OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-1/2018 01/ZH
Datum: 28. 12. 2018
ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 28. decembra 2018 ob 18. uri
v sejni sobi v Kulturnem domu pri Sv. Tomažu št. 44, 2258 Sveti Tomaž.
G. župan Mirko Cvetko, (v nadaljevanju župan), je po uvodnem pozdravu prisotnih ugotovil,
da je seja sklepčna, ker so bili prisotni vsi svetniki.
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman (v nadaljevanju
direktorica občinske uprave).
Od poročevalcev je bil prisoten predstavnik KP Ormož d.o.o., Hardek 21c, g. Matjaž Veršič
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Od novinarjev je bila prisotna ga. Monika Horvat za Štajerski tednik.
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. 5
1.
Potrdi se zapisnik 1. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/1
Za sejo je župan predlagal naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 1. redne seje občinskega sveta s
poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Letno poročilo o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob
Dravi in Sveti Tomaž v letu 2017
3. Poslovno poročilo za izvajanje GJS odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih
voda v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2017
4. Letno poročilo o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Ormož,
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2017
5. Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne GJS oskrbe s pitno vodo v občinah
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2019
6. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih GJS ravnanja s odpadki v občinah
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2019
7. Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne GJS odvajanja in čiščenja odpadnih in
padavinskih voda v občini Sveti Tomaž za leto 2019
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8. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
9. Razno
Župan je predlagal razpravo.
Ker pripomb ali dopolnitev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 1. redne seje občinskega sveta s
poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Letno poročilo o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob
Dravi in Sveti Tomaž v letu 2017
3. Poslovno poročilo za izvajanje GJS odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih
voda v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2017
4. Letno poročilo o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Ormož,
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2017
5. Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne GJS oskrbe s pitno vodo v občinah
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2019
6. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih GJS ravnanja s odpadki v občinah
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2019
7. Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne GJS odvajanja in čiščenja odpadnih in
padavinskih voda v občini Sveti Tomaž za leto 2019
8. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
9. Razno
Ad/2
Župan je prosil predstavnika koncesionarja g. Matjaža Veršiča, da poda obrazložitev
Letnega poročilo o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in
Sveti Tomaž v letu 2017. Med drugim je povedal, da je bilo konec leta 2017 6.166
priključkov, od tega je bilo na območju Sv. Tomaža 742 ali 12,2 %. Nadzor izvajajo v skladu
s Pravilnikom o pitni vodi. V okviru notranjega nadzora so opravili 147 vzorčenj pitne vode,
52 vzorcev po končni pripravi in 95 vzorcev je bilo odvzetih pri uporabnikih. Pitna voda je
ocenjena kot zdravstveno ustrezna.
Omrežje je sestavljeno iz 451 km primarnega in sekundarnega sistema in 120 km
terciarnega. Vseh okvar je bilo 236, od tega na območju Sv. Tomaža 18, od tega 7 na
omrežju Hajndl - Vičanski vrh - Sv. Tomaža in 2 okvari na omrežju Hajndl - Lešniški vrh Koračice.
Čisti prihodki v letu 2017 so bili ustvarjeni v višini 1.340.354 EUR. Vseh stroškov s pitno vodo
je bilo za 1.316.931 EUR. V letu 2017 so prihodki pri izvajanju koncesijske dejavnosti
