OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
Številka: 032-2/2014 01/ZH
Datum: 21. 11. 2017
ZAPISNIK
25. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 21. novembra 2017 ob 18.
uri v sejni sobi v kulturnem domu pri Sv. Tomažu 44, 2258 Sveti Tomaž.
g. župan Mirko Cvetko, je po uvodnem pozdravu prisotnih ugotovil, da je seja sklepčna, ker
je bilo prisotnih sedem članic in članov občinskega sveta. Seje se je opravičila ga. Kristina
Grašič.
Seje se je udeležila direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman in računovodkinja ga.
Stanislava Kosi.
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Od poročevalcev sta bila prisotna g. Matjaž Veršič in Ludvik Hriberšek, predstavnika KP
Ormož d.o.o..
Od novinarjev je bila prisotna ga. Urška Levanič.
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. 248
1.
Potrdi se zapisnik 24. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega
sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/1
Za sejo je župan predlagal naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 24. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
Določitev dnevnega reda
Odlok o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2018 – predlog
Spremembe in dopolnitve Statuta občine Sveti Tomaž
ODLOK o ugotovitvi javnega interesa za javno - zasebno partnerstvo ter o določitvi
osnovnih pogojev za izvedbo projekta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v občini Sveti Tomaž - osnutek
5. Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2018
6. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja z
odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2018
1.
2.
3.
4.
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7. Tehnični pravilnik javnega vodovodnega omrežja Ormož v občinah Ormož, Središče ob
Dravi, Sveti Tomaž
8. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Ormož, Središče ob
Dravi, Sveti Tomaž
9. Sklep o ukinitvi javnega dobra za parcelo 1359/2 k.o. Ključarovci pri Ormožu
10. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
11. Razno
Preden je župan predlagal razpravo, je predlagal dodatno točko dnevnega reda in sicer
Sklep o zagotovitvi sredstev v proračunu za namen Urgentnega centra na Ptuju za leto 2018.
Direktorica občinske uprave je pojasnila, da Ministrstvo za zdravje zahteva obravnavo in
sprejetje sklepa na sejah občinskih svetov o zagotovitvi sredstev v proračunih občin za
naslednje leto.
Župan je predlagal razpravo.
Ker pripomb na dodatno točko ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 249
1.
Sklep o zagotovitvi sredstev za namen Urgentnega centra na Ptuju se uvrsti na dnevni red
današnje seje in se obravnava pod točko 10.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je dal dopolnjen dnevni red v razpravo.
Ker pripomb ali dopolnitev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 24. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
Določitev dnevnega reda
Odlok o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2018 – predlog
Spremembe in dopolnitve Statuta občine Sveti Tomaž
ODLOK o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter o določitvi
osnovnih pogojev za izvedbo projekta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v občini Sveti Tomaž- osnutek
5. Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2018
6. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja z
odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2018
7. Tehnični pravilnik javnega vodovodnega omrežja Ormož v občinah Ormož, Središče
ob Dravi, Sveti Tomaž
8. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Ormož, Središče ob
Dravi, Sveti Tomaž
9. Sklep o ukinitvi javnega dobra za parc. 1359/2 k.o. Ključarovci pri Ormožu
10. Sklep o zagotovitvi sredstev za namen Urgentnega centra na Ptuju
11. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
12. Razno
1.
2.
3.
4.
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Ad/2
Župan je prosil računovodkinjo ga. Stanislavo Kosi za obrazložitev predloga proračuna, sam
pa bo v nadaljevanju podal pojasnila v zvezi z investicijami za prihodnje leto.
Med drugim je bilo povedano, da planiramo za prihodnje leto 2.784.631,41 EUR prihodkov,
od tega 1.653.747,00 EUR davčnih prihodkov, 920.232,00 EUR nedavčnih prihodkov,
15.000,00 EUR kapitalskih prihodkov in 195.652,00 transfernih prihodkov.
Odhodke planiramo v skupni višini 3.375.155,00 EUR in od tega 699.482,00 EUR tekočih
odhodkov, 880.846,00 EUR tekočih transferov, 1.732.647,00 EUR investicijskih odhodkov in
62.180,06 EUR investicijskih transferov, ter proračunski primanjkljaj v višini -590.524,00
EUR. V proračunskem letu 2018 se občina namerava zadolžiti za 530.000,00 EUR za
investicije. Pojasnila je postavke splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih
programov.
