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Letnik 1 
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Sveti Tomaž, 29.01.2020 
 
TISKOVINA                 POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ
 
VSEBINA 
 

2. SKLEP o določitvi cene storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
3. SKLEP o subvencioniranju cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
4. LETNI  PROGRAM ŠPORTA v Občini Sveti Tomaž  za leto 2020 
5. LETNI PROGRAM KULTURE Občine Sveti Tomaž za leto 2020 

 
2. 

 
Na podlagi Odloka načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v 

občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (Uradni glasilo Občine Sveti Tomaž, št. 16/2016), 

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 in št. 76/2017) in 23. člena 

Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07) je  Občinski svet občine Sveti 

Tomaž, na svoji 10. redni seji, dne 28.01.2020 sprejel naslednji 

 

SKLEP 

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 2020. 

 

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 5,33009 

20 < DN < 40 15,99027 

40</= DN <50 53,30090 

50</= DN <65 79,95135 

65</= DN <80 159,90270 

80</= DN <100 266,50450 
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100</= DN <150 533,00900 

150</= DN 1.066,01800 

 

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

Storitev Enota mere Cena v EUR/enoto 

Vodarina m³ 0,89881 

 

 

 

Storitev Enota mere Cena v EUR/enoto 

Vodarina prekomerna 
poraba 

m³ 1,34822 

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 2020. 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: 355-4/2018 01/ZH, z dne 28.12.2018 in sklep 

številka 354-43/2019 01/ZH iz dne 18.12.2019. 

 

6. 

 

Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne s 
01.02.2020. Sklep začne veljati s 1.2.2020, če sklep o spremembi cene sprejmeta občinska sveta v 
občini Ormož in Središče ob Dravi zaradi načela enotnih cen skladno s Koncesijsko pogodbo za 
opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občin Ormož, 
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž iz dne 31.3.2017. V primeru, da katera občina sprejme sklep 
kasneje prične ta sklep veljati s 1 dnem naslednjega meseca po sprejetju sklepa v vseh treh občinah. 
 

Številka: 007-3/2020 01/ZH 

Datum: 28.01.2020 

Mirko Cvetko l.r. 
                           ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
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3. 

Na podlagi Odloka načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v 

občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž, št. 16/2016), 

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 in št. 76/2017) in 23. člena 

Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07) je  Občinski svet občine Sveti 

Tomaž, na svoji 10. redni seji, dne 28.01.2020 sprejel naslednji 

 

SKLEP  

o subvencioniranju cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 

 

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 14,95 % stroškov omrežnine za posamezen 
vodomer, za obdobje od 01.02.2020 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 14,95 % stroškov omrežnine 
za posamezen vodomer. 

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

VODOMER 
Predlagana cena za 

leto 2020 v EUR 

Subvencija občine v 
višini 14,95 % 

omrežnine / mesec 
v EUR 

DN </= 20 5,33009 0,79685 

20 < DN < 40 15,99027 2,39055 

40</= DN <50 53,30090 7,96848 

50</= DN <65 79,95135 11,95273 

65</= DN <80 159,90270 23,90545 

80</= DN <100 266,50450 39,84242 

100</= DN <150 533,00900 79,68485 

150</= DN 1.066,01800 159,36969 

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. 
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5. člen 

 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-4/2018 01/ZH, z dne 28.12.2018 in sklep 

številka 354-43/2019 01/ZH iz dne 18.12.2019. 

 

6. člen 

 

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

01.02.2020. 

 

Številka: 007-3/2020 01/ZH 

Datum: 28.01.2020 

Mirko Cvetko l.r. 
                           ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 

 

4. 

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Nacionalnega programa športa v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, Odloka o proračunu Občine Sveti Tomaž za leto 2020 
(Uradni glasilo občine Sveti Tomaž 15/19), Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanje 
letnega programa športa v občini sveti Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 12/2010, 8/14) 
je Občinski svet Občine Sveti Tomaž, na 10. redni seji, dne 28.01.2020 sprejel 

L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A  

v Občini Sveti Tomaž  za leto 2020 

 

I. UVOD 

Letni program športa (v nadaljevanju: LPŠ) predstavlja dokument, v katerem so opredeljene 
smernice in naloge, ki omogočajo uresničevanje dejavnosti na športnem področju, pripomorejo k 
uveljavitvi in razvoju športa. V dokumentu so zajeti posamezni programi športa, ki so v javnem 
interesu in se bodo lahko sofinancirali iz občinskega proračuna, njihov obseg in obseg finančnih 
sredstev, ki so zagotovljena v občinskem proračunu za področje športa. LPŠ zagotavlja, da Občina 
Sveti Tomaž v Odloku o proračunu Občine Sveti Tomaž za leto 2020 izvajalcem športnih programov 
nameni določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu in se 
sofinancirajo iz javnih sredstev.  

Z javnim razpisom za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Sveti Tomaž bo 
zagotovljena možnost prijave vsem zainteresiranim izvajalcem športnih dejavnosti in enakopravnost 
izvajalcev.  