presegli stroške za 23.337 EUR, od tega iz naslova javne infrastrukture v višini 20.705 EUR
in iz naslova izvajanja storitev v višini 2.632 EUR.
Presežek prihodkov nad stroški za leto 2016 v višini 2.311 EUR iz opravljanja dejavnosti in
2.128 EUR iz naslova javne infrastrukture bo poračunan v ceni za leto 2018 in presežek
prihodkov za leto 2017 bo poračunan v ceni vode in omrežnine v letu 2019. Z obnovo
omrežja se znižujejo tudi vodne izgube, smo pa glede tega nekje v sredini, glede na odstotek
vodnih izgub. Povedal je tudi, da gre tudi za neupravičen odvzem vode.
Župan je v nadaljevanju povedal, da vsako leto obnovimo najbolj kritične odseke
vodovodnega omrežja, kolikor je v naši finančni zmožnosti. Največkrat se pojavi okvara na
omrežju vodovoda od Senika v smeri Sejance. V Kolikor bomo uspeli na razpisu za
pridobitev sredstev v sodelovanju z občino Ormož, bomo tudi ta problem rešili, nikakor pa
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nismo sposobni sami zgraditi novega omrežja med VH Vičanski vrh, VH Kostanj in VH
Rakovci, ker naš proračun tega ne bi prenesel.
Župan je predlagal razpravo:
G. Mirko Lovrec je menil, da bi morali posvečati več skrbi za delovanje hidrantov na
celotnem območju, ker precejšnje število hidrantov ni v funkciji. Menil je, da bi morali k temu
načrtno pristopiti in vsaj vsako leto do tri hidrante obnoviti. Gasilci lahko posredujejo in
pridejo z najsodobnejšo opremo na prizorišče požara, pa to dosti ne pomaga, če naletiš ne
nedelujoči hidrant. Prepričan je, da bi v sodelovanju s KP Ormož d.o.o., kot upravljavcev
vodovodnega omrežja, občino kot lastnikom in PGD našli in odpravili pomanjkljivosti, da se
ne bi izgovarjali eden na drugega, kdo je za kaj kriv. Glede okvar je vprašal, kaj lahko stori
upravljavec, da bi bilo tega manj.
Župan je v nadaljevanju povedal, da smo finančno omejeni, bomo pa v sodelovanju z prej
omenjenimi, na podali posredovanih podatkov o stanju hidrantne mreže k reševanju
problemov pristopili.
G. Borut Janžekovič je menil, da bi morali imeti ob hidrantih gramoz, ne pa zemljo, ker pride
v zimskem času do poškodb, ker hidrant zamrzne.
G. Marko Vajda je vprašal, koliko časa upravljavec vodovoda potrebuje, da neko napako
odpravi, ker, če to predolgo traja nastanejo vodne izgube.
G. Matjaž Veršič je povedal, da je precej omrežja starejšega in tudi dotrajanega. Z obnovo
omrežja se stanje lahko izboljša, vendar ni mogoče povsem odpraviti izgub, ker to praktično
ni mogoče. Upravljavec poseduje opremo, ki zaznava šume, vendar dostikrat poteče precej
časa, da se v okolici zazna, da je nekaj narobe. Do odprave ugotovljenih napak pride takoj,
ko jim nekdo to sporoči.
Svetnik Franc Magdič je vprašal, koliko pritiska bi moralo biti na pipi. V naselju Pršetinci se je
pri njih pritisk močno znižal, ko so nadaljevali z omrežjem v smeri Koračic.
Matjaž Veršič je povedal, da bi naj bilo od 2,5 do 4 bare. Tam kjer so problemi, da je tlak
prenizek, se to rešuje s hidroforji, ni pa to možno za celotne linije. Če je kje kakšen tak
primer, naj to občani javijo njihovi službi.
G. Borut Janžekovič je vprašal, katero vrsto cevi vgrajujejo v omrežja in ali še so vedno
vgrajene salonitne cevi.
G. Matjaž Veršič je pojasnil, da se uporablja alkaten, doptil, odvisno od pritiska, ki ga mora
vzdržati posamezni del omrežja.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je vseh osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 6
1.
Sprejme se Letno poročilo o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče
ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2017.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/3
Župan je prosil predstavnika koncesionarja g. Matjaža Veršiča, da poda obrazložitev
Poslovnega poročilo za izvajanje GJS odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda
v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2017.
Med drugim je bilo povedano, da na območju občine Sveti Tomaž delujeta dva kanalizacijska
sistema in dve rastlinski čistilni napravi (RČN).