V nadaljevanju je župan povedal, da planiramo subvencije v kmetijstvu v višini 16.000,00
EUR, 5.000,00 EUR za subvencije malega gospodarstva, 85.680,00 EUR za tekoče
vzdrževanje lokalnih cest, 96.000,00 EUR za izgradnjo pločnika, 50.800,00 za cesto Savci
mlin- breg, 15.225,00 za dokončno plačilo za cesto Trnovci-Muršič, 70.020,00 EUR za
modernizacijo ceste Sv. Tomaž-Zagorje-Bratonečice, 69.020,00 EUR za cesto Zagorje od h.
št. 17-26, 71.050,00 EUR za izgradnjo OŠO omrežja v naselju Rakovci, Hranjigovci in
Zagorje ter druge manjše investicije. Na področju zdravstva planiramo 31.400,00 EUR za
zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb. Za področje izobraževanja planiramo
467.518,76 EUR, od tega 306.762,49 za področje varstva in vzgoje predšolskih otrok ter
91.482,06 EUR za področje osnovnošolskega izobraževanja. Za področje socialnega varstva
planiramo 1.330.181,21 EUR, od tega za družinskega pomočnika 20.374,00 EUR, za
regresiranje v domovih za ostarele 95.230,00 EUR, za izgradnjo medgeneracijskega centra
Sveti Tomaž 1.185.912,73 EUR. Pod postavko režijski obrat planiramo sredstva v višini
168.828,04 EUR in sicer za enega zaposlenega, javna dela, tekočo vzdrževanje javnih poti
z zimsko službo, urejanje pokopališča, kulturnih in športnih objektov. Za vračilo kredita
planiramo v prihodnjem letu 31.500,00 EUR ter 77.106,59 EUR za načrt razvoja
gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za parkirišča za
avtodome na dveh lokacijah po dva avtomobila, turistične obvestilne table in nabavo stojnic
za tržnico. Zgodil se nam je tudi plaz v Trnovcih, ki ogroža lokalno cesto Savci-Senčak pod
stanovanjsko hišo Košir Janeza, Trnovci 15, za kar je potrebno zagotoviti sredstva iz rezerve
za odpravo posledic naravnih nesreč.
Župan je predlagal razpravo.
ga. Marija Žinko je menila, da jo skrbi, kako zagotoviti potrebna sredstva za obnovo stare
šole.
g. Mirko Lovrec je želel pojasnila za postavko o dodatnih programih za vrtec.
Pojasnjeno je, da gre za zagotovitev dodatnih sredstev za zaposlene, ker ima vrtec tri otroke,
ki imajo odločbo z dodatnimi pravicami.
g. Marjan Antolič je menil, da pozdravlja zagotovitev nekaj dodatnih sredstev za delovanje
PGD in da se planira izgradnja pločnika ob regionalni cesti pri Sv. Tomažu.
Preostali svetniki niso imeli pripomb na predlog proračuna za leto 2018.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 250
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.
2. člen
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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 7. 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.
Ad/3
Župan je prosi direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sprememb in dopolnitev
Statuta.
Pojasnjeno je bilo, da gre samo za eno spremembo med osnutkom in predlogom in sicer v
členu, kjer je navedeno, da morajo biti Statuti, odloki in drugi predpisi objavljeni v Uradnem
glasilu občine Sveti Tomaž.
Statutarna komisija je obravnavala predlog sprememb na svoji redni seji. Člani so menili, da
je primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 251
1.
Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve Statuta občine Sveti Tomaž, ki so sestavni del tega
sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/4
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev osnutka Odloka o
ugotovitvi javnega interesa za javno - zasebno partnerstvo ter o določitvi osnovnih pogojev
za izvedbo projekta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
občini Sveti Tomaž (OŠO).
V naslednjem letu želimo zgraditi OŠO omrežje še za preostale tri naselja, s čimer bi dosegli
pokritost celotne občine. V kolikor želimo vzpostaviti javno zasebno partnerstvo, moramo
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sprejeti ustrezni odlok, ki bo podlaga za izbiro soinvestitorja. V Odloku so opredeljene
obveznosti in pravice soinvestitorjev.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 252
1.
