrežje meri 100 km, na njem deluje 39 prečrpalnic. 

Stroški distribucije za vse tri občine so skupni, najemnina oz. omrežnina pa se obračunava 

za vsako občino posebej. Po zakonodaji je s 1. 1. 2016 novost, da bi morali odvažati goščo 

iz malih čistilnih naprav in greznic na večje ČN ali na dehidracijo. Ene občine  se bodo za to 
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storitev odločile. Kot koncesionar morajo podatke pripraviti ter jih občinam posredovati. Če 

tega ne naredijo, so v prekršku. Novost je tudi ta, da se mora okoljska dajatev zaračunavati 

za odjem vode iz lastnih virov (vodnjakov). V kolikor ni mogoče ugotoviti porabljene količine, 

se upošteva navodilo, da se obračuna okoljska dajatev v višini 4,13 m3 na osebo na mesec. 

V nadaljevanju je g. Matjaž Veršič poročal o oblikovanju cene storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda v občinah 

Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž s poslovnim poročilom za leto 2015. 

Med drugim je povedal, da se občinskim svetom predlaga v sprejem nove cene odvajanja in 

čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Cena je predlagana na osnovi veljavne 

zakonodaje in zagotavljanju sredstev za izvajanje te gospodarske javne službe. Ceno 

izvajanja storitev odvajanja odpadnih voda in čiščenja odpadnih voda je potrebno prilagoditi 

predračunskim vrednostim za leto 2016 in hkrati izvesti poračun za preteklo leto 2015, ker je 

prišlo do višjih stroškov zaradi novih investicij in posledično višjih stroškov izvajanja storitev. 

Za primerjavo bi vzeli gospodinjstvo s porabo vode 12 m3 na mesec. Do sedaj so bili stroški 

odvajanja odpadnih voda 6,32987 EUR, po novem bi bili 8,4176 ali 2,0878 EUR več. 

Primerjava čiščenja odpadnih voda za 12 m3 je bila do sedaj  7,8648 EUR, predlagana nova 

cena s subvencijo pa bi znašala  7,5670 EUR ali  nižja za 0,2978 EUR. 

V letu 2015 so pri odvajanju znašali prihodki 254.183,69 EUR, stroški javne infrastrukture so 

znašali 159.483,08 EUR, stroški izvajanja storitev 130.301,58 EUR. Dosežen je bil presežek 

stroškov nad prihodki v višini  - 35.600,97 EUR, od tega je nastala razlika zaradi višje 

omrežnine v višini 16.080,59 EUR, ker je bila uveljavljena od 1. 5. 2015 dalje in višjih 

stroškov storitev od planiranih za 19.520,38 EUR. 

V nadaljevanju je pojasnil, da je obračunska cena izvajanja storitev znašala 0,4401 EUR/m3 

in je v primerjavi s predračunsko vrednostjo, ki je znašala 0,3871 EUR/m3, višja za 13,69 %. 

V primerjavi s povprečno  potrjeno ceno, ki je znašala 0,3714 EUR/m3 v letu 2015, je 

posledično višja obračunska cena za 0,0687 EUR/m3. Za to razliko se mora izvesti poračun v 

letu 2016 za preteklo leto 2015. 

Nastala je tudi razlika potrjene,  obračunske in predračunske cene omrežnine za leto 2015. 

Za primerjavo je povedal, da je razlika pri vodomeru DN 20 v višini 0,9514 EUR. Za večje 

vodomere je razlika večja. 

Če bi se odločili, da se uvede nova storitev odvažanja grezničnih gošč s 1. 1. 2016 bi se 

stroški porazdelili na vse uporabnike. V nadaljevanju je župan povedal, da se za enkrat ne bi 

odločili za odvoz grezničnih gošč, dokler ne bomo dogradili sistema pri novi RČN za 

odlaganje le tega. 

Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP št. 103 

 

1.  

Občinski svet je obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občinah 

Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi s poslovnim poročilom za leto 2015. 
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2. 