3

Obe RČN pri Sv. Tomažu imata usedalnik za goščo. V nadaljevanju je podal podatke o
izkoriščenosti sistemov.
Prihodki s subvencijo so znašali 17.549 EUR. Stroški blaga, materiala, storitev in stroški dela
so skupaj znašali 19.250 EUR. Čisti poslovni izid je 1.700 EUR. Občina Sveti Tomaž ima iz
naslova javne infrastrukture presežek stroškov nad prihodki v višini 1.703 EUR in iz naziva
opravljanja stroškov storitev presežek prihodkov nad stroški v višini 3 EUR. Na negativni izid
je vplivala najemnina, ker je občina zaračunala najemnino za celotno leto 2017, negativni izid
je tudi pri čiščenju.
Občina Sveti Tomaž se še ni odločila za praznjenje gošč iz malih čistilnih naprav in greznic s
celotnega območja občine.
V nadaljevanju je župan povedal, da se zaenkrat še ne bi odločili za to storitev, dokler ne
bomo imeli dokumenta o celostni rešitvi za fekalne vode na območju občine Sveti Tomaž.
Župan je predlagal razpravo:
G. Mirko Lovrec je vprašal, če malo število uporabnikov vpliva na stroške. Zanima ga tudi, ali
so uporabniki, ki so priključeni na RČN zadovoljni in kako sistem deluje.
G. Matjaž Veršič je povedal, da vsak uporabnik, ki je priključen na sistem, pozitivno vpliva na
stroške. V kolikor bi imeli vključena gospodinjstva za odvoz gošč iz greznic in malih čistilnih
naprav, bi se te storitve lahko tudi vključile v stroške. Praznjenje grezničnih gošč je vključeno
samo v občini Središče ob Dravi, je povedal. Menil je tudi, da bi morali vključiti vse, ki so
tehnično izvedljivi na območju obeh RČN pri Sv. Tomažu.
V nadaljevanju je župan povedal, da bomo v prihodnje pristopili k dokončanju kanalizacije od
h. št. 1 do 10. Nekaj objektov še ni priključenih, ker je potrebno pristopiti k izdaji odločb o
plačilu komunalnega prispevka. Poskrbeli smo za dograditev zbiralnika gošč pri RČN pod
šolo, da se lahko objekti priključijo direktno brez lastne greznice.
G. Albin Belšak je vprašal, kdaj bo preostalo omrežje zgrajeno.
Župan je pojasnil, da takrat, ko bomo zagotovili sredstva v proračunu.
G. Marjan Antolič je vprašal, kam bi greznične gošče odvažali.
Pojasnjeno je bilo, da na ČN, ki bi lahko te gošče sprejela.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je vseh osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 7
1.
Sprejme se Poslovno poročilo za izvajanje GJS odvajanja in čiščenja komunalnih in
padavinskih voda v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2017.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/4
Župan je prosil predstavnika koncesionarja g. Matjaža Veršiča, da poda obrazložitev
Letnega poročilo o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Ormož,
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2017. Med drugim je povedal, da so za izvajanje te
GJS skupaj s CEROP Puconci pridobili koncesijo za ravnanje z odpadki. Način zbiranja in
odvoz poteka od vrat do vrat, locirani pa so tudi ekološki otoki za steklo in papir, na Zbirnem
centru Dobrava v Ormožu pa za vse vrste odpadkov. Še vedno ni pravega odnosa do
ločevanja odpadkov pri posameznikih, pa tudi precej težav je na ekoloških otokih. Kosovne
odpadke odvažajo na poziv. Razmišlja se tudi o pilotnem projektu odvoza papirja od vrat do
vrat, ker se ga veliko odlaga med mešane odpadke. Nevarne odpadke lahko posamezniki, ki
so vključeni v redni odvoz odložijo na Zbirnem centru Dobrava brezplačno. Na območju
občine Sveti Tomaž praznijo 615 posod 120 L, 20 240 L in 5 1100 L posod mešanih
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odpadkov, eno 240 L posodo za papir, štiri 1100 L posode za plastiko, eno 240 L posodo za
steklo, devet gospodinjstev ima vreče, devet posod s 120 L in ena s 240 L bioloških
odpadkov.
Prihodki so znašali 567.841 EUR, skupni stroški izvajanja GJS zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov so v letu 2017 znašali 566.349 EUR, čisti poslovni izid proračunskega
leta je znašal 1.492 EUR.
Povedal je tudi, da je bilo na seji občinskega sveta v Ormožu nekaj razmišljanj in predlogov o
pravičnejši obremenitvi, glede na št. prebivalcev po gospodinjstvih.
V nadaljevanju je župan menil, da bi se morali o novih predlogih pogovarjati in sprejeti
odločitve v vseh treh občinskih svetih, ker velja koncesija za vse tri občine, povsem
pravičnega načina pa verjetno ne bomo nikdar dosegli.
Menil je tudi, da bi morali narediti več reda z odpadno folijo po porabljeni silaži za živali, ker