Osnutek Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter o določitvi
osnovnih pogojev za izvedbo projekta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v občini Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa je primerna
podlaga za nadaljnjo obravnavo.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/5
Župan je prosil predstavnika koncesionarja KP Ormož d.o.o., g. Matjaža Veršiča in Ludvika
Hriberšek, da podata obrazložitev Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto
2018.
Povedal je, da imamo od 1. 4. 2017 novega starega koncesionarja. V elaboratu je oblikovana
cena izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, na
skupnem območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž skladno z metodologijo, ki
jo je predpisala Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12). Z elaboratom je
predlagana cena vodarine in omrežnine, ki bi veljala od 1. 1. 2018 do 31.12. 2018. Elaborat
je pripravljen skladno s koncesijsko pogodbo in obravnava prihodnje obračunsko obdobje
leta 2018 in preteklo obračunsko obdobje leta 2016. Uredba predpisuje, da je zavezanec za
plačilo storitev opravljanja javne službe fizična ali pravna oseba, ki je uporabnik te storitve. S
tem Uredba potrjuje načelo »povzročitelj plača« in pomeni zaračunavanje polne stroškovne
cene uporabnikom storitev. Elaborat obravnava vodovodni sistem Ormož kot enovit sistem,
ki je nerazdeljiv in tako vse uporabnike obravnava kot celoto iz vseh občin, ki so priključene
na sistem oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema Ormož. V elaboratu je podan predlog,
da vsi uporabniki v vseh treh občinah plačujejo enako ceno glede na velikost vodomera in v
primeru, da elaborat ne bo potrjen s strani vseh občin, v letu 2018 ne bo mogoče realizirati
plana za leto 2018, ki je del elaborata. Omrežnina za oskrbo s pitno vodo bi znašala za
DN</=20 v višini 5,1703 EUR na mesec, brez DDV, posledično za večje premere vodomera
je cena višja. Vodarina za m3 bi znašala 0,8504 EUR/m3, vodarina za prekomerno porabo
vode pa 1,2756 EUR/m3 brez DDV. V kolikor se bodo občine odločile za subvencioniranje
omrežnine v višini 18,9 %, bi se cena znižala za 0.9772 EUR/mesec za DN<20 in pri vseh
ostalih premerih vodomerov bi se upoštevalo znižanje za 18,9 %. S tem bi cene ostale na
taki višini kot so do sedaj.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo je predlagal glasovanje o dveh sklepih.
Župan je v nadaljevanju povedal, da moramo sprejeti dva sklepa.
a.) Glasovanje o sklepu o določitvi cene storitve gospodarske javne službe s pitno vodo
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
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SKLEP št. 253
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.
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.
6

Z sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-3/2017 01/ZH, z dne
21.03.2017.
6.
Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne
s 1.1.2018.
b.) Glasovanje o subvencioniranju cene omrežnine.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 254
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

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

Predlagana cena za leto 2018
v EUR
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
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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. 3.
2017.
6. člen
Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se
začne s 1. 1. 2018.
Ad/6
Župan je prosil predstavnika koncesionarja KP Ormož d.o.o., g. Matjaža Veršiča in Ludvika
Hriberšek, da podata obrazložitev Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih
javnih služb ravnanja z odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto
2018.