Občinski svet soglaša z določitvijo cene javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda in 

sicer: 

1. ODVAJANJE ODPADNIH VODA 

 

- Storitev odvajanja odpadnih voda – obvezna javna služba in posebne storitve (brez 

DDV); 

Storitev Enota mere Cena v € 

Odvajanje odpadnih voda 

Količina odvedene 
vode 

Na m³ odvedene vode 

m³ 0,4558 

 

 

- Omrežnina za odvajanje odpadnih voda za – obvezna javna služba (brez DDV); 

Storitev Enota mere Cena v € 

Omrežnina za 

odvajanje 

odpadnih voda 

Premer vodomera Na mesec 

DN </= 20 5,9918 

20 < DN < 40 17,9753 

40</= DN <50 59,9176 

50</= DN <65 89,8763 

65</= DN <80 179,7527 

80</= DN <100 299,5877 

100</= DN <150 599,1753 

150</= DN 1.198,3508 
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2. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 

 

Občinski svet potrjuje s strani Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. predlagane naslednje 

cene: 

 

- Storitev čiščenja odpadnih voda - obvezna javna služba (brez DDV). 

Storitev Enota mere Cena v € 

Čiščenja odpadnih voda 
Količina čiščenja vode Na m³ čiščenja vode 

m³ 0,5686 

 

- Omrežnina za čiščenje odpadnih voda – obvezna javna služba in posebne storitve 

(brez DDV). 

Storitev Enota mere Cena v € 

Omrežnina za čiščenje 
odpadnih voda 

Premer vodomera Na mesec 

DN </= 20 2,7857 

20 < DN < 40 8,3571 

40</= DN <50 27,8569 

50</= DN <65 41,7853 

65</= DN <80 83,5706 

80</= DN <100 139,2843 

100</= DN <150 278,5685 

150</= DN 557,1372 

 

3. STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI 

GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI 

 

Občinski svet občine predlaganih storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 

greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami skladno z elaboratom izvajalca ne 

potrjuje,  saj še ni zadostnih kapacitet čistilnih naprav, kamor bi lahko vozili blato.  

 

3. 

 

Cene za storitve gospodarske javne službe »odvajanje in čiščenje odpadnih voda« so 

določene na podlagi potrjenega Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občini 

Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi s poslovnim poročilom za leto 2015. 

 

4. 

  

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-3/2015 01/ZH z dne 22. 4. 2015, 

ki je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 4/2015. 
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5. 

 

Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne 

s 1. 4. 2016. 

 

Župan je predlagal glasovanju o sklepu subvencioniranje cene storitev gospodarske 

javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. 

 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP ŠT. 104 

o subvencioniranju cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih 

odpadnih voda 

 

1. člen 

Ta sklep ureja višino in vir subvencije obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja 

in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Sveti Tomaž. 

2. člen 

Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih 

voda se subvencionira za gospodinjstva in nepridobitne uporabnike v višini 50,8 % stroškov 

omrežnine, za obdobje od 1. 4. 2016 dalje do spremembe sklepa o višini subvencioniranja 

cen. V primeru spremembe cene omrežnine se za izračun višine omrežnine za posamezen 

vodomer uporaba novo sprejeta cena omrežnine in od te cene obračuna subvencije v višini 

50,8 % stroškov omrežnine. 

1. ODVAJANJE ODPADNIH VODA 

 

- Subvencija omrežnine za odvajanje odpadnih voda za – obvezna javna služba (brez 

DDV). 