na terenu opažamo, da kmetje folijo sežgejo na domačem dvorišču.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo je predlagal glasovanje.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je vseh osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 8
1.
Sprejme se Letno poročilo o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2017.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/5
Župan je prosil predstavnika koncesionarja g. Matjaža Veršiča, da poda obrazložitev
Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne GJS oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož,
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2019. Med drugim je povedal, da je elaborat
pripravljen na podlagi koncesijske pogodbe. V Elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitev
obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, na skupnem območju občine
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Predlagana je cena vodarine in omrežnine, ki bi
veljala od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Predračunska količina za leto 2019 znaša 772.840 m3,
od tega za posebne storitve 75.340 m3. Iz tega sledi, da bi predračunska količina za
uporabnike GJS znašala 697.500 m3. Pojasnil je tudi načrtovana poslovna sredstva za leto
2019, ki se planirajo v višini 111.557 EUR. Planirajo prihodke z opravljanjem posebnih storite
v višini 96.250 EUR, ki bodo znižali stroške vodarine za 64.069 EUR in stroške omrežnine
za 32.181 EUR. Število vseh zaposlenih je 13,92 delavcev, od teh je 12 delavcev od aprila
2017 z višjim standardom izobrazbe. Za leto 2019 se planirajo stroški najema javne
infrastrukture v višini 431.760 EUR in skupni stroški omrežnine v višini 594.760 EUR.
Predračunska cena omrežnine je planirana v višini 5,420090 EUR, ki pa se zmanjša n a
5,12759 zaradi planiranih prihodkov od posebnih storitev. Stroški med uporabnine javne
službe in posebnih storitev so planirani v višini 94,59 % in za posebne storitve 5,41 %.
Predračunska cena vodarine za leto 2019 se predlaga v višini 0,85040 EUR/m3 in za
prekomerno obremenitev v višini 1,27560 EUR/m3.
Predračunska cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo za obračunsko obdobje leta 2019
znaša 5,12759 EUR za faktor 1 in k tej ceni je potrebno odšteti vrednost poračuna za leto
2017 v vrednosti 0,1373 za faktor 1, kar pomeni, da je predlagana cena 4.99029 za faktor 1 (
priključek na DN</=20).
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V kolikor želimo, da se gospodinjskim uporabnikom in negospodarstvu ne spremeni cena, bi
bilo potrebno subvencionirati 15,97 % omrežnine od 1. 1. 2019 dalje, v preteklem letu je bila
18,9 %. Cena omrežnine se zniža, ker so občine podale za leto 2019 nižjo predračunsko
vrednost najemnin, ker je določeni javni infrastrukturi potekla amortizacija.
Župan je v nadaljevanju povedal, da spodbudno, da se katera od cen zniža, ne pa zviša za
uporabnike.
Župan je predlagal razpravo:
G Mirko Lovrec je vprašal, ali se razmišlja o rezervnih vodnih virih v primeru, če bi prišlo do
onesnaženosti iz kakršnega koli razloga. Zanima ga tudi, ali je možna navezava na druge
vodovode sosednjih občin.
Pojasnjeno je bilo, da bi bla možna začasna navezava na območju občine Gorišnica,
dolgoročno pa ne.
G. Marko Vajda je vprašal, ali bi viri pitne vode zadostovali, če bi na primer prišlo do večjega
priseljevanja na območje teh občin.
Pojasnjeno je bilo, da je možno načrpati tudi do 1 milijon m 3 pitne vode, kar pomeni, da bi
količine zadostovale.
Glede onesnaženosti bi se tudi našle rešitve, ker so vodnjaki ločeni med seboj. Do sedaj ni
bilo težav in upamo, da bo tako ostalo tudi v prihodnje.
G. Mirko Lovrec je menil, da so lastniki vodnjakov napačno ravnali in vodnjake zasipali. Ob
morebitnih izrednih razmerah bi ti vodni vili prišli zelo prav. Iz poročila je razvidno, da je voda
zdrava in pitna, oporečna pa je bila samo v enem primeru pri stanovanjski hiši.
G. Marjan Antolič je vprašal, od kod se voda črpa.
Pojasnjeno je bilo, da iz Drave črpajo vodo za umetno bogatenje podtalnice, črpa pa se
dejansko iz več vodnjakov na varovanem območju v Mihovcih.
G. Mirko Lovrec predlagal, da bi si enkrat svetniki ogledali in se seznanili s sistemom
preskrbe s pitno vodo.
Župan je predlagal glasovanje o določitvi cene storitve gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo.