Ludvik Hriberšek je povedal, da je KP Ormož d.o.o. od 1.6.2017 novi stari koncesionar v
sodelovanju s CEROP d.o.o., Puconci. V elaboratu so predstavljene vse tri obvezne
občinske javne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki, pri pripravi elaborata je
sodelovalo CEROP d.o.o., Puconci, kjer se nahaja regijsko odlagališče odpadkov. V Občinah
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž bomo v letu 2018 zbirali mešane komunalne
odpadke in odpadno embalažo od vrat do vrat. Na ekoloških otokih zbiramo papir in steklo,
na zbirnem centru Dobrava v Ormožu pa vse vrste odpadkov. Od vrat do vrat se bodo ločeno
zbirali tudi biološko razgradljivi odpadki vendar le za tiste, ki se vključijo v ta sistem zbiranja
biološko razgradljivih odpadkov. Tisti uporabniki, ki niso vključeni v sistem zbiranja biološko
razgradljivih odpadkov morajo te odpadke kompostirati in ne odlagati v druge zabojnike. V
letu 2017 je bila sprejeta Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja
komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17), ki spreminja frekvenco odvozov biološko
razgradljivih odpadkov. O spremenjeni frekvenci bodo uporabniki obveščeni z urniki in
spremenjena frekvenca je upoštevana pri izračunu predračunskega volumna zabojnikov za
leto 2018. Kosovni odpadki se bodo zbirali po sistemu »na poziv«, kar pomeni, da bomo na
podlagi vloge uporabnika izvedli odvoz kosovnih odpadkov od vrat. Nevarne odpadke lahko
vse leto uporabniki, ki so vključeni v redni odvoz odpadkov oddajo brezplačno na zbirni
center Dobrava, kjer je za to postavljen kontejner. Imetniki odpadkov moramo skrbeti za
zmanjševanje količin odpadkov s povezovanjem proizvodnih in porabniških vzorcev ter
življenjskih navad, tehnoloških izboljšav, ekonomskih dejavnosti in ukrepov ter demografskih
sprememb. V letu 2018 bo po zbiranju potrebno vse vrste odpadkov (kosovni odpadki,
MKO), ki so namenjene za obdelavo in odlaganje naložiti na vozila za odvoz na obdelavo in
odlaganje v Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (v nadaljevanju
»CEROP d.o.o.«). Embalažne družbe bodo na zbirnem centru Dobrava prevzemale odpadno
embalažo, odpadno elektronsko in električno opremo. V skladu z dogovorom med izvajalcem
JGS obdelave CEROP d.o.o. in shemami, ki prevzemajo odpadno embalažo je možno, da
sheme prevzamejo zbrano odpadno embalažo na lokaciji izvajalca JGS obdelave določenih
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vrst komunalnih odpadkov. Tako izvajalca JGS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
ne more bremeniti noben dodatni strošek povezan z odvozom zbrane odpadne embalaže na
lokacijo JGS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in posledično pripravo oz.
obdelavo odpadne embalaže na lokaciji CEROP d.o.o. za prevzemne sheme. Takšna
opredelitev je skladna z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Nevarne
odpadke predamo pooblaščenim organizacijam za ravnanje z nevarnimi odpadki. Zbrane
biološke odpadke bomo dostavili CEROP d.o.o. za obdelavo in hkrati obdelava bioloških
odpadkov bremeni storitev zbiranja biološko razgradljivih odpadkov. V sklopu dejavnosti se
izvaja zbiranje mešanih odpadkov, ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov,
odpadne embalaže in bioloških odpadkov. O terminu odvoza odpadkov bodo občani
obveščeni z urniki na hrbtni strani računa za komunalne storitve v mesecu novembru
tekočega leta za prihajajoče leto. Prav tako bodo dobili uporabniki na mesečnem računu
zapisan tudi termin za odvoz v prihajajočem mesecu. Na spletni strani izvajalca JGS zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov so skozi celo leto javno dostopni urniki za odvoz
odpadkov po posameznih območjih. Storitve zbiranja komunalnih odpadkov so obvezne za
lastnike ali upravnike vsake stavbe, ki je na območju navedenih občin, v katerih imajo
prebivalci stalno ali začasno prebivališče, ali je počitniška hiša, ali se v njej izvaja dejavnost,
pri kateri nastajajo komunalni odpadki. Vsak odpadek je last uporabnika tako dolgo, dokler ni
predan izvajalcu javne službe, zato so v primeru neustreznega ravnanja imetniki odpadkov
tudi kazensko odgovorni. V nadaljevanju je g. Matjaž Veršič podal podatke o predlagani
ceni. V skladu z elaboratom se bo od 1. 1. 2018 dalje izvajal preračun količin na zabojnik
skladno z Uredbo MEDO po sledečih sodilih izvajalca JGS posamezne JGS ravnanja z
odpadki. Obračun na zabojnik se bo v koledarskem letu obračunaval akontativno glede na
predračunsko količino zbranih odpadkov in predračunski volumen MKO zabojnikov za
posamezno obračunsko leto (v letu 2018 za obdobje od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018).
Za 120 L posodo bi cena znašala 9,53 EUR z DDV.
