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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 
Številka: 032-2/2014 01/ZH 
Datum:   21. 3. 2017 
 

Z A P I S N I K 
 
19. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 21. marca 2017 ob 18. uri, v 
sejni sobi v kulturnem domu pri Sv. Tomažu 44, 2258 Sveti Tomaž. 
G. župan Mirko Cvetko, (v nadaljevanju župan), je po uvodnem pozdravu prisotnih ugotovil, 
da je seja sklepčna. Prisotnih je bilo sedem članic in članov občinskega sveta (svetnikov). 
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman. 
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje. 
Ker pripomb ali dopolnitev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 205 
 

1. 
 
Potrdi se zapisnik 18. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega 
sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/1 
 
Župan je za sejo predlagal naslednji 
 
dnevni red: 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 17. redne seje občinskega sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Letno poročilo o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob 

Dravi, Sveti Tomaž in v delu občine Ljutomer v letu 2016 
3. 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 
4. Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občini Ormož, Središče ob 
Dravi in Sveti Tomaž s poslovnim poročilom za leto 2016 

5. Sprememba načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Sveti Tomaž v letu 
2017 

6. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
7. Razno 

 
Župan je predlagal razpravo. 
Ker pripomb na dnevni red ni bilo, je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
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dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 17. redne seje občinskega  sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 
1. Določitev dnevnega reda 
2. Letno poročilo o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob 
    Dravi, Sveti Tomaž in v delu občine Ljutomer v letu 2016 
3. 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 
4. Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
    odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občini Ormož, Središče ob 
    Dravi in Sveti Tomaž s poslovnim poročilom za leto 2016 
5. Sprememba načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Sveti Tomaž v letu 
    2017 
6. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
7. Razno 
 

Ad/2 
 

Župan je prosil predstavnika KP Ormož d.o.o., g. Matjaža Veršiča, da poda obrazložitev 
letnega poročila o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob 
Dravi, Sveti Tomaž in v delu občine Ljutomer v letu 2016. 
Med drugim je bilo povedano, da koncesionar upravlja z omrežjem s 6.333 priključki, kar pa 
je za 5,5 % manj kot v letu 2015. Konec leta 2016 je bilo na vodovodno omrežje občine 
Ljutomer prevezanih 408 priključkov. Na omrežje v občini Sveti Tomaž je vgrajenih 742 
priključkov ali 11,7 %. Koncesionar skrbi za 451 km primarnih in sekundarnih vodov ter 120 
km terciarnih vodov. Nadzor nad kvaliteto vode se izvaja po sistemu HACCAP, izvajajo pa se 
tudi notranji nadzori. Skupaj je bilo odvzetih 162 vzorcev. Analize kažejo, da je voda zdrava 
in pitna. Samo v 2 primerih je bila neustrezna na mikrobiološka preizkušanja, kar pa je bilo 
odpravljeno z izpiranjem. Okvare na javnem vodovodu so prisotne in brez njih enostavno ne 
bo šlo. Na območju Sv. Tomaža je bilo evidentiranih 17 okvar, 2 na primarnem vodu na 
relaciji Hajndl - Koračice in nekaj na skupnih linijah. Največkrat je bil vzrok dotrajano 
omrežje. 
V črpališču je bilo v letu 2016 načrpano 1.081.930 m3 vode, iz javnega vodovoda pa je bilo 
izgubljene  279.072 m3, kar je 25,79 %. Zadnjo leto je bilo izgub nekoliko manj. 
Na izredne dogodke najpogosteje vpliva izpad električne energije. 
V letu 2016 je bilo skupaj ustvarjenih 1.402.675 EUR prihodkov, kar je bilo za 20 % več kot 
leta 2015. Na to povišanje so vplivale cene storitev in omrežnin. Pri  tem je bilo zbranih 
682.636 EUR iz vodarine in 710.988 EUR za omrežnino, 9.051 EUR od zavarovalnice ter 
prikazani presežek sredstev za izvajanje storitev v višini 6.585 EUR za leto 2015. Iz 
omrežnine se je tudi poračunal presežek stroškov nad prihodki, tako da so dejansko skupni 
prihodki znašali 1.295.202 EUR. 
Skupni stroški GJS s pitno vodo so v letu 2016 znašali 1.290.763 EUR. Podani so bili 
podrobnejši podatki o stroških. V letu 2016 so prihodki pri izvajanju koncesijske dejavnosti 
presegli stroške za 4.439 EUR brez DDV. 
Župan je predlagal razpravo. 
G. Mirka Lovreca je zanimalo, koliko bo vpliva na skupne prihodke, ker se je preko 400 
gospodinjstev priključilo na omrežje občine Ljutomer in kako je z dolžniki. 
Pojasnjeno je bilo, da vpliv bo, tako na tekoče stroške in še posebej na omrežnino. Glede 
dolgov je bilo pojasnjeno, da se koncesionar trudi z opominjanjem, le v skrajnih primerih se 
morajo odločiti za sodno izterjavo. 
 