VODOMER 
Omrežnina za enoto 

vodomera / mesec v EUR 

Subvencija občine 50,8 
% omrežnine / mesec v 

EUR 

DN </= 20 5,9918 3,0438 

20 < DN < 40 17,9753 9,1315 

40</= DN <50 59,9176 30,4381 

50</= DN <65 89,8763 45,6572 

65</= DN <80 179,7527 91,3144 

80</= DN <100 299,5877 152,1906 

100</= DN <150 599,1753 304,3811 

150</= DN 1.198,3508 608,7622 
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2. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 

 

Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih 

voda se subvencionira za gospodinjstva in nepridobitne uporabnike v višini 73,3 % stroškov 

omrežnine, za obdobje od 1. 4. 2016 dalje do spremembe sklepa o višini subvencioniranja 

cen. V primeru spremembe cene omrežnine se za izračun višine omrežnine za posamezen 

vodomer uporaba novo sprejeta cena omrežnine in od te cene obračuna subvencije v višini 

73,3 % stroškov omrežnine. 

 

- Subvencija omrežnine za čiščenje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez 

DDV). 

VODOMER 
Omrežnina za enoto 

vodomera / mesec v EUR 

Subvencija občine 73,3 
% omrežnine / mesec v 

EUR 

DN </= 20 2,7857 2,0419 

20 < DN < 40 8,3571 6,1258 

40</= DN <50 27,8569 20,4191 

50</= DN <65 41,7853 30,6286 

65</= DN <80 83,5706 61,2572 

80</= DN <100 139,2843 102,0954 

100</= DN <150 278,5685 204,1907 

150</= DN 557,1372 408,3816 

 

3. člen 

 

Cena storitve omrežnine občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode se subvencionira iz občinskega proračuna Občine Sveti Tomaž, 

proračunski postavki 081510 in 081511. 

 

4. člen  

  

Račun za izplačilo subvencije izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalnih odpadnih voda izstavi najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. 

 

5. člen 

 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-3/2015 01/ZH z dne 22. 4. 2015, 

ki je bil objavljen v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž št. 4/2015. 

 

6. člen  

 

Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se 

začne s 1. 4. 2016.
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Ad/4 

Župan je prosil predstavnika KP Ormož d.o.o., da podata obrazložitev Elaborata o 

oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih ravnanja z odpadki, 

obdelave in odlaganja odpadkov v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, s 

poslovnim poročilom za leto 2015. 

Ga. Pavla Majcen je med drugim povedala, da je v današnjem času ravnanje z odpadki 

postaja vedno strožje in tudi zahtevnejše. Kot nam je vsem znano, se odlagališče v Ormožu 

zapira oz. je v fazi zapiranja, kar pomeni, da bomo morali zanj skrbeti tudi v prihodnje, samo 

odlaganja odpadkov ne bo. Zbirni center še ostaja na isti lokaciji. Zbirni center služi kot 

prostor za obdelavo odpadkov. Pobrane odpadke na terenu je potrebno sortirati pred 

prevzemom. V lanskem letu so zbrali 1000 ton odpadkov, za zapolnitev deponije pa bi jih 

lahko odložili mnogo več. KP Ormož d.o.o. je poskušalo pridobiti dovoljenje pristojne 

Agencije za okolje in prostor, da bi del deponije namenili za obdelavo odpadkov, vendar so 

za pobudo gluhi. Pobrane odpadke na terenu namoči dež, s čimer se tonaža poveča. Občina 

Ormož kaže interes, da bi namenila sredstva za nadkritje zbirnega centra. Izvedli so javni 

razpis za odlaganje in obdelavo odpadkov. Pojavili so se štirje interesenti. Cenovno je bila 

najugodnejša Surovina Maribor. 

V nadaljevanju je g. Matjaž Veršič povedal, da se na podlagi Uredbe predlaga v sprejem 

nove cene zbiranja, obdelava in odlaganja odpadkov. Do sedaj je 120 l posoda stala 7,90 

EUR na mesec, po novem bi stala 9,04 EUR ali 1,14 EUR več brez DDV. 

Iz poslovnega poročila za obdelavo in odlaganje je razvidno, da so prihodki v letu 2015 

znašali 86.001,51 EUR, planirani pa so bili v višini 91.500 EUR. 

V skladu z veljavno zakonodajo morajo biti vsi mešani odpadki pred odlaganjem obdelani. 