Kar precej težav je na EKO otokih. Vseh skupaj jih je v treh občinah 77. Na EKO otoke
odlagajo marsikaj, zaradi tega pa koncesionarju povzročajo dodatne stroške. Razmišlja se o
dodatni tretji posodi za papir. K temu se bo vzorčno pristopilo, vendar še ni dozorela
odločitev, da bi uvedli tretjo posodo za papir, ker bi bilo potrebno nabaviti potrebne posode.
Mogoče bi kazalo katerega od EKO otokov premakniti na drugo lokacijo ali pa odstraniti, če
se uporabniki ne bodo držali reda. Glede odvoza kosovnih odpadkov sta pojasnila, da je
gospodinjstvom, ki so vključene v odvoz odpadkov omogočen odvoz kosovnih odpadkov do
5m3 in to na vpoklic. Nevarne odpadke do 10 kg pa lahko na leto občani dostavijo na zbirni
center.
Župan je v nadaljevanju povedal, da svetnike in seveda občane zanima cena, ki jo bodo
prejeli na položnici, ki je primerna, nato je predlagal razpravo.
G. Mirko Lovrec je vprašal, ali so kakšne nove smernice za ekološke otoke, ker se dogajajo
nečednosti in so otoki skoraj v sramoto.
G. Hriberšek je pojasnil, da so težave. Na eni od lokacij so morali ekološki otrok enostavno
ukiniti, ker ni bilo mogoče vzpostaviti reda. Verjetno bi bila tretja posoda rešitev tega
problema. Kar veliko usklajevanja je bilo narejenega z vodstvi občin.
Župan je v nadaljevanju povedal, da k temu prispeva tudi tranzitni promet, kar opažamo na
našem področju. Očitno brez kaznovalnega pristopa ne bo šlo, za kar pa je pristojna
občinska komunalna inšpektorica.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 255
o določitvi cene gospodarske službe ravnanja z odpadki
1. člen
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Občinski svet 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):
cena storitev v EUR/kg
0,1668
od tega stroški javne infrastrukture v EUR
0,0054
stroški izvajanja storitev v EUR
0,1614
Zbiranje bioloških odpadkov (cene so brez DDV):
cena storitev v EUR/kg
0,1042
od tega stroški javne infrastrukture v EUR
0,0000
stroški izvajanja storitev v EUR
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.
Ad/7
Župan je prosil predstavnika koncesionarja KP Ormož d.o.o., g. Matjaža Veršiča in Ludvika
Hriberšek, da podata obrazložitev Tehničnega pravilnika javnega vodovodnega omrežja v
občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž.
G. Ludvik Hriberšek je povedal, da je Tehnični pravilnik osnova za delovanje sistema, ki je
narejen na osnovi občinskih odlokov. Pravilnik mora biti usklajen z vse tremi občinami in je
na nek način medobčinski dokument. Kar nekaj mesecev so potekale aktivnosti s
koncesionarjem in občinskimi upravami.
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V nadaljevanju je direktorica občinske uprave povedala, da so pripravljeni amandmaji s
katerimi se morajo seznaniti in se tudi strinjati vsi trije občinski sveti.
Razprava:
G. Mirko Lovrec je menil, da bi lahko v mesecu požarne varnosti, v oktobru, okrog hidrantov
nekoliko polepšali okolico, če ne drugega, vsaj pokosili travo.
G. Ludvik Hriberšek je povedal, da bi neke nove naloge za seboj potegnile tudi stroške. V
kolikor bi lastniki ali pa gasilci pomagali pri urejanju okolice hidrantov, bi jim morali biti vsi
skupaj hvaležni. Objekti in vodovodno omrežje sta v lasti občin, koncesionarji z njimi samo
upravljajo.
Župan je v nadaljevanju povedal, da so PGD prejela seznam hidrantov, kjer je možna
uporaba za požarno varnost. Nekateri so samo za funkcijo odzračevanja, da ne bi prihajalo
do motene oskrbe v sistemu.