Župan je predlagal glasovanje o poročilu. 
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
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S K L E P št. 206 
1. 
 

Občinski svet se seznani s letnim poročilom o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občinah 
Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in v delu občine Ljutomer v letu 2016, ki je sestavni 
del tega sklepa. 

 
 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 

 
Ad/3 

 
Župan je prosil predstavnika KP Ormož d.o.o., g. Matjaža Veršiča, da poda obrazložitev 
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. 
Med drugim je bilo povedano, da z Elaboratom predlagamo ceno vodarine in omrežnine, ki bi 
veljala do 31. 12. 2017, dokument pa je pripravljen na podlagi Zakona o varstvo okolja ZVO-
1 in dopolnitvami. 
Za območje občine Sveti Tomaž se predvideva 742 priključkov ali 11,7 % od 6.333 
priključkov celotnega omrežja s katerim gospodari koncesionar. 
Za določitev cene so upoštevana izhodišča, ki so skladna z določili 16. člena Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih služb Oskrbe s 
pitno vodo. 
Predračunski stroški omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje bi znašali 627.500 EUR in 
650.782 EUR stroškov vodarine. 
Predračunska cena vodarine za 1m3 bi znašala 0,8504 EUR/m3 in prekomerna poraba 
1,2756 EUR/m3. 
Predračunska cena omrežnine za DN</=20 bi znašala 5.3158 EUR, za večje premere pa bo 
višja. 
Na terenu se že dogaja, da si posamezniki želijo zmanjšati velikost priključka, enako velja za 
gospodarstvo, vendar je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo. 
V nadaljevanju je župan povedal, da nas na področju oskrbe s pitno vodo še čaka veliko dela 
in vlaganj, ker so nekateri vodi dotrajali. V kolikor bomo pridobili evropska sredstva v finančni 
perspektivi do leta 2021, bi pristopili k novogradnjam. Tako visok finančni zalogaj bi z 
lastnimi sredstvi težko izpeljali, ker bi našo občino obnova bremenila s cca 3.000.000 EUR. 
Menil je tudi, da je pripravljen sklep o subvencioniranju preskrbe s pitno iz proračuna, vendar 
mora občinski svet sprejeti višino subvencije. Predlagamo subvencijo v višini  21,18 % 
stroškov za posamezni vodomer za gospodinjstva in nepridobitne uporabnike.  
Župan je odprl razpravo. 
Ga. Kristina Grašič je vprašala, ali bi se cena vode spremenila. 
Pojasnjeno je bilo, da ne gre za neko povečanje. Pri posameznih odjemalcih pa je odvisna 
dimenzija priključka. Običajno gre za hišne priključke DN</=20. 
G. Albina Belšaka je zanimalo, ali se pri zamenjavi vgradijo novi ali obnovljeni vodomeri. 
Pojasnjeno je bilo, da so novi precej dražji. Običajno se vgradijo na novo umerjeni vodomeri. 
G. Marjan Antolič je menil, da imajo nekatera gospodinjstva na območju naselja Sveti Tomaž 
težave, ker jim zrak v ceveh dviguje količino porabe. Kot primer je navedel družino Ivanuša iz 
Sv. Tomaža. 
Pojasnjeno je bilo, da je potrebno take primere evidentirati, upravljavec sistema pa bo 
ugotovil, kje so morebitne težave.  
Ga. Pavlo Hebar je zanimalo, koliko bi stal priključek za stanovanjske hiše. 
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Pojasnjeno je bilo, da na to vpliva več faktorjev. Za fizično izvedbo po koncesiji bi priključek 
stal cca 900 EUR. V to ceno je vključena izvedba do 20 m od cevovoda, namestitev jaška z 
vodomerom ter vsemi potrebnimi opravili in postopki v zvezi s tem. Občani lahko poskrbijo 
sami za izkop, ker se jim s tem lahko cena zniža. Občina je dolžna zaračunati komunalni 
prispevek v skladu z odlokom. 
 
