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Sveti Tomaž, 20.12.2019 
 
TISKOVINA                       POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ
 
VSEBINA 
 
50. SKLEP o določitvi cene javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda 

51. SKLEP o subvencioniranju cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in  

     čiščenja komunalnih odpadnih voda 

52. SKLEP o določitvi cene gospodarske službe ravnanja z odpadki 

53. SKLEP o vrednosti točke NUSZ za leto 2020 

 

50. 

Na podlagi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 12/2016), Uredbe o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja z 

dopolnitvijo (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012 in 76/2017) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž 

(Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07 in Uradno glasilo občine Sveti Tomaž 20/17 in 9/18) je 

 Občinski svet na svoji 9. redni seji, dne 18.12.2019 sprejel naslednji 

 

SKLEP o določitvi cene javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda 

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 2020 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 2018. 

 

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); 

Storitev Enota mere Cena v € 

Odvajanje odpadnih voda 
Količina odvedene vode Na m³ odvedene vode 

m³ 0,58044 

 

- Omrežnina za odvajanje odpadnih voda za – obvezna javna služba in posebne storitve (brez 

DDV); 

Storitev Enota mere Cena v € 
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Omrežnina za odvajanje 
odpadnih voda 

Premer vodomera Na mesec 

DN </= 20 10,97778 

20 < DN < 40 32,93334 

40</= DN <50 109,77780 

50</= DN <65 164,66670 

65</= DN <80 329,33340 

80</= DN <100 548,88900 

100</= DN <150 1.097,77800 

150</= DN 2.195,55600 

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 0,80356 

 

 

- 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 4,95505 

20 < DN < 40 14,86515 

40</= DN <50 49,55050 

50</= DN <65 74,32575 

65</= DN <80 148,65150 

80</= DN <100 247,75250 

100</= DN <150 495,50500 

150</= DN 991,01000 

 

 

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 2020. 
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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: 355-3/2018 01/ZH z dne 28.12.2018. 

 

6. 

 

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

01.01.2020. 

 

Številka: 355-3/2019 01/ZH       Mirko Cvetko l.r. 
Datum: 18.12.2019                                               ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 

 

51. 

Na podlagi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 12/2016), Uredbe o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja z 

dopolnitvijo (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012 in 76/2017) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž 

(Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07 in Uradno glasilo občine Sveti Tomaž 20/17) je  Občinski svet 

na svoji 9. redni seji, dne 18.12.2019 sprejel naslednji 

 

SKLEP 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 85,19 % stroškov omrežnine, za 

obdobje od 01.01.2020 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 85,19 % 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 85,19 % 

omrežnine / mesec v EUR 

DN </= 20 
10,97778 9,35197 

20 < DN < 40 
32,93334 28,05591 

40</= DN <50 
109,77780 93,51971 
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50</= DN <65 
164,66670 140,27956 

65</= DN <80 
329,33340 280,55912 

80</= DN <100 
548,88900 467,59854 

100</= DN <150 
1.097,77800 935,19708 

150</= DN 
2.195,55600 1.870,39416 

 

2. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 

 

Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda se 

subvencionira za gospodinjstva in nepridobitne uporabnike v višini 86,89 % stroškov omrežnine, za 

obdobje od 01.01.2020 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 86,89 % stroškov omrežnine. 

 

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

VODOMER 
Omrežnina za enoto vodomera 

/ mesec v EUR 

Subvencija občine 86,89 % 

omrežnine / mesec v EUR 

DN </= 20 
4,95505 4,30544 

20 < DN < 40 
14,86515 12,91633 

40</= DN <50 
49,55050 43,05443 

50</= DN <65 
74,32575 64,58164 

65</= DN <80 
148,65150 129,16329 

80</= DN <100 
247,75250 215,27215 

100</= DN <150 
495,50500 430,54429 

150</= DN 
991,01000 861,08859 

 

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: 355-3/2018 01/ZH z dne 28.12.2018. 

 

6. člen  
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Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne s 

01.01.2020. 

 

Številka: 355-3/2019 01/ZH       Mirko Cvetko l.r. 
Datum: 18.12.2019                                               ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 

 

 

52. 

Na podlagi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s 

komunalnimi odpadki v občini Sveti Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 12/2016), Uredbe 

o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

z dopolnitvijo (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012 in št. 76/17 – v nadaljevanju Uredba) in 23. člena 

Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/2007 in Uradno glasilo občine Sveti 

Tomaž št. 20/17 in 9/18) je  Občinski svet Sveti Tomaž na svoji 9. redni seji, dne 18.12.2019 sprejel 

naslednji 

SKLEP 

 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 2020 in obravnaval ter sprejel Letno poročilo izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi 

odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2018. 

 

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 0,16658 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,00323 

stroški izvajanja storitev v EUR 0,16335 

 

- Zbiranje bioloških odpadkov (cene so brez DDV): 

cena storitev v EUR/kg 0,11160 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,00000 

stroški izvajanja storitev v EUR 0,11160 

 

 

2. OBDELAVA ODPADKOV 

 

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

cena storitev v EUR/kg 0,11496 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,0000 

stroški izvajanja storitev v EUR 0,11496 
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3. ODLAGANJE ODPADKOV  

 

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

cena storitev v EUR/kg 0,15115 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,00000 

stroški izvajanja storitev v EUR 0,15115 

 

 

3. člen 

 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka 354-20/2018 01/ZH, z dne 28.12.2018, 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 

01.01.2020. 

 

Številka: 354-44/2019 01 ZH 

Datum: 18.12.2019       Mirko Cvetko l.r. 
                                                                         ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 

 

      53.  

Na podlagi 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Sveti 
Tomaž (Uradni glasilo Občine Sveti Tomaž, št. 8/2019) in 37. člena Statuta občine Sveti 
Tomaž  (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 7/07 in Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 
20/2017 in 9/18) je župan, dne 20.12.2019 sprejel naslednji 
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
 

1. 
 

Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine 
Sveti Tomaž za leto 2020 znaša 0,00273 EUR. 
 

2. 
 

Vrednost točke iz 1. točke je usklajena z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin.  
.Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o vrednosti točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019 (Uradno glasilo občine Sveti 
Tomaž, štev. 17/18). 
 

3. 
 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, 
uporablja pa se od 01.01.2020 dalje. 
 
 
Štev.: 422-17/2019  01/ZH 
Sveti Tomaž, dne 20.12.2019 

Mirko CVETKO  
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 

 
 