Občina Sveti Tomaž uresničuje javni interes v športu tako, da:  

– zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje tistih vsebin Nacionalnega programa, ki so 
pomembne zanjo,  

– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,  

– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje športne objekte.  

– določa programe športa in športne objekte, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev,  

– določa obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in  

– določa obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za ta namen. 

II. PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA, (glede na vsebine Nacionalnega programa športa) KI 
SE SOFINANCIRAJO IZ JAVNIH SREDSTEV 
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V skladu z Nacionalnim programom športa v RS obsega Letni program športa v Občini Sveti Tomaž 
naslednje programe (vsebine): 

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV 

1.1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK  

1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok  

Športni programi: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, drugi 60-urni programi (na 
vadbeno skupino).  

 

1.2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK  

1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok  

Športni programi: Zlati sonček, Krpan, drugi 80-urni program redne vadbe (na vadbeno skupino).  

1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  

Športni programi: programi, katerih udeleženci so športniki, registrirani pri panožni športni zvezi, ki 
vadijo v vadbeni skupini najmanj 2–3-krat tedensko (odvisno od ur treninga), 9 mesecev v letu in se 
redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.  

1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami  

Športni programi: 80-urni programi (na vadbeno skupino)    

1.3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (in študentov)  

1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine  

Športni programi: 80-urni programi (na vadbeno skupino),  

1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport  

Športni programi: programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so 
usmerjeni v doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v 
mednarodnem merilu. V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih udeleženci so športniki, 
registrirani pri panožni športni zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 3–4/krat tedensko (odvisno od 
ur treninga), 10 mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna 
zveza na najmanj regijskem nivoju.  

1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami  

Športni programi: 80-urni programi (na vadbeno skupino)  

 

2. ŠPORTNA REKREACIJA 

Cilji rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo 
življenje, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja, preprečevati upadanje vitalnosti, 
ter z motivi pritegniti čim več ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno koristno in prijetno 
izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa. To vrsto športne dejavnosti plačujejo 
občani sami.  

Programi v okviru športne rekreacije  se sofinancirajo skladno z merili za izbor in sofinanciranje 
programov športa v Občini Sveti Tomaž. 

3. ŠPORT INVALIDOV 

Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, 
revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.  

Programi v okviru športa invalidov se sofinancirajo skladno z merili za izbor in sofinanciranje 
programov športa v Občini Sveti Tomaž. 
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4. KAKOVOSTNI ŠPORT 

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, ki nimajo 
objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega 
športa in jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje. S svojimi tekmovanji v okviru svojih 
panožnih zvez nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova državnih prvakov. Vadbena 
skupina mora imeti najmanj toliko članov, kot jih je potrebno za sestavo ekipe po posameznih športnih 
panogah.  

5. VRHUNSKI ŠPORT 

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika mednarodnega, 
svetovnega in perspektivnega razreda v panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih iger. V te 
programe so vključeni perspektivni športniki in športnice ter ostali športniki in športnice, ki tekmujejo v 
članskih kategorijah. Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja – 
združenja športnih zvez Slovenije.  

 

6. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V 
ŠPORTU 

Občina sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki delajo v 
športnih društvih skladno z merili za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Sveti Tomaž. 

7. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 

Za nemoteno osnovno delovanje društev – kritje osnovnih materialnih stroškov, se vsakemu društvu 
v občini, ki je izbran za izvajanje določenega športnega programa v občini dodelijo točke, skladno z 
merili za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Sveti Tomaž. 

III. OBSEG FINANČNIH SREDSTEV 

V proračunu Občine Sveti Tomaž za leto 2020 so za sofinanciranje programov športa zagotovljena 
finančna sredstva v višini 18.000,00 EUR. 

 
IV. DRUGA DOLOČILA 

1. Sredstva za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti v letu 2020 se v celoti razdelijo na 
podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih prijav, ki se opravi na podlagi 
veljavnega Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanje letnega programa športa v 
občini Sveti Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 12/2010, 8/14).  

2. Letni program športa se objavi Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. 

 
Številka: 007-1/2020 01/ZH 
Sveti Tomaž, dne 28.01.2020 

Mirko Cvetko l.r.  
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 

 
5. 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) 8., 9. in 10. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/07 UPB-1, 56/08, 4/2010, 20/11,111/13, 68/16 in 61/17) in 23. 
člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož št. 7/07 in Uradno glasilo občine 
Sveti Tomaž št. 20/17, 9/18) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž na 10. redni seji, dne 28.01.2020 
sprejel                            

Letni program kulture Občine Sveti Tomaž za leto 2020 
 

1.  
 

Občinski svet Občine Sveti Tomaž na podlagi zgoraj navedenih zakonskih podlag in v skladu z 
obveznostjo občine, da zagotavlja pogoje in sprejema ukrepe za uresničevanje javnega interesa na 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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področju kulture na svojem območju sprejema Letni program kulture Občine Sveti Tomaž za leto 2020 
in na ta način v Občini Sveti Tomaž zagotavlja pogoje  za: 
 -   kulturno ustvarjalnost,  
-   dostopnost kulturnih dobrin,  
-   kulturno raznolikost,  
-   ohranjanje slovenske kulturne identitete in 
-   ohranjanje skupnega slovenskega kulturnega prostora. 
 