Glasovalo je vseh osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 9
o določitvi cene storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
1.
Občinski svet je obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti
Tomaž za leto 2019 in obravnaval ter sprejel Letno poročilo o izvajanju GJS oskrbe s pitno
vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2017.
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
Premer vodomera
Na mesec
Omrežnina za oskrbo s pitno
DN </= 20
4,99029
vodo
20 < DN < 40
14,97087
-

6

40</= DN <50
50</= DN <65
65</= DN <80
80</= DN <100
100</= DN <150
150</= DN
-

49,90290
74,85435
149,70870
249,51450
499,02900
998,05800

Vodarina - obvezna javna služba in posebne storitve (brez DDV).
Cena v EUR/enoto
Storitev
Enota mere
Vodarina
m³
0,85040

Cena v EUR/enoto
Storitev
Enota mere
Vodarina prekomerna
m³
1,27560
poraba
Predlagane cene so zaokrožene na 5 decimalnih mest in so brez DDV.
3.
Cene za storitve javne službe »oskrbe s pitno vodo« so določene na podlagi potrjenega
Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2019. 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.
Z sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-5/2017 01/ZH, z dne
21.11.2017.
6.
Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne
s 1.1.2019.
Župan je predlagal glasovanje o subvencioniranju cene storitev gospodarske javne

službe oskrbe s pitno vodo.
Glasovalo je vseh osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 10

o subvencioniranju cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo
7

1. člen
Ta sklep ureja višini 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 15,97 % stroškov
omrežnine za posamezen vodomer, za obdobje od 1.1.2019 dalje do spremembe
sklepa o 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 15,97 % stroškov omrežnine za
posamezen vodomer.
-

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

VODOMER
DN </= 20
20 < DN < 40
40</= DN <50
50</= DN <65
65</= DN <80
80</= DN <100
100</= DN <150
150</= DN

Subvencija občine
Predlagana cena za v višini 15,97 %
leto 2019 v EUR omrežnine / mesec
v EUR
0,79695
4,99029
2,39085
14,97087
7,96949
49,90290
11,95424
74,85435
23,90848
149,70870
39,84747
249,51450
79,69493
499,02900
159,38986
998,05800
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 15. v mesecu za pretekli mesec.
5. člen
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-5/2017 01/ZH, z dne
21.11.2017.
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6. člen
Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž,
uporabljati pa se začne s 1.1.2019.

Ad/6
Župan je prosil predstavnika koncesionarja g. Matjaža Veršiča, da poda obrazložitev
Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih GJS ravnanja s odpadki v občinah Ormož,
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2019.
Med drugim je bilo povedano, da večjih sprememb ne bo, cena za mešane odpadke bo
znašala 9,49 EUR za 120 L posodo. Opozoril je na dosledno ločevanje odpadkov, kar še
posebej velja za embalažo, ker se med temi odpadki najde marsikaj in lahko pride do
zavrnitve pri predaji le teh.
Župan je v nadaljevanju povedal, da so zaenkrat samo opozarjali, kar pa ne pomeni, da ne
bo prišlo do sankcioniranja kršiteljev.
Župan je predlagal razpravo.
Svetnik Marko Vajda je vprašal, ali bi imela dodatna posoda za papir vpliv na ceno odvoza.
Pojasnjeno je bilo, da bistveno ne bi, ker bi se na drugi strani zmanjšale količine mešanih
odpadkov, potrebna pa bi bila še ena dodatna posoda, kar pa bi predstavljajo kar precejšen
strošek nabave.
G Mirko Lovrec je vprašal, ali se količine zbranih odpadkov povečujejo iz leta v leto ali
zmanjšujejo.
Pojasnjeno je bilo, da jih prej več kot manj.
G Albin Belšak je vprašal, kdo lahko odpelje odpadke na zbirni center.
Pojasnjeno je bilo, da vsi, ki so vključeni v odvoz. Tudi ti odpadki pa morajo biti zajeti v
obračun.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je vseh osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 11
o določitvi cene gospodarske službe ravnanja z odpadki
1. člen
Občinski svet Sveti Tomaž je obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cen storitev
obveznih občinskih javnih gospodarskih služb ravnanja z odpadki v občinah Ormož, Sveti
Tomaž in Središče ob Dravi za leto 2019 in obravnaval ter sprejel Letno poročilo izvajanju
GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za
leto 2017.
2. člen
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