Na deponijo v Ormožu so v lanskem letu odlagali samo obdelane mešane komunalne 

odpadke z območja treh občin. Že obdelane odpadke pa so na odlagališče pripeljali Javne 

službe Ptuj, Saubermacher Slovenija, Salamon in ostali. KP Ormož je obdelalo v letu 2015  

1.280.320 kg odpadkov. Po obdelavi pa je odložena količina znašala 1.164.070 kg. Iz 

rednega odvoza je bilo odloženih 974.020 kg mešanih komunalnih odpadkov, direktno na 

zbirni center pa je bilo pripeljanih 199.180 kg mešanih komunalnih odpadkov. 

Predračunski stroški izvajanja storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov za prihodnje 

obračunsko obdobje za leto 2016 bi znašali 112.739,45 EUR. 

Predračunska količina odloženih odpadkov za prihodnje proračunsko obdobje za leto 2016 bi 

znašala 1.300.000 kg za vse tri občine. Odlaganje bo izvajal zunanji izvajalec, ki bo izbran na 

razpisu. Predračunski stroški izvajanja storitev za odlaganje odpadkov za prihodnje 

obračunsko obdobje za leto 2016 bi znašali 137.938,52 EUR.  

V nadaljevanju so bili podani podatki, da izvajalec skrbi za zbiranje mešanih komunalnih 

odpadkov, zbiranje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov, zbiranje nevarne 

embalaže ter zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenih vrtnih odpadkov.  

Prizadevati bi si morali, da bi nastajalo čim naj mešanih komunalnih odpadkov, ker jih bo 

potrebno voziti drugam in to po ceni, ki nam jo bodo nalagali. 

Župan je v nadaljevanju vprašal, da svetnike zanima, kam se sedaj odpadki odvažajo. 

Ga. Pavla Majcen je povedala, da imajo sklenjeno pogodbo s Snago iz Maribora po ceni 130 

EUR za tono. Drugi najcenejši ponudnik je bilo podjetje iz Puconcev po ceni 160 EUR za 

tono. Kam jih dalje vozijo iz Maribora, nas ne zanima. 
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Podjetja imajo izvozna dovoljenja. Sedaj se že dogaja, da zbirni centri v Sloveniji ne bodo 

dosegali ciljev za investicije. V Sloveniji je predvidenih 6 zbirnih centrov. 

Ga. Kristina Grašič je vprašala o višini položnice. 

Pojasnjeno je bilo, da bo plačilo v višini 9,04 EUR brez DDV.  

Ga. Pavlo Hebar je zanimalo, ali  bo odvoz kosovnih odpadkov potekal kot do sedaj. 

Pojasnjeno je bilo, da ni predvidenih sprememb. 

 

Župan je po končani razpravi predlagal glasovanje o določitvi cene zbiranja, obdelave in 

odlaganja komunalnih odpadkov. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP ŠT. 105 

o določitvi cen zbiranje, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov 

 

1. 

Občinski svet je obravnaval in sprejel Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih 

gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče 

ob Dravi s poslovnim poročilom za leto 2015 in Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v občinah Ormož, Sveti Tomaž in 

Središče ob Dravi s poslovnim poročilom o izvajanju GJS ravnanja z odpadki za leto 2015. 

 

2. 

Občinski svet soglaša z določitvijo cene javne službe za zbiranje določenih vrst komunalnih 

odpadkov, obdelavo komunalnih odpadkov in odlaganje komunalnih odpadkov: 

 

1. ZBIRANJE ODPADKOV 

 

- Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov, ločeno zbiranje odpadne embalaže ter 

mešanih komunalnih odpadkov (cene so brez DDV): 

cena storitev v EUR/kg 0,12699 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,00532 

stroški izvajanja storitev v EUR 0,12167 

 

- Zbiranje bioloških odpadkov (cene so brez DDV): 

cena storitev v EUR/kg 0,09176 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,00000 

stroški izvajanja storitev v EUR 0,09176 
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2. OBDELAVA ODPADKOV 