Vloga kulture v občini  
Občina je gospodarsko in družbeno središče in je v skladu z zakonom dolžna na področju kulture 
zagotavljati občankam in občanom možnosti za dejavno življenje na področju kulture, kar zadeva: 
1.   udejanjanje ustvarjalnosti na področju ljubiteljske kulture in  
2.uveljavljanje interesa po dostopnosti kulturnih dobrin najvišje kakovosti v skladu z zmožnostmi 
občine.  
 
Kultura ima pomembno vlogo v javnem življenju znotraj občine, saj po eni strani povezuje občane in 
občanke tudi kot kulturno skupnost in jim po drugi strani omogoča občutek zadovoljenosti njihovih 
potreb in interesov, ki presegajo zgolj materialno raven.  
 
Ključnega pomena sta zlasti zagotavljanje možnosti za ljubiteljsko kulturno dejavnost in možnosti za 
predstavljanje te dejavnosti in zagotavljanje možnosti za dostop do kulturnih dobrin najvišje kakovosti 
(gledališka gostovanja, koncerti, razstave ipd.) seveda v tolikšnem obsegu, kot to dopuščajo 
proračunske zmožnosti občine.  
 

2. 
Cilji Občinskega programa kulture  
Poglavitni cilj programa in dejavnosti, ki se odvijajo na podlagi programa, je zagotavljanje pogojev za 
to, da občina postane tudi kulturno središče, v katerem lahko občanke in občani uresničujejo svoj 
interes po lastni dejavnosti na področju kulture in svoj interes po dostopnosti kulturnih dobrin v 
lastnem bivalnem okolju.  
Cilj občine je predvsem spodbujati razvoj kulture na nivoju društev, ki so nosilci kulturnih dejavnosti v 
občini. Pomemben nosilec kulturne ustvarjalnosti v kraju pa je tudi osnovna šola. 
 

3. 
Nosilci dejavnosti na področju uresničevanja javnega interesa na področju kulture 
-    Kulturno društvo »Franc Ksaver Meško« Sveti Tomaž 
-    Društvo upokojencev Sveti Tomaž 
-    Osnovna šola Sveti Tomaž  
-   Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ormož. 
 
 Iz sredstev občinskega proračuna se sofinancirajo dejavnosti naslednjim izvajalcem na področju 
kulture:  
1. Javni zavodi in sklad:  
 
Knjižnica 
Občina kot soustanoviteljica Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož sofinancira delovanje osrednje 
knjižnice in krajevne knjižnice pri Svetem Tomažu iz proračunskih sredstev. 
 
Občina kot soustanoviteljica namenja tudi sredstva za delovanje muzeja Pokrajinski muzej Ptuj-
Ormož.  
 
Poleg tega občina sofinancira delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna 
izpostava Ormož. 
 
 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je osrednja vladna organizacija slovenske društvene kulture, ki 
z mrežo izpostav in zvez kulturnih društev po celotni državi strokovno in finančno podpira razvoj 
društvene kulture. Skupaj z Zvezo kulturnih društev Slovenije zastopa interese kulturnih društev v 
kulturni politiki. Spodbujanje množičnega zanimanja za kulturo, razvoja raznovrstnih umetnostnih 
smeri, amaterskih in strokovnih praks, kulturne vzgoje in ustvarjalnosti med otroki in mladimi, so cilji, h 
katerim strmijo slovenske organizacije na področju društvene kulture že dobrih 50 let.  
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2. Kulturna društva in kulturne prireditve:  
Pri omogočanju dostopnosti in ustvarjanju kulturnih dobrin, ki se uresničujejo skozi   programe in 
prireditve splošnega kulturnega značaja imajo pomembno vlogo nosilci dejavnosti z območja občine, 
ki skozi prireditve in druge kulturne programe v skladu s svojimi zmožnostmi pomembno prispevajo h 
kulturni raznolikosti in kvaliteti življenja v občini.  
Postopek za zbiranje predlogov javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo iz 
javnih sredstev se izvede kot javni razpis.  
Sredstva, ki jih bomo razdelili na podlagi omenjenih postopkov dosegajo višino 4.500,00 EUR. 
 

4. 
Javna kulturna infrastruktura  
Javno kulturno infrastrukturo za področje kulture na območju Občine Sveti Tomaž predstavlja Kulturni 
dom in  telovadnica osnovne šole, rojstna hiša pisatelja dr. Stanka Cajnkarj 
Za izvajanje kulturnega življenja občanov občine Sveti Tomaž  ima posebno mesto prav naveden 
dom, v katerem se tekom leta vršijo številne kulturne prireditve in proslave, ki predstavljajo dodatno 
popestritev in kakovost kulturnega življenja občanov.  
 

5. 
 

Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. 
 
Sveti Tomaž, 28.01.2020 
Številka: 007-2/2020 01/ZH 

Mirko Cvetko l.r.  
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 

 