Direktorica občinske uprave je pojasnila, da je Občinski svet Ormož sprejel tehnični pravilnik
z naslednjimi spremembami dne 20. 11. 2017. Tehnični pravilnik mora biti sprejet v enakem
besedilu tudi na ostalih dveh občinskih svetih, zato je potrebno predlagane spremembe
obravnavati in sprejeti in sicer:
A M A N D M A št. 1
Peti odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:« V soglasju z upravljavcem javnega
vodovoda in lastnikom vodovoda so dovoljeni tudi izredni odmiki v primeru polaganja
komunalnih vodov (KRS, signalnimi kabli in sekundarni razdelilni PTT) v isti izkopani jarek. V
tem primeru je dovoljeno vzporedno polaganje s cevovodom z minimalnim odmikom 30 cm,
in sicer v skrajnem robu kanala v smeri toka vode v vodovodnih ceveh, poglobljenim za 10
cm pod dnom vodovodnega cevovoda, v peščeni posteljici. Posebno je treba paziti, da se
med izkopom zagotovi stabilnost obstoječih objektov, naprav in podzemnih napeljav.«
A M A N D M A št. 2
24. člen se spremeni tako, da se glasi: »Odmik vodovodnega cevovoda od greznic in drugih
deponij z zdravju škodljivimi agresivnimi in nevarnimi snovmi, za katere je potrebna prisilna
drenaža med vodovodom in virom onesnaženja, je najmanj 5 m. V soglasju z upravljavcem
javnega vodovoda in lastnikom vodovoda so v posebnih primerih odmiki lahko tudi drugačni.
V tem primeru mora biti vodovod položen v ustrezni zaščiti in za vsak posamezni primer
posebej obdelani.«
A M A N D M A št. 3
27. člen se spremeni tako, da se glasi:« Na vodovodni cevovod in v njegovi neposredni bližin
– na vsako stran 3 m, ni dovoljeno postaviti ali zgraditi ničesar brez soglasja upravljavca
javnega vodovoda. V soglasju z upravljavcem javnega vodovoda in lastnikom vodovoda so v
posebnih primerih odmiki lahko tudi drugačni. V tem primeru mora biti vodovod položen v
ustrezni zaščiti in za vsak posamezni primer posebej obdelani.«
A M A N D M A št. 4
Prvi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsi obstoječi in novozgrajeni javni vodovodi, vključno z vodovodnimi priključki, morajo biti
geodetsko posneti. Obstoječi vodovodi in obstoječi priključki se morajo geodetsko posneti ob
rekonstrukciji.«
A M A N D M A št. 5
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8. odstavek 73. člena se spremeni tako, da se glasi: »Nov vodovodni priključek se izvede na
podlagi izdanega pisnega soglasja za priključitev na javno vodovodno omrežje, izdanega v
upravnem postopku, s katerim se določi tip vodomera v dimenziji, ki jo določi projektant v
dostavljeni projektni dokumentaciji. Prav tako mora biti v projektni dokumentaciji določena
lokacija merilnega mesta.«
13. odstavek 73. člena se spremeni tako, da se glasi:«Za vsak novi vodovodni priključek in
rekonstruiran obstoječi vodovodni priključek se izvede geodetski posnetek z vnosom
podatkov v geografsko informacijski sistem (GIS) upravljavca – operativni kataster in tlačni
preizkus z 1,5 kratnikom obratovalnega tlaka.«
A M A N D M A št. 6
111. člen se spremeni tako, da se glasi: »O vseh okvarah je upravljavec dolžan takoj
obvestiti lastnika vodovodnega omrežja. Obveščanje poteka preko elektronske pošte,
obvestilo pa mora vsebovati naslednje podatke: datum okvare, lokacija okvare, mesto okvare
in status okvare.«
A M A N D M A št. 7
117. člen se spremeni, tako da se glasi: »Uporabnik mora obvestiti upravljavca o potrebnih
vzdrževalnih delih in o poškodbah na priključku in vodomeru, čeprav okvara ne povzroča
prekinitve dobave vode, v 24. urah potem, ko je ugotovil napako (okvaro).«
A M A N D M A št. 8
Na koncu 4.odstavka 118. člena se doda nov stavek,ki se glasi: »Za datum okvare se šteje
datum ugotovitve okvare.«
A M A N D M A št. 9
127. člen se spremeni tako, da se glasi: »Soglasje K rekonstrukcijam cest, javnih površin, h
gradnji ostalih komunalnih vodov (kanalizacija, toplovod, plinovod, telekomunikacije, elektro,
KKS in drugo) in k rušitvam obstoječih objektov, kjer ni potreben upravni akt, da upravljavec
mnenje, ki določa pogoje izvedbe potrebnih del na obstoječih in predvidenih vodovodnih
objektih in napravah, ki se morajo izvesti istočasno z rekonstrukcijami in pogoje za zaščito leteh, odmike, predpisana križanja. Izdaja smernic in mnenj k prostorskim izvedbenim aktom. »
Ker pripomb na amandmaje ni bilo je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 256
1.