Župan je predlagal glasovanje o elaboratu. 
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 207 
 

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 

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. 
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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.  
 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-4/2016 01/ZH, z dne 29. 3. 
2016. 

 
6. 

 
Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne 
s 1. 4. 2017. 
 
Župan je predlagal glasovanje o subvenciji. 
 
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

 
SKLEP št. 208 

 
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 
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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. 3. 
2016. 

 
6. člen 

 
Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se 
začne s 1. 4. 2017. 
 

Ad/4 
 
Župan je prosil predstavnika KP Ormož d.o.o., g. Matevža Veršiča, da poda obrazložitev 
Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občini Ormož, Središče ob Dravi in 
Sveti Tomaž s poslovnim poročilom za leto 2016. 
Med drugim je poročevalec povedal, da koncesionar skrbi za devet čistilnih naprav. Na 
območju občine Sveti Tomaž se nahajata dve rastlinski čistilni napravi (RČN). V nadaljevanju 
je povedal, da so skupni stroški izvajanja GJS odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih 
voda znašali v letu 2016 447.647 EUR. Ob koncu leta so bili za čistilni napravi v občini Sveti 
Tomaž višji od prihodkov za  1.076 EUR. Enota za obračun odpadnih voda je količina porabe 
pitne vode v m3. 
Predračunska cena omrežnine odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Sveti Tomaž 
znaša 11,1797 EUR za faktor I. K tej ceni je potrebno prišteti poračun za leto 2016 v višini 
0,1627 EUR za faktor I. Nove cene bi naj veljale od 1. 4. 2017. Tako bi cena omrežnine za 
vodomer DN</=20, za faktor ena znašala 11,3966 EUR. 
Predračunska cena izvajanja storitev čiščenja odpadnih in padavinskih voda za prihodnje 
obračunsko obdobje za leto 2017 znaša 0,6169 EUR/m3, k temu je potrebno še prišteti kot  v 
vrednosti poračun za leto 2016 v višini  0.03485 EUR/m3. 
Predlagana enotna cena izvajanja storitev čiščenja odpadnih voda v letu 2017 znaša 0,5704 
EUR/m3. Omrežnina za DN</=20 za faktor ena bi znašala s poračunom za leto 2016 5,7898 
EUR. 
Izračun kaže, da bi na območju občine Sveti Tomaž za izvajanje storitev praznjenja greznic 
in gošč iz malih čistilnih naprav stala 0,1775 EUR/m3 brez DDV. Cena omrežnine za GJS 
čiščenja odpadnih voda in storitev povezanih z greznicami in MKČN za leto 2017 bi znašala 
0,8105 EUR. 
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Odgovornost je na izvajalcu GJS je, da v treh letih odpelje enkrat greznično goščo. 
Omrežnina bi se porazdelila na vse uporabnike. Če se subvencionira cena, se subvencionira 
vsem, je menil. 
Župan je predlagal razpravo. 
 
Ga. Kristina Grašič je povedala, da imajo občani problem, kam to odvažati, kar še posebej 
velja za območja, kjer ni kmetij. Zdi se ji, da je to nekoliko malo odvozov, enkrat na tri leta. 
Pojasnjeno je bilo, da bi mesečna plačila v treh letih nekje zadostovala za en odvoz gošče, 
če pa je na kateri od lokacij tega več, pa se to strankam zaračuna. Odvoz 6 m3 gošče bi stal 
cca 90 EUR. 
Kmetije, ki bodo poskrbele za odvoz lastnih grezničnih količin, morajo biti v sistemu 
evidence. Kmetijski inšpektor jih lahko nadzoruje. Pri načrtovanju investicij bi morali biti 
izračunani kasnejši stroški. Uporabniki bi morali biti seznanjeni z amortizacijskimi stroški. 
G. Mirko Lovrec je povedal, da imajo skoraj vse večje kmetije primerno velike greznice, vsaj 
za 6 mesecev skladiščenja. 
Menil je tudi, da imajo še več težav z odpadnimi vodami po naših dolinah, ker se vanje vse 
steka. 
G. Borut Janžekovič je povedal, da tudi v sosednji državi Avstriji ni vse tako strogo kot 
imamo mi zapisano. Menil je, da imajo sosednje države bolj življenjske predpise kot pri nas, 
ker na podeželju lahko vidiš, da se odpadne vode stekajo na prosto. 
 