 

- Obdelava mešanih komunalnih odpadkov (cene so brez DDV): 

cena storitev v EUR/kg 0,0834 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,0000 

stroški izvajanja storitev v EUR 0,0834 

 

3. ODLAGANJE ODPADKOV  

- Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov (cene so brez DDV): 

cena storitev v EUR/kg 0,10816 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,00000 

stroški izvajanja storitev v EUR 0,10816 

 

3. 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka 355-2/2015 01/ZH, z dne 22. 4. 2015, 

ki je objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 4/2015 in Sklep o spremembi sklepa 

o določitvi cen zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov številka 355-5/2015 

01\ZH, z dne 5. 10. 2015, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž št. 

11/2015. 

 

4. 

 

Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne 

s 1. 4. 2016. 

 

Župan se je predstavnikoma KP Ormož d.o.o. zahvalil za sodelovanje na seji. 

 

Ad/5 

 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev predloga o obratovalnem 

času Krajevne knjižnice pri Sv. Tomažu v poletnih mesecih. 

Med drugim je bilo povedano, da je predpisan minimalni obratovalni čas Krajevnih knjižnih 15 

ur na teden. 

Na podlagi analize obiskov v Krajevni knjižnici Sv. Tomaž se ugotavlja, da odprtje ob 

sobotah ni smiselno. Prav tako v matični knjižnici F. K. Meška Ormož predlagajo, da bi 

krajevna knjižnica v mesecu juliju in avgustu poslovala po poletnem delovnem času, to je ob 

sredah od 8. do 13. ure. 

Razprava: 

Ga. Kristina Grašič je vprašala o obisku v Krajevni knjižnici.  

Direktorica je pojasnila, da je včlanjenih 378 oseb. V preteklem letu pa je bilo zabeleženih 

2290 obiskov- preko njihovega cobiss sistema. 



16 

 

Župan je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP ŠT. 106 

o obratovalnem času Krajevne knjižnice Sveti Tomaž 

 

1. 

 

Krajevna knjižnica je za uporabnike odprta: 

PONEDELJEK :  Od 13. do 18. ure 

SREDA:               Od 13. do 18. ure 

PETEK:                Od   8. do 13. ure 

 

2. 

 

V juliju in avgustu posluje Krajevna knjižnica po poletnem delovnem času. Odprta je vsako 

sredo od 8. do 13. ure. 

 

Ad/6 

 

Župan je med drugim povedal, da smo se že s sprejetjem proračuna v mesecu decembru 

2015 odločili za nadaljevanje izgradnje optičnega omrežja. Optično omrežje bi širili v delu 

naselja Mala vas pri Ormožu, Gradišče in v delu naselja Zagorje. Vrednost investicije po 

tekočih cenah bi znašala 123.220,00 EUR. Od tega bi občina Sveti Tomaž zagotovila 

71.000,00 EUR, zasebni partner 36.600,00 EUR in povračljivi DDV bi znašal 15.620,00 EUR. 

V nadaljevanju je direktorica občinske uprave pojasnila, da moramo sprejeti DIIP, da lahko 

nadaljujemo z aktivnostmi. Pri tej investiciji bo šlo za javno -zasebni partnerski odnos.  

Razprava: 

Ga. Kristina Grašič je vprašala, kdaj se bo pristopilo k izvajanju del. 

Pojasnjeno je bilo, da nekje v poletnih mesecih. 

Župan je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP ŠT. 107 

O POTRDITVI DIIP-a1 

 

1. Potrdi se  DOKUMENT  IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  za 
projekt/program2: Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij v naseljih Zagorje, Gradišče in Mala vas pri Ormožu, ki ga je 
izdelala3 Javna razvojna agencija Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, 24. marca 
2016. 
 