Občinski svet soglaša in se strinja s predlaganimi amandmaji Tehničnega pravilnika.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je vprašal ali želi kdo razpravo o pravilniku skupaj z amandmaji.
Ker razpravljavcev ni bilo je predlagal glasovanje.
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Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 257
1.
Sprejme se Tehnični pravilnik javnega vodovodnega omrežja Ormož v občinah Ormož,
Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/8
Župan je prosil predstavnika koncesionarja KP Ormož d.o.o., g. Matjaža Veršiča in Ludvika
Hriberšek, da podata obrazložitev Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v
občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž.
G. Ludvik Hriberšek je povedal, da je Tehnični pravilnik osnova za delovanje sistema, ki je
narejen na osnovi občinskih odlokov. Pravilnik mora biti usklajen z vse tremi občinami, in je
na nek način medobčinski dokument. Pravilnik je usklajen med koncesionarjem in občinskimi
upravami vseh treh občin.
Med drugim je g. Ludvik Hriberšek povedal, da je pripravljeni dokument medresorsko
usklajen in je osnova za ravnanje in delovanje na osnovi sprejeti občinskih odlokov.
Sistem odvoza ostane nespremenjen in je od vrat do vrat za mešane komunalne odpadke in
biološke, za tiste, ki so vključeni. Ekološki odpadki so namenjeni za papir in steklo. Kosovne
odpadke bi odvažali na poziv, nevarne odpadke je mogoče oddati na zbirnem centru
Dobrava v Ormožu.
Župan je predlagal razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.

Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 258
1.
Sprejme se Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Ormož, Središče
ob Dravi, Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/9
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o ukinitvi javnega
dobra na parc. št. 1359/2 v k.o. Ključarovci.
Gre za parcelo, ki v naravi ne služi za cesto, ker je cesta speljana po privatnem zemljišču
mimo omenjene parcele. V kolikor želimo opraviti promet z zemljiščem, moramo parcelo
prenesti na občino Sveti Tomaž.
Župan je predlagal razpravo.
G. Marija Žinko je vprašala, kje se ta parcela nahaja v naravi.
Pojasnjeno je bilo, da je v naravi parcela v funkciji kmetijskega zemljišča, poteka pa po
sadovnjaku Majcen Nataše v Gornjih Ključarovcih.
Župan je predlagal glasovanje.
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Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 259
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na zemljiščih s:
- parc. št. 1359/2 v izmeri 212 k.o. Ključarovci pri Ormožu
2.
Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postanejo last občine Sveti Tomaž.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ad/10
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa za namen
sofinanciranja izgradnje Urgentnega centra na Ptuju.
Ministrstvo za zdravje zahteva od občinskih svetov zagotovilo, da bodo zagotovili v
proračunu za leto 2018 predviden finančni delež po posameznih občinah. Naša finančna
obremenitev je v višini 7.281,00 EUR.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 260
1.
Občina Sveti Tomaž bo za namen izgradnje Urgentnega centra na Ptuju v proračunu za leto
2018 zagotovila finančna sredstva v višini 7.281,00 EUR.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/11
Pobude, vprašanja in odgovori nanje:
g. Borut Janžekovič želi, da se v naslednjem letu namesti oglasno tablo na avtobusni postaji
v Rucmancih.
ga. Pavla Hebar je vprašala, ali smo že pristopili k obnovi vodovodnega omrežja v naselju
Zagorje.
Pojasnjeno je bilo, da bodo pristopili k izvajanju del v kratkem, v kolikor pa se bo vreme
poslabšalo, bomo z deli nadaljevali, ko bo primeren čas.
g. Albin Belšak je vprašal, ali bomo pristopili k izgradnji parkirišča pri pokopališču.