0,16388
9

od tega stroški javne infrastrukture v
EUR
stroški izvajanja storitev v EUR
-

0,00375
0,16013

Zbiranje bioloških odpadkov (cene so brez DDV):

cena storitev v EUR/kg
od tega stroški javne infrastrukture v
EUR
stroški izvajanja storitev v EUR

0,10916
0,00000
0,10916
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2. OBDELAVA ODPADKOV
-

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov (cene so brez DDV):

cena storitev v EUR/kg
od tega stroški javne infrastrukture v
EUR
stroški izvajanja storitev v EUR

0,09945
0,00000
0,09945

3. ODLAGANJE ODPADKOV
-

Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov (cene so brez DDV):

cena storitev v EUR/kg
od tega stroški javne infrastrukture v
EUR
stroški izvajanja storitev v EUR

0,14903
0,00000
0,14903

3. člen
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka 354-24/2017 01/ZH, z dne
21.11.2017, ki je objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.
4. člen
Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne
s 1.1.2019.
Ad/7
Župan je prosil predstavnika koncesionarja g. Matjaža Veršiča, da poda obrazložitev
Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne GJS odvajanja in čiščenja odpadnih in
padavinskih voda v občini Sveti Tomaž za leto 2019. Med drugim je podal pojasnila o ceni
izvajanja storitev, ki bi veljale od 1.1. 2019 do 31. 12. 2019. Pri pripravi elaborata se
upošteva obračunsko obdobje za leto 2019 in preteklo obračunsko obdobje 2017.
Zakonska podlaga za oblikovanje cene je Uredba MEDO. Podal je tudi pojasnila o izračunu
predračunske cene storitev in cene javne infrastrukture za leto 2019. Cena izvajanja storitev
bi na količino odvedene vode znašala 0,58066 EUR/m3. Predračunska cena omrežnine
odvajanja odpadnih in padavinskih voda za leto 2019 v občini Sveti Tomaž bi znašala
11,07708 EUR za faktor ena. K tej ceni je potrebno dodati še poračun za leto 2017 v višini
1,1938 REUR za faktor ena. Iz tega sledi, da bi omrežnina za priključek DN</=20, faktor ena
znašala 12,27088 EUR. Podal je podatke o ceni omrežnine brez in s subvencijo. Povedal je
tudi, da gospodarstvo plača polno ceno.
Glede na to, da se še nismo odločili za odvoz grezničnih gošč za celotno območje,
podrobneje tega dela ni podajal. Povedal pa je, da se bomo morali vendarle v prihodnje za to
odločiti.
Župan je še enkrat ponovil, da bomo šli v odvoz grezničnih gošč takrat, ko bomo imeli znane
rešitve za celotno občino.
Župan je predlagal razpravo.
G Mirka Lovrec je zanimalo, kako so odvoz grezničnih gošč sprejeli na območju Središča ob
Dravi.
Pojasnjeno je bilo, da so občani to pozitivno sprejeli. Odvažalo se bo enkrat na tri leta, kot je
zapisano v koncesijski pogodbi.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je vseh osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
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SKLEP št. 12
1.
Občinski svet je obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Občini Sveti
Tomaž za leto 2019 in obravnaval ter sprejel Poslovno poročilo za GJS odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti
Tomaž za leto 2017.
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 (brez DDV);
Cena v €
Storitev
Enota mere

Odvajanje odpadnih voda

-

Količina odvedene
vode

Na m³ odvedene vode

m³

0,58066

Omrežnina za odvajanje odpadnih voda za – obvezna javna služba in posebne
storitve (brez DDV);
Storitev

Enota mere
Premer vodomera
DN </= 20
20 < DN < 40
40</= DN <50
50</= DN <65
65</= DN <80
80</= DN <100
100</= DN <150
150</= DN

