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Letnik 1 
 

Številka 4/2014 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sveti Tomaž, 15.04.2014 
 
TISKOVINA               POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ
 
VSEBINA 
 
7. SKLEP o vrednosti točke za odmero NUSZ za leto 2014 
8. SKLEP o postopni obremenitvi NUSZ za leto 2014 
9. SKLEP o določitvi cene javne službe oskrbe s pitno vodo 
10. SKLEP v zvezi z ceno za odpadke  
 
 

7.  
Na podlagi odločitve Ustavnega sodišča v zadevi U-I-313/13 z dne 20.03.2014 in 16. člena Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 21/03) 
in 23. člena Statuta občine Sveti Tomaž  (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 7/07) je Občinski svet na 
svoji 25. redni seji, dne 14.04.2014 sprejel naslednji 
 

S k l e p 
 

1. 
 

Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Sveti 
Tomaž za leto 2014 znaša 0,00268 EUR. 
 

2. 
 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013 (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, štev. 13/2012). 
 

3. 
 

Nadomestilo NUSZ za leto 2014 se odmeri v celoletni višini.  
 

4. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. 
 
 
 
Štev.: 007- 10/2014 01/ZH 
Sveti Tomaž, dne 14.04.2014 

ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
Mirko CVETKO  l.r. 

 
 

8. 
Na podlagi odločitve Ustavnega sodišča v zadevi U-I-313/13 z dne 20.03.2014 in na podlagi 16. 
člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Ormož (Uradni vestnik občine 
Ormož št. 21/03) 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 14.04.2014 sprejel naslednji 
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S k l e p 

 
1. 

 
Zavezanci za plačilo nadomestila, ki se jim odmeri nadomestilo od celotne površine nezazidanega 
stavbnega zemljišča se v letu 2014 obremenijo v višini 50 % pripadajočega nadomestila. 
 

2. 
 
Ne glede na 1. točko tega sklepa se v letu 2014 obremenijo v višini 15 % pripadajočega nadomestila 
naslednja nezazidana stavbna zemljišča: 
k.o. Koračice – 128, 117, 422, 421/1, 420, 415, 411, 413, 414, 409, 405, 406, 447/1, 402, 401. 
k.o. Tomaž – 79/2, 85/1, 83/2, 81, 80/1, 76/1, 76/3, 94/1, 93/1, 93/3, 94/4, 95/2, 2, 3, 4, 5, 10/3, 10/4, 
10/5, 8/6, 9. 
 

3. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. 
 
Številka: 007-10 /2014 01/ZH 
Sveti Tomaž, dne  14.04.2014 

ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
Mirko CVETKO  l.r. 

 
 

9. 
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) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 
7/07) je  Občinski svet Sveti Tomaž na svoji 25. redni seji, dne 14.04.2014 sprejel naslednji 

 
SKLEP 

 
1.  

Občinski svet Občine Sveti Tomaž soglaša z določitvijo cene »javne službe oskrbe s pitno vodo«, ki 

jo izvaja Komunalno podjetje Ormož d.o.o., na območju občine Sveti Tomaž: 

 

- 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 2,5210 

20 < DN < 40 7,5631 

40</= DN <50 25,2104 

50</= DN <65 37,8156 

65</= DN <80 75,6313 

80</= DN <100 126,0521 

100</= DN <150 252,1042 

150</= DN 504,2084 

 

- 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. 

 

2.  

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 2013. 

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.  

 

3. 

Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 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. 

 

4.  

Z sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 007-27/2009 01/ZH, z dne 28.12.2009 in 

sprememba sklepa, z dne 13.4.2011.  

 

5. 

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

1.5.2014. 

 

Številka: 007-12/2014 01/ZH 

Datum: 14.04.2014  

ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
Mirko CVETKO  l.r. 
 
 

10. 

Na podlagi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih 

odpadkov (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 8/2002), 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, 7/07) 

je  Občinski svet Sveti Tomaž na svoji 25. redni seji, dne 14.04.2014 sprejel naslednji 

SKLEP 

 

1.  

Občinski svet Občine Sveti Tomaž je obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cen storitev 

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

Središče ob Dravi s poslovnim poročilom za leto 2013 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 2013. 
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2. 

Cene za javne službe zbiranja in prevoza odpadkov, obdelave odpadkov in odlaganja odpadkov 

ostanejo v veljavi skladno z sklepom številka: 354-11/2013 01/ZH, z dne 24.4.2013. 

  

3. 

Izvajalec gospodarskih javnih služb mora skladno z 5. in 6. odstavkom 23. člena 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) razdeliti maso v zadnjem obračunskem obdobju 

zbranih odpadkov glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost 

odvoza tega zabojnika. 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 sodila za preračun iz mase v prostornino. 

 

4.  

Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1.5.2014. 

 

Številka: 007-11/2014 01/ZH 

Datum: 14.04.2014 

ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
                                                                                       Mirko CVETKO  l.r. 