2. V NRP občine se: (obkroži)  
           - odobri se izvedba investicije 
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Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča: 
 

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 123.220,00  EUR (z vključenim 
povračljivim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala  skladno s časovnim 
načrtom od marca do 31. oktobra 2016. 

 

4. Vire za financiranje zagotavljajo6: 
- Občina Sveti Tomaž v znesku: 71.000,00 EUR 
- zasebni partner: 36.600,00 EUR. 
- povračljiv DDV: 15.620,00 EUR 
 

 

Ad/7 

Župan je prosil predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Albina 

Belšaka, da poda  predlog komisije za imenovanje dveh članov v Svet javnega zavoda OŠ 

Sveti Tomaž. 

Predsednik je povedal, da se je komisija sestala pred današnjo sejo. Podani so bili trije 

predlogi političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu. 

Komisija predlaga naslednji kandidatki: 

1.  Ivana Reihss, Rucmanci 43, 2258 Sveti Tomaž, kandidatka OO SLS Sveti Tomaž 

2.  Irena Slana, Koračice 56, 2258 Sveti Tomaž, kandidatka OO NSi. Sveti Tomaž 

Župan je predlagal razpravo. 

Dodatnih predlogov ni bilo. 

Župan je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP ŠT. 108 

1. 

 

V svet javnega zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž se imenujeta: 

1. Ivana Reihss, Rucmanci 43, 2258 Sveti Tomaž  

2. Irena Slana, Koračice 56, 2258 Sveti Tomaž 

 

2. 

 

Mandatna doba članov sveta traja 4 leta. 

 

3. 

 

Ta sklep velja takoj. 

 

Ad/8 
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Seje občinskega sveta sta se udeležila projektanta idejne zasnove Stanovanjsko poslovnega 

objekta pri Sv. Tomažu ga. Doris Arnuš in g. Stanislav Arnuš, projektanta podjetja BIRO N33, 

Doris Arnuš s. p., Orešje 115, 2250 Ptuj. V predstavitvi sta med drugim povedala, da je bila 

po naročilu občine pripravljena idejna zasnova za izgradnjo Stanovanjsko poslovnega 

objekta. Objekt bi bil lociran na parc. št. *18/3 k. o. Tomaž, na mestu, kjer je nekoč stal objekt 

kmetijske zadruge, sedaj pa služi za parkiranje na prostem. 

Objekt bi bil zgrajen vzdolž ceste proti cerkvi in proti stari pošti. Prvi del objekta bi služil za 

poslovni namen, razen kletnih prostorov, ki bi služili za shrambo stanovalcem, drugi pa za 

stanovanjski namen ali pa tudi za poslovni, če bi se pokazala potreba. Šlo bi za klasično 

gradnjo zmožnostjo povečanja ali zmanjšanja velikosti stanovanj, odvisno od potreb oz. 

povpraševanja. Objekt na stanovanjskem delu bi bil grajen tako, da bi imelo vsako 

stanovanje lasten vhod iz povezovalnega hodnika na zunanji strani. Velikost stanovanj bi bila 

od  79 do 63 m2 ali z varianto 45 m2. V objektu bi bilo 9 stanovanj. Poslovni del bi imel 94 m2 

za pisarne,  95 m2 za sejno sobo, eno pisarno in čajno kuhinjo ter 96 m2 prostora za arhiv. 

Kletni prostori bi služili za garaže, shrambe in kotlovnico. Ogrevanje objekta bi bilo s 

toplotnimi črpalkami, ki bi bile nameščene na strešnem delu objekta, da ne bi bile moteče, 

poslovni del objekta pa bi ogrevali z ogrevalnim sistemom na pelete. 

Po predvidevanjih bi m2 stal cca 800 EUR. 