Pojasnjeno je bilo, da imamo veljavno gradbeno dovoljenje. V kolikor bo ugodno vreme, bi
nekatere faze gradbenih del že opravili v tem letu.
g. Marjan Antolič je vprašal glede izgradnje pločnika ob R713.
Pojasnjeno je bilo, da izgradnja ni odvisna samo od nas, ampak tudi od Direkcije RS za
promet, če bo projekt uvrščen v program.
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g. Albin Belšak je vprašal, ali bo prevleka na regionalni cesti mimo šole odstranjena ali bo
ostala.
Pojasnjeno je bilo, da obnovljeni odsek ceste ostane. Res pa je, da nam Direkcija za ceste
ne bo dala soglasja za položitev vodovoda in bomo morali iskati rešitev izven na novo
asfaltiranega odseka.
g. Mirko Lovrec je vprašal, ali razpis za pridobitev sredstev za spodbujanje kmetijstva
onemogoča kandidiranje za sredstva za male kmetije, ki ga je razpisala država.
Pojasnjeno je bilo, da ne sme biti vloga za isti namen za iste stroške. Po podatkih, ki jih
imamo, samo 65 kmetij izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev iz tega naslova na območju
Upravne enote Ormož, kamor spadamo tudi mi.
Na vprašanje župana, ali bi organizirali novoletno praznovanje na prostem, so svetniki menili,
da bi bil ognjemet previsok strošek, vprašanje pa je tudi, koliko občanov bi se tega udeležilo.
G. Franc Magdič je vprašal, kdaj se bo pristopilo k izgradnjo OŠO omrežja v Hranjigovcih,
ker ga občani o tem sprašujejo.
Pojasnjeno je bilo, da v spomladanskih mesecih.
g. Mirko Lovrec je vprašal, ali razpolagamo s podatki, koliko občin v državi je v celoti pokritih
z optičnim omrežjem.
Pojasnjeno je bilo, da podatka nimamo, bomo pa verjetno ena redkih občin v RS, ki bo
pokrita v celoti v naslednjem letu.
Župan je povedal, da bomo opravili obisk najstarejših in po domovih, ki se nahajajo v
institucionalnem varstvu v sodelovanju s predstavniki Društva upokojencev Sv. Tomaž. V
letošnjem letu smo finančno že pomagali družinam, ki so bile najbolj prizadete ob naravni
nesreči s točo, zato paketov ne bomo delili, ker smo namenska sredstva že porabili preko
Karitasa.
Ad/12
Razno:
Župan je navzoče seznanil, da smo zaključili z modernizacijo ceste v Trnovcih v smeri
Muršiča, kjer je bil izvajalec Grad -Trgo d.o.o., Savci in cesto proti Grašiču v Koračicah.
Končali smo z deli na rekonstrukciji ceste v Mali vasi mimo gostišča Kostanj, kjer smo položili
v cestno telo fekalni vod, da ne bi ob izgradnji kanalizacije ponovno posegali vanjo. Vgrajeni
sta dve asfaltni talni oviri s potrebno prometno signalizacijo. Izvajalec del je bilo KP Ormož
d.o.o., Hardek 21c. Zaradi vremenskih razmer nam ni uspelo zgraditi asfaltnih talnih ovir pri
gasilskem domu v Trnovcih s potrebno prometno signalizacijo. Talnih cestnih ovir ne bomo
vgrajevali, kjer bi se kdo spomnil, ampak samo ob javnih objektih.
Seja je bila zaključena ob 20. 48 uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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OBČINA SVETI TOMAŽ

POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 25. REDNE SEJE

1. Sklep št. 248, je realiziran.
2. Sklep št. 249, je realiziran.
3. Sklep št. 250, je realiziran.
4. Sklep št. 251, je realiziran.
5. Sklep št. 252, je realiziran.
6. Sklep št. 253, je v postopku realizacije.
7. Sklep št. 254, je v postopku realizacije.
8. Sklep št. 255, je v postopku realizacije
9. Sklep št. 256, je realiziran.
10. Sklep št. 257 je v postopku realizacije.
11. Sklep št. 258 je v postopku realizacije.
12. Sklep št. 259, je v postopku realizacije.
13. Sklep št. 260, je v postopku realizacije.

OBČINSKA UPRAVA
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