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36.
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.
US) je občinski svet Sveti Tomaž na 25. redni seji, dne 21.11.2017 sprejel
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE SVETI TOMAŽ
1. člen
V Statutu občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož št. 7/07) se drugi stavek 8.
člena črta.
2. člen
Četrti odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:«Občinsko upravo lahko sestavljajo
notranje organizacijske enote. Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana z
odlokom, s katerim določi tudi njene naloge in notranjo organizacijo.«
3. člen
Četrti odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi: »Fizičnim in pravnim osebam so
prosto dostopne informacije javnega značaja, v skladu z zakonom, ki ureja informacije
javnega značaja.«
4. člen
Tretja alineja 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»-ustanovi občinsko upravo ter določi njene naloge in notranjo organizacijo.
Triindvajseta alineja se črta.
Doda se nova alineja, ki postane triindvajseta in se glasi:
Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, Sveti Tomaž. Izdajatelj: Občinska uprava

Uradno glasilo, št. 20

-

2

22.11.2017

sprejema sklepe o določitvi vrednosti točke za obračun NUSZ.«
5. člen

V drugem odstavku 92. člena se zadnja alineja spremeni tako, da se glasi:«
- na drug način, določen v skladu z zakonom.«
6. člen
V prvem odstavku 95. člena se črta 6. alineja.«
7. člen
98. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb, lahko občina skupaj
z drugimi občinami ustanovi javni zavod ali javno podjetje. Občine lahko za izvajanje javne
službe podelijo skupno koncesijo.»
8. člen
Prvi odstavek 121. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem glasilu občine Sveti
Tomaž in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno. Uradno
glasilo občine Sveti Tomaž je Uradno glasilo občine Sveti Tomaž.
Drugi in tretji odstavek 121. člena se črtata.»
9. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sveti Tomaž začnejo veljati petnajsti dan po objavi
v uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.
Številka: 007-13/2017 01/ZH
Sveti Tomaž, 21.11.2017
Mirko Cvetko l.r.
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ
37.
Na podlagi 23. člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/07) in
99. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/07) je Občinski
svet občine Sveti Tomaž na 25. redni seji dne 21.11.2017 sprejel naslednji
SKLEP
o javni razpravi o predlogu Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2018
1. člen
Izvede se javna razprava o Predlogu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2018.

Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, Sveti Tomaž. Izdajatelj: Občinska uprava
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2. člen
Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2018 bo na vpogled vsak delovni dan (od
ponedeljka do petka) v prostorih občinske uprave Občine Sveti Tomaž, in sicer od
22. novembra 2017 do 07. decembra 2017.
3. člen
V času javne razprave od 22. novembra 2017 do 7. decembra 2017 obravnavajo predlog
proračuna delovna telesa sveta ter zainteresirana javnost.
4. člen
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pisno pošljejo županu v času javne razprave
in sicer od 22. novembra 2017 do 7. decembra 2017.
5. člen
Ta sklep in predlog proračuna se objavi na oglasni deski občine in na spletni strani občine
http://www.sv-tomaz.si/ pod rubriko obvestila.
6. člen
Ta sklep velja takoj.
Številka: 410-19/2017 01/SK
Sveti Tomaž, dne 21.11.2017
Mirko Cvetko l.r.
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ

38.
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 23.
člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07) je Občinski svet
občine Sveti Tomaž na svoji 25. redni seji, dne 21.11.2017 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 2018.
2.
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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
DN </= 20
5,1703
20 < DN < 40
15,5109
40</= DN <50
51,7030
Omrežnina za oskrbo s
50</= DN <65
77,5545
pitno vodo
65</= DN <80
155,1090
80</= DN <100
258,5150
100</= DN <150
517,0300
150</= DN
1.034,0600
-

-

Vodarina - obvezna javna služba in posebne storitve (brez DDV).
Cena v EUR/enoto
Storitev
Enota mere
Vodarina
m³
0,8504

Cena v EUR/enoto
Storitev
Enota mere
Vodarina prekomerna
m³
1,2756
poraba
Predlagane cene so zaokrožene na 4 decimalna mesta 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 2018. 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: 355-3/2017 01/ZH, z dne
21.03.2017.
6.
Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, Sveti Tomaž. Izdajatelj: Občinska uprava
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Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne
s 1.1.2018.
Številka: 355-5/2017 01/ZH
Datum: 21.11.2017
Mirko Cvetko l.r.
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ
39.
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 23.
člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07) je Občinski svet
občine Sveti Tomaž na svoji 25. redni seji, dne 21.11.2017 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 18,9 % stroškov
omrežnine za posamezen vodomer, za obdobje od 1.1.2018 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 18,9 % stroškov omrežnine za posamezen vodomer.
-

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

VODOMER

Predlagana cena
za leto 2018 v EUR

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

5,1703
15,5109
51,7030
77,5545
155,1090
258,5150
517,0300
1.034,0600

Subvencija občine
v višini 18,9 %
omrežnine /
mesec v EUR
0,9772
2,9316
9,7719
14,6578
29,3156
48,8593
97,7187
195,4373

Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, Sveti Tomaž. Izdajatelj: Občinska uprava
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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: 355-3/2017 01/ZH, z dne
21.03.2017.
6. člen
Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se
začne s 1.1.2018.
Številka: 355-5/2017 01/ZH
Datum: 21.11.2017
Mirko Cvetko l.r.
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ
40.
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 – v
nadaljevanju Uredba) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine
Ormož, št. 7/2007) je Občinski svet Sveti Tomaž na svoji 25. redni seji, dne 21.11.2017
sprejel naslednji
SKLEP
o določitvi cene gospodarske službe ravnanja z odpadki
1. člen
Občinski svet Ormož 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 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):
Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, Sveti Tomaž. Izdajatelj: Občinska uprava
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cena storitev v EUR/kg
od tega stroški javne infrastrukture v EUR
stroški izvajanja storitev v EUR

0,1668
0,0054
0,1614

Zbiranje bioloških odpadkov (cene so brez DDV):
cena storitev v EUR/kg
od tega stroški javne infrastrukture v EUR
stroški izvajanja storitev v EUR

0,1042
0,0000
0,1042

2. OBDELAVA ODPADKOV
-

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov (cene so brez DDV):
cena storitev v EUR/kg
0,0920
od tega stroški javne infrastrukture v EUR
0,0000
stroški izvajanja storitev v EUR
0,0920

3. ODLAGANJE ODPADKOV
-

Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov (cene so brez DDV):
cena storitev v EUR/kg
0,14903
od tega stroški javne infrastrukture v EUR
0,00000
stroški izvajanja storitev v EUR
0,14903

3. člen
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka 354-12/2017 01/ZH, z dne 22.5.2017,
ki je objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 14/2017.
4. člen
Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne
s 1.1.2018.
Številka: 354-24/2017 01/ZH
Datum: 21.11.2017
Mirko Cvetko l.r.
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ

Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, Sveti Tomaž. Izdajatelj: Občinska uprava