Omrežnina za odvajanje
odpadnih voda

Cena v €
Na mesec
12,27088
36,81264
122,70880
184,06320
368,12640
613,54400
1.227,08800
2.454,17600

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).
Cena v €
Storitev
Enota mere

Čiščenja odpadnih voda

-

Količina čiščenja vode

Na m³ čiščenja vode

m³

0,80412

Omrežnina za čiščenje odpadnih voda – obvezna javna služba in posebne storitve
(brez DDV).
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Storitev

Omrežnina za čiščenje
odpadnih voda

Enota mere
Premer vodomera
DN </= 20
20 < DN < 40
40</= DN <50
50</= DN <65
65</= DN <80
80</= DN <100
100</= DN <150
150</= DN

Cena v €
Na mesec
6,07409
18,22227
60,74090
91,11135
182,22270
303,70450
607,40900
1.214,81800

3. STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI
IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI
Občinski svet občine Sveti Tomaž 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 Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Občini Sveti
Tomaž za leto 2019.
4.
Izvajalec gospodarske javne službe v občini Sveti 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.
Z sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 354-27/2017 01/ZH z dne
27.12.2017.
6.
Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne
s 1.1.2019.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je vseh osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 13
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
13

Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih
voda se subvencionira za gospodinjstva in nepridobitne uporabnike v višini 86,75 % stroškov
omrežnine, za obdobje od 1.1.2019 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
86,75 % 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 86,75 %
omrežnine / mesec v EUR

DN </= 20

12,27088

10,64499

20 < DN < 40

36,81264

31,93497

40</= DN <50

122,70880

106,44988

50</= DN <65

184,06320

159,67483

65</= DN <80

368,12640

319,34965

80</= DN <100

613,54400

532,24942

100</= DN <150

1.227,08800

1.064,49884

150</= DN

2.454,17600

2.128,99769
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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 89,3 % stroškov
omrežnine, za obdobje od 1.1. 2019 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
89,3 % stroškov omrežnine.
-

Subvencija omrežnine za čiščenje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez
DDV).