Seje se je udeležila ga. Marija Žinko. 
 
Izgradnja kanalizacij s čistilnimi napravami bo morala biti dobro premišljena, ker so take 
investicije zalo drage, kar še posebej velja za razpršeno gradnjo, kot je pri nas. 
Agromelioracijsko območje se oži in ne širi. V bodoče bo potrebno razmisliti o vključitvi 
celotnega območja občine za praznjenje grezničnih gošč in gošč iz malih čistilnih naprav. V 
tem primeru bi bilo zajeto celotno območje tudi v obračun omrežnine. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP ŠT. 209 
 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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. 

 

 
Župan je predlagal glasovanje o subvencioniranju. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 210 
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. 
 

5. člen 
 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-3/2016 01/ZH z dne 29. 3. 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. 
 
Župan se je pred odhodom g. Matjažu Veršiču zahvalil za sodelovanje na seji. 
 

Ad/5 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Sprememb načrta ravnanja 
z nepremičnim premoženjem občine Sveti Tomaž v letu 2017. 
Med drugim je bilo povedano, da smo v k. o. Trnovci podedovali 30 % delež na parc. št. 
915/2, po pokojni Majcen Tereziji. V kolikor želimo svoj delež prodati, ker ga ne potrebujemo, 
moramo dopolniti načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem. 
Župan je predlagal razpravo. 
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali smo pridobili delež na nepremičnini, ker smo plačali stroške 
pogreba za pokojno. Vprašal je tudi, ali je zainteresirana oseba že lastnik preostalih 70 %. 
Pojasnjeno je bilo, da je najemnica parcele ga. Munda Marta, ki pa je tudi zainteresirana za 
nakup našega deleža. Lastnica preostalega deleža je država. V kolikor bo želela odkupiti 
delež države, se bo morala pogovarjati s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 211 
 o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Sveti Tomaž v letu 2017 

 
1. člen 

V 3. členu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sveti Tomaž v letu 2017 
(Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 19/2016), ki se nanaša na načrt prodaje zemljišč se 
v tabeli doda naslednja točka:  

  
Zap. 
št. 

Samoupravna 
lokalna skupnost 

Šifra  
k.o. 

K.o.  Parc. št.  površina v 
m2 

Vrsta 
nepremičnine 

Orientacijska 
vrednost  

12 Sveti Tomaž 279 Trnovci 915/2 Delež 
30% od 

2556 

zemljišče 450,87 

 
Skupna vrednost načrta s to dopolnitvijo znaša  50.450,87 EUR. 
 
Občina je pokojni Majcen Tereziji, Trnovci 5, podedovala delež 30/100 zemljišča 915/2 k. o. 
Trnovci. Ker zemljišča ne potrebujemo, se naj delež proda.  
 

2. člen 
 

Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. 
Sprememba se bo uskladila s rebalansom proračuna za leto 2017. 