V nadaljevanju je župan povedal, da bi želeli zapolniti ta del centra Sv. Tomaža, ker je na 

tem mestu objekt v preteklosti že stal. Občina je lastnik parcele. Sedaj smo najemniki 

poslovnih prostorov za potrebe občine. Najemnina nas na leto stane preko 6.000 EUR in bi 

bilo smiselno, da pristopimo k reševanju tega problema. Dejansko funkcioniramo na treh 

lokacijah, v objektu mežnarije, sejno sobo imamo v kulturnem domu, arhiv pa v prostorih 

bloka. Objekt bi gradil zasebni partner z namenom prodaje bivalnih in poslovnih enot. Ne gre 

za neprofitna stanovanja, ker jih imamo pri Sv. Tomažu že dovolj. Delati moramo na tem, da 

občane zadržimo tukaj. Kar nekaj družin si je vsaj začasno našlo v naših neprofitnih 

stanovanjih  možnost bivanja. 

Župan je predlagal razpravo. 

G. Mirko Lovrec je vprašal, ali bo za poslovni objekt enaka cena po m2.  

Projektant je pojasnil, da bi verjetno trg prenesel ceno do 1000 EUR po m2, ker pa so zraven 

še hodniki, kletni prostori in garaža, bi verjetno lahko prišli do cene 800 EUR na m2. Za 

poslovni objekt bi lahko dosegli nižjo ceno zaradi sodelovanja pri projektu s parcelo. 

G. Mirko Lovrec je vprašal, ali bo celotna poslovna zgradba služila za potrebe občine. 

Pojasnjeno je bilo, da je večji del kletnih prostorov pod poslovno zgradbo namenjenih za 

stanovalce za shrambe, razen kotlovnice. 

G. Mirko Lovrec je menil, ali bo občina zmogla financirati Medgeneracijski objekt, ki bo stal 

dober milijon ter ta poslovni objekt s 300 tisočaki. To predstavlja 3 do 4 investicijske 

proračune naše občine, če ne delamo nič drugega in investiramo. Osebno podpira idejno 

zasnovo, ker občina brez občanov ne bo dolgo obstajala. 

Župan je pojasnil, da računamo na dva  vira sofinanciranja, v najslabšem primeru pa se 

bomo morali zadolžiti kot občina. Za gradnjo stanovanjsko poslovnega objekta bomo iskali 

investitorja. Na kako dolgi rok bi odplačati prostore v poslovnem objektu se bomo odločali na 

občinskem svetu, če do gradnje pride. Iskali bomo za  nas najugodnejšo rešitev. 
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G. Mirko Lovrec je vprašal, za kakšen namen bi stanovanja gradili, za socialna ali tržna. 

Pojasnjeno je bilo, da izključno za trg. Nekaj interesentov je že. 

V nadaljevanju je g. Stanislav Arnuš povedal, da bo izdelan plakat, da bo širši javnosti 

predstavljen namen.  

G .Mirko Lovrec je mnenja, da bo objekt skoraj na cesti. Dejstvo je, da je prostora za gradnjo 

novega objekta malo. Menil je tudi, da zaradi teh investicij ne bi smeli pozabiti na 

vzdrževanje stare šole. Sprašuje, ali rabimo 300 m2 za potrebe občine.  

Pojasnjeno je bilo, da so tri pisarne in prostori  za delo občinskega sveta. Problem imamo z 

arhivom, saj nimamo zanj prostora. 

G. Borut Janžekovič je menil, ali se ne bi dalo koristiti podstrešja za arhiv ali pa stanovanje. 

Bilo je pojasnjeno je, da ne bi bilo dovolj prostora.  

Vse svetnice in svetniki se strinjajo, da se z idejnim projektom nadaljuje. 

 

Ad/9 

Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje. 

G. Marjan Antolič je vprašal,  kako napredujejo aktivnosti za gradnjo pločnika ob regionalni 

cesti in obnova ceste. Kaj se dela v starem vrtcu? Ali imamo interesenta za prostore stare 

pošte, ker se obnovitvena dela izvajajo? Predlaga, da bi asfaltirali parkirišče pri dvorani. 

Menil je tudi, da občani pozitivno gledajo na gradnjo nove stanovanjsko poslovne zgradbe, 

katero tudi sam podpira. 