VODOMER

Omrežnina za enoto
vodomera / mesec v
EUR

Subvencija občine 89,3 %
omrežnine / mesec v EUR

DN </= 20

6,07409

5,42416

20 < DN < 40

18,22227

16,27249

40</= DN <50

60,74090

54,24162

50</= DN <65

91,11135

81,36244

65</= DN <80

182,22270

162,72487

80</= DN <100

303,70450

271,20812

100</= DN <150

607,40900

542,41624

150</= DN

1.214,81800

1.084,83247
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 15. v mesecu za pretekli mesec.
5. člen
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 354-27/2017 01/ZH z dne
27.12.2017.
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6. člen
Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se
začne s 1. 1. 2019.
Ad/8
Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje:
G. Borut Janžekovič daje pobudo v imenu vaščanov Rucmanske doline, za namestitev
prometnih znakov za omejitve hitrosti na 50 km/h na JP 802-075 Rucmanci - dolina. Ob tej
cesti so trenutno pri treh stanovanjskih hišah majhni otroci, objekti so v neposredni bližini
ceste, vozniki pa so absolutno prehitri na tej cesti. Najbolj kritični odsek ceste je pri h. št. 33
in 33A, pri družini Majcen - Hebar in pri Belšakovih. Predlaga namestitev ustreznih prometnih
znakov v odseku od h. št. 33 do 57 Rucmanci, to je v razdalji 1,5 km.
Župan je v odgovoru povedal, da povsem razume željo krajanov, ampak moramo ravnati
pravilno, ker bomo in imamo podobnih ustnih pobud kar nekaj. Občani pa bi želeli še kaj
drugega, kot so ležeče talne ovire.
V razpravo so se vključi tudi ostali svetniki s svojimi razmišljanji. Na koncu je bilo
dogovorjeno, da bi namestiti omejitev hitrosti na 50 km/h v odseku pri h. št. 33 in 33A, ker
dejansko poteka cesta preko dvorišča.
G. Borut Janžekovič, daje pobudo za nabavo prenosnih računalnikov, s tem se strinja tudi g.
Mirko Lovrec.
Župan je odgovoril, da se bomo o tem pogovarjali ob sprejemanju rebalansa proračuna za
leto 2019.
G. Mirko Lovrec je povedal, da ni bila izvajana zimska služba na preostalem odseku LC od
Žmauc Metoda v smeri Gomile.
Pojasnjeno je bilo, da gre za odsek ceste v upravljanju občine Ljutomer, ker je mejna točka
pri Žmaucu v Mezgovcih. Občino Ljutomer bomo ponovno na problem opozorili.
Predlagal je tudi, da si naj popravimo na spletni strani zapis o strankarski pripadnosti za
svetnika Boruta Janžekoviča, ker je zapisano SDS, pravilno pa je SLS.
G. Marko Vajda sprašuje ali imamo kako rešitev za prostore stare pošte. Predlaga, da bi te
prostore namenili za društva ali pa preuredili za stanovanje.
Župan je povedal, da je bilo nekaj interesentov, za mesnico, slaščičarno za center ponovne
uporabe. Nekateri interesenti bi želeli, da jim prostore uredimo po njihovih željah in potrebah,
na kar pa ne moremo pristati. Ponudili smo prostore Centru ponovne uporabe, katerim pa
prostor ne ustreza, ker je premajhen. Zunanjost objekta smo obnovili, verjetno pa se svetniki
ne bi strinjali, da bi vložimo 20-30 tisočak, potem pa damo v uporabo enemu od društev, saj
imajo društva dovolj prostorov za delovanje.
G. Miro Rakuša je opozoril na težave s priključkom na električno energijo za krajana
Zagoršak Alojza, Savci 61. Povedal je, da je občan zaradi neporavnanih obveznosti za
električno energijo ostal brez priključka. Problem je tudi v tem, da ima pitno vodo speljano
preko hidroforja, kateri pa tudi ne deluje brez elektrike.
Župan je predlagal, da se v ta primer vključi Center za socialno delo Ormož in v sodelovanju
z občino, lastniki objekta in občanom, najde ustrezna in trajna rešitev, ker samo ponovni
priklop električne energije ne bo dolgoročna rešitev.
G. Marjan Antolič je povedal, da je na LC 302-441 pri stanovanjski hiši Sv. Tomaž 45 zrasla
živa meja na cesto. Živa meja ogroža promet, še posebej pa je nevarna za pešce.
Župan je povedal, da bomo obvestili pristojno inšpekcijo.
G. Franc Magdič je zadovoljen z izvajanjem zimske službe, vendar opozarja na to, da do njih
prihajajo izvajalci zelo pozno, ker so običajno zadnji na vrsti.
Dogovorjeno je bilo, da bomo izvajalca prosili, da poskuša izvajanje del obrniti tako, da bo JP
802- 431 Pršetinci, izvajal po izvajanju del na JP 802-791 Hranjigovci - Ganza, nato pa dela
nadaljeval po naselju Pršetinci.
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Ad/9
Razno:
1. Obvestilo o poklicnem opravljanju funkcije župana
Na podlagi 3. odstavka 36. člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož,
št. 7/07 in uradno glasilo Občine Sveti Tomaž, št. 20/17 in 9/18) vas obveščam, da bom
funkcijo župana v obdobju 2018-2022 opravljal poklicno.
Zahvali se za udeležbo na proslavo ob Dnevu samostojnosti.
Povedal je tudi, da ognjemeta tudi letos ne planiramo. Sredstva smo namenili 22 družinam,
ki so pomoči potrebne. Pri tem so sodelovali svetniki, za kar se jim še posebej zahvaljuje.
Na koncu je zaželel vsem prisotnih in njihovim domačim, vse dobro v novem letu, zdravja,
dobrega sodelovanja in modrih odločitev.
Seja je bila zaključena ob 20. uri.
Zapisnikar:
Ivan Rakuša

Župan:
Mirko Cvetko
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POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 2. REDNE SEJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sklep št. 5, je realiziran.
Sklep št. 6, je realiziran.
Sklep št. 7, je realiziran.
Sklep št. 8, je realiziran.
Sklep št. 9, je v postopku realizacije.
Sklep št. 10, je v postopku realizacije.
Sklep št. 11, je v postopku realizacije.
Sklep št. 12, je v postopku realizacije.
Sklep št. 13, je v postopku realizacije

Sveti Tomaž, dne 28.01.2019
OBČINSKA UPRAVA
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