 
Ad/6 

 
Pobude, vprašanja in odgovori nanje. 
G. Mirko Lovrec je vprašal, kako daleč je načrt za vzdrževanje JP.  
Župan je povedal, da je večina svetnikov posredovala podatke za program. Odpiranje 
ponudb bo v roku 14 dni. 
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Ko bomo k tekočemu vzdrževanju pristopili, bodo svetniki povabljeni k sodelovanju. 
g. Mirko Lovrec, da pobudo, da se pristopi k pridobitvi potrebne dokumentacije za skladiščni 
prostor pri telovadnici, za potrebe shranjevanja miz, stolov ter ostale opreme za potrebe 
telovadnice. Zaenkrat se nekaj opreme nahaja v prostorih stare šole, vendar se dela precej 
škode in stroškov zaradi prevažanja te opreme. Ostali svetniki  se strinjajo s pobudo. 
G. Marjan Antolič je vprašal, kdaj se bo pristopilo k gradnji medgeneracijskega centra. 
Pojasnjeno je bilo, da je razpis objavljen na portalu javnih naročil. Rok za vložitev ponudb je 
12. april 2017. 
G. Mirka Lovreca je zanimalo, ali je dvignilo razpisno dokumentacijo veliko interesentov. 
Pojasnjeno je bilo, da je razpisna dokumentacija dostopna na portalu javnih naročil, enako  
tudi vprašanja in odgovori.  
G. Marjan Antolič je vprašal, ali je kaj novega glede kmetijske trgovine. 
Pojasnjeno je bilo, da ni nič novega. 
Ga. Kristina Grašič je vprašala, ali se kdo zanima za prostore stare pošte. Pojasnjeno je bilo, 
da interesentov ni. 
Ga. Marijo Žinko je zanimalo, kaj se bo gradilo pri gostinskem lokalu g. Kralj Dejana pri Sv. 
Tomažu. 
Pojasnjeno je bilo, da bo lastnik gostinskega lokala gradil prizidek. Če bo objekt namenjen 
tudi za prodajo kebaba mi ne vemo, ker gre za poslovne odnose med podjetniki.  
Ga. Pavla Hebar je vprašala, na čigavo pobudo je bila pri cerkvi nameščena oglasna tabla. 
Župan je povedal, da je bila tabla nameščena od strani župnije in Karitasa. Nas o lokaciji ni 
nihče nič vprašal, saj objekt stoji na cerkveni zemlji.  Večina prisotnih je menila, da bi lahko 
našli primernejšo mesto za postavitev table. 
Župan se je zavezal, da bo  prenesel mnenje svetnikov župniku g. Tomislavu Roškariču.  
 

Ad/7 
 

Razno: 
Župan je navzoče seznanil, da smo zaprosili GVO d. o. o., da nam pripravi finančni osnutek 
za izgradnjo optičnega omrežja za naselje Hranjigovci, Gor. Ključarovci in Rakovci. Zanima 
nas, koliko bi nas izgradnja stala. Želimo si, da bi v doglednem času pokrili celotno občino s 
optičnim omrežje. Poskušali bi se dogovoriti za odplačevanje našega deleža na daljši rok. 
V naselju Mezgovci bo omrežje zgrajeno po planu v naslednjih mesecih. 
Druga zadeva se nanaša na izgradnjo oziroma zamenjavo vodovodnega omrežja v naselju 
Zagorje - vrh, kjer je bila za letošnje in prihodnje leto planirana modernizacija ceste. Na 
Komunalnem podjetju so mnenja, da bi morali pristopiti k rekonstrukciji omrežja, ker je na 
njem preveč okvar. 
V prihodnje bomo morali zelo paziti na likvidnost, ker nas čaka večja investicija v izgradnjo 
Medgeneracijskega centra Sv. Tomaž. 
Ko bomo prejeli predračune, se bomo na eni od naslednjih sej dogovorili za morebitne 
spremembe programa. 
V dogovoru s Komunalnim podjetjem smo ob izgradnji OŠO omrežja v naselju Sejanci 
zamenjali kritični odsek vodovoda od Kotovih do Premužičevih v dolžini cca 600 m. Optični 
vod in vodovodno cev smo položili v isti jašek širine 60 cm. 
V bližnji prihodnosti bomo dokončali dela na avtobusni postaji v Rucmancih.  
 
Seja je bila zaključena ob 19. uri. 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                                    Župan: Mirko Cvetko 
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Občina Sveti Tomaž 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  18. REDNE SEJE 

 
1. Sklep št. 205, je realiziran.   
2. Sklep št. 206, je realiziran. 
3. Sklep št. 207,  je v postopku realizacije.  
4. Sklep št. 208, je v postopku realizacije. 
5. Sklep št. 209, je v postopku realizacije. 
6. Sklep št. 210, je v postopku realizacije. 
6. Sklep št. 211, je v postopku realizacije 

Občinska uprava 
 

 