Župan je pojasnil, da imamo pločnik planiran za letošnje leto, še vedno pa nam ni znano, kaj 

bo z obnovo ceste, ker ni jasnega sporočila od Direkcije za ceste. Obe investiciji pa sta 

povezani. 

V vrtcu izvajamo pripravljalna dela za dve stanovanji. 

Asfaltiranje parkirišča pri dvorani bi bilo nujno, vendar bi morali zagotoviti finančni vir. 

G. Albin Belšak je vprašal, ali se predvideva sanacija še enega propusta na cesti v Korački 

dolini. Pojasnjeno je bilo, da se načrtuje. 

G. Mirko Lovrec je predlagal, da bi pripravili srečanje za vse maturante z naše občine. 

Župan se s predlogom strinja. Povedal, pa je, da se lansko leto ni udeležil maturantskega 

plesa v Ormožu, da ne imel očitkov, da so pomembni samo gimnazijski maturanti. 

Ga. Pavla Hebar je predlagala, da se očisti jarek v smeri Rakovcev, ker je zamuljen. 

Pojasnjeno je bilo, da se dela načrtujejo. 

Ga. Marija Žinko je vprašala, ali se je kdo oglasil na občini v zvezi z asfaltiranjem ceste proti 

Marti Meško na Seniku. Pojasnjeno je bilo, da ni bilo nikogar. 

G. Borut Janžekovič je vprašal, če bomo asfaltirali avtobusno postajo v Rucmancih, ko se 

bodo izvajala dela na cesti v smeri Adija Horvata. Sprašuje, ali bi se lahko zagotovila 

sredstva za obnovo kapele. Predlagal je, da bi se lahko na AP v Rucmancih namestila eno 

luč. 
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Pojasnjeno je bilo,  da bi do asfaltiranja postajališča lahko prišlo. Sredstev za obnovo kapele 

pa ne bo mogoče pridobiti iz proračuna, ker je planirana obnova kapele na Gomili. 

Ga. Kristina Grašič sprašuje, če bi lahko kaj sredstev namenili za cesto v Korparove grabe. 

Pojasnjeno je bilo, da gre za javno dobro, ki ga koristijo lastniki zemljišč v  Korparovih 

grabah. Največ problemov si naredijo lastniki zemljišč sami, ker ne upoštevajo pravil oranja 

ob cesti. 

G. Franc Magdič opozarja na plazeči teren na cesti v smeri Žajdela Karoline. 

Pojasnjeno je bilo, da je na cesti prišlo do dveh manjših zdrsov. Cesta se bo dvignila in bo 

preprečevala drsenje zemlje. 

 

Ad/10 

Razno: 

Župan je svetnike prosil za sodelovanje pri čistilni akciji, ki bo 9.aprila 2016 od 9. do 12. ure. 

Poskrbljeno bo za odvoz preko KP Ormož d.o.o.. Po končani delovni akciji bomo poskrbeli za 

malico. Gospodinjstva bodo prejela vabila po pošti. Na vabilu bodo navedena zbirna mesta in 

lokacije, kjer se bodo odlagali zbrani odpadki.  

 

Seja je bila zaključena ob 18. 45 uri. 

 

Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                            Župan: Mirko Cvetko                                                                                                 
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OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  9. REDNE SEJE 

 
1. Sklep  št.  100, je realiziran 
2. Sklep  št.  101, je v postopku realizacije.  
3. Sklep  št.  102, je v postopku realizacije.  
4. Sklep  št.  103, je v postopku realizacije.  
5. Sklep  št.  104, je v postopku realizacije  
6. Sklep  št.  105, je v postopku realizacije. 
7. Sklep  št.  106, je v postopku realizacije. 
8. Sklep  št.  107, je v postopku realizacije.  
9. Sklep  št.  108, je v postopku realizacije. 

 
 

Sveti Tomaž, dne 14.04.2016 
       OBČINSKA UPRAVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


