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Letnik 1 
 

Številka 9/2017 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sveti Tomaž 24.03.2017 
 
TISKOVINA               POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ
 
VSEBINA 
 

14. SOGLASJE k določitvi cene javne službe oskrbe s pitno vodo 
15. SKLEP o subvencioniranju obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s   
      pitno vodo v Občini Sveti Tomaž. 
16. SOGLASJE k  določitvi cene javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
17. SKLEP o subvencioniranju cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in  
      čiščenja komunalnih odpadnih voda 
 

14. 
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 19. redni seji, dne 21.03.2017 sprejel naslednji 

 

SKLEP 

 

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 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 

Omrežnina za oskrbo s pitno 
vodo 

Premer vodomera Na mesec 

DN </= 20 5,3158 

20 < DN < 40 15,9474 

40</= DN <50 53,1580 

50</= DN <65 79,7370 

65</= DN <80 159,4740 

80</= DN <100 265,7900 
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100</= DN <150 531,5800 

150</= DN 1.063,1600 

 

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

Storitev Enota mere Cena v EUR/enoto 

Vodarina m³ 0,8504 

 

Storitev Enota mere Cena v EUR/enoto 

Vodarina prekomerna 
poraba 

m³ 1,2756 

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 2017. 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: 355-4/2016 01/ZH, z dne 

29.03.2016. 

6. 

 

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

s 1.4.2017. 

 

Številka: 355-3/2017 01/ZH 

Datum: 21.03.2017 

Mirko Cvetko l.r. 
                       ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ                                    

      

 

15. 

 

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

občine Sveti Tomaž na svoji 19. redni seji, dne 21.03.2017 sprejel naslednji 

 

SKLEP 

 

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 21,18 % stroškov 

omrežnine za posamezen vodomer, za obdobje od 1.4.2017 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 21,18 % stroškov omrežnine za posamezen vodomer. 

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

VODOMER 
Predlagana cena za 

leto 2017 v EUR 

Subvencija občine v 
višini 21,18 % 

omrežnine / mesec 
v EUR 

DN </= 20 5,3158 1,1259 

20 < DN < 40 15,9474 3,3777 

40</= DN <50 53,1580 11,2589 

50</= DN <65 79,7370 16,8883 

65</= DN <80 159,4740 33,7766 

80</= DN <100 265,7900 56,2943 

100</= DN <150 531,5800 112,5886 

150</= DN 1.063,1600 225,1773 

 

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: 355-4/2016 01/ZH, z dne 

29.03.2016. 
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6. člen 

 

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

začne s 1.4.2017. 

 

Številka: 355-3/2017 01/ZH 

Datum: 21.03.2017                      

Mirko Cvetko l.r. 
                       ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ                                    

16. 

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, Uradni list RS, št 

109/2012) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07) 

je  Občinski svet na svoji 19. redni seji, dne 21.03.2017 sprejel naslednji 

 

SKLEP 

 

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 občinah 

Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž s poslovnim poročilom za leto 2016. 

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 in posebne storitve (brez 

DDV); 

Storitev Enota mere Cena v € 

Odvajanje odpadnih voda 

Količina odvedene 
vode 

Na m³ odvedene vode 

m³ 0,5632 

 

 

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

storitve (brez DDV); 

Storitev Enota mere Cena v € 

Omrežnina za odvajanje 
odpadnih voda 

Premer vodomera Na mesec 

DN </= 20 11,3966 

20 < DN < 40 34,1898 

40</= DN <50 113,9660 
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50</= DN <65 170,9490 

65</= DN <80 341,8980 

80</= DN <100 569,8300 

100</= DN <150 1.139,6600 

150</= DN 2.279,3200 

 

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 0,5704 

 

 

- 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 5,7898 

20 < DN < 40 17,3694 

40</= DN <50 57,8980 

50</= DN <65 86,8470 

65</= DN <80 173,6940 

80</= DN <100 289,4900 

100</= DN <150 578,9800 

150</= DN 1.157,9600 

 

3. STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI 

GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI 

 

Občinski svet občine 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 Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občinah 

Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž s poslovnim poročilom za leto 2016. 
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4. 

  

Z sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-3/2016 01/ZH z dne 29.03.2016. 

 

5. 

 

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

s 1.4.2017. 

 

Številka: 355-2/2017 01/ZH 

Datum:21.03.2017           

Mirko Cvetko l.r. 
                       ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ  

                                   

17. 

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, Uradni list RS, št 

109/2012) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07) 

je  Občinski svet na svoji 19. redni seji, dne 21.03.2017 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 85,2 % stroškov 

omrežnine, za obdobje od 1.4.2017 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 

85,2 % 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 85,2 % 
omrežnine / mesec v EUR 
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DN </= 20 11,3966 9,7099 

20 < DN < 40 34,1898 29,1297 

40</= DN <50 113,9660 97,0990 

50</= DN <65 170,9490 145,6485 

65</= DN <80 341,8980 291,2971 

80</= DN <100 569,8300 485,4952 

100</= DN <150 1.139,6600 970,9903 

150</= DN 2.279,3200 1.941,9806 

2. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 

 

Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih 

voda se subvencionira za gospodinjstva in nepridobitne uporabnike v višini 87,1 % stroškov 

omrežnine, za obdobje od 1.4.2017 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 

87,1 % stroškov omrežnine. 

 

- Subvencija omrežnine za čiščenje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez 

DDV). 

VODOMER 
Omrežnina za enoto 
vodomera / mesec v 

EUR 

Subvencija občine 87,1 % 
omrežnine / mesec v EUR 

DN </= 20 5,7898 5,0429 

20 < DN < 40 17,3694 15,1287 

40</= DN <50 57,8980 50,4292 

50</= DN <65 86,8470 75,6437 

65</= DN <80 173,6940 81,1151 

80</= DN <100 289,4900 135,1918 

100</= DN <150 578,9800 270,3837 

150</= DN 1.157,9600 540,7673 

 

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. 

 



Uradno glasilo, št. 9/2017 8 24.03.2017 

 

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

 

5. člen 

 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-3/2016 01/ZH z dne 29.03.2016. 

 

6. člen  

 

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

začne s 1.4.2017. 

 

Številka: 355-2/2017 01/ZH 

Datum: 21.03.2017               

Mirko Cvetko l.r. 

ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
 
 

 

 


