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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 
Številka: 032-2/2014 01/ZH 
Datum:   22. 4. 2015 
 
                                                         Z A P I S N I K 
 
5. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 22. aprila 2015 ob 19.02 uri v 
sejni sobi v kulturnem domu pri Sv. Tomažu 44, 2258 Sveti Tomaž. 

 
Župan je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih ugotovil, da je seja sklepčna, saj je bilo 
prisotnih sedem članic in članov Občinskega sveta. Seje se je opravičil g. Mirko Lovrec 
zaradi zdravstvenih razlogov. 
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman. 
Od poročevalcev je bil prisoten od strani Policijske postaje Ormož g. Edvard Cvetko ter g. 
Aleš Meško, rajonski policist. Od strani koncesionarja KP Ormož d.o.o., Hardek 21 c, je bil 
prisoten g.  Ludvik Hriberšek in g. Matjaž Vršič. 
Od novinarjev je bila prisotna ga.  Katjuša Štih, g. Miha Šoštarič se je opravičil. 
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 
  
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje. Ker pripomb in dopolnitev ni bilo, je 
predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 46 
 

1. 
 
Potrdi se zapisnik 4. 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 4. redne seje občinskega  sveta s 
poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Informacijo o trendih varnostnih pojavov v občini sveti Tomaž za leto 2014 
3. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož , Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ter del 
Ljutomer s poslovnim poročilom za leto 2014 

4. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občinah Ormož , Središče ob 
Dravi in Sveti Tomaž, s poslovnim poročilom za leto 2014 

5. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja z odpadki in obdelave odpadkov v občinah Ormož, Središče ob Dravi in 
Sveti Tomaž, s poslovnim poročilom za leto 2014 

6. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju – 
skrajšani postopek 
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7. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveti 
Tomaž za programsko obdobje 2015-2020-predlog 

8. Sklep o delnem povračilu stroškov za financiranje volilne kampanje za župane in 
občinske svete  

9. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
10. Razno 

 
 

Na podlagi 86. člena Poslovnika občinskega sveta občin Sveti Tomaž ( Uradni vestnik občine 
Ormož, št. 7/07), predlaga občinskemu svetu v obravnavo dodatno točko dnevnega reda in 
sicer: 

1. Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave za obrazložitev. 
Pojasnjeno je bilo, da sedanjim članom Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu  
poteče mandat in je potrebno pristopiti k ponovnemu imenovanju članov do meseca junija. 
Pravna podlaga je nekoliko spremenjena in je potrebno sprejeti nov sklep. 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

SKLEP št. 47 
 

1. 
Na dnevni red današnje seje se uvrsti dodatna točka dnevnega reda  in sicer: 
- Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki se bo obravnavala 
pod točko 9, ostali točki dnevnega reda se ustrezno zamakneta.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je predlagal, da se 6. točka dnevnega reda (Odlok o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave občin v Spodnjem Podravju) obravnava po skrajšanem postopku. 
Direktorico je prosil za obrazložitev. 
Pojasnjeno je bilo, da je Občina Sv. Jurij ob Ščavnici izrazila željo po pristopu k Skupni 
občinski upravi Spodnjega Podravja, s čimer se morajo vse soustanoviteljice strinjati. Zaradi 
tega je potrebno spremeniti ustanovitveni akt. Drugih bistvenih sprememb v odloku ni 
predvidenih. 
Župan je predlagal razpravo. 
Ga. Kristina Grašič je vprašala, ali bodo zaradi tega sedanje občine dodatno obremenjene. 
Pojasnjeno je bilo, da je dodatna priključitev lahko samo pozitivna, ne bo pa imela finančnih 
posledic za občine, ki so že vključene. Sami pa se bodo odločali o tem, na katerem področju 
bo občino Sv. Jurij ob Ščavnici skupna uprava zastopala. 
 
Župan je predlagal  glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP ŠT. 48 
 

1. 
 

6. točka dnevnega reda(Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v 
Spodnjem Podravju) se obravnava po skrajšanem postopku. 
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2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je predlagal razpravo o celotnem dopolnjenem  dnevnem redu. 
Ker pripomb in dopolnitev ni bilo, je za 5. redno sejo predlagal glasovanje o  celotnem 
dopolnjenem  dnevnem redu.  
 
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega  sveta s 
poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Informacijo o trendih varnostnih pojavov v občini sveti Tomaž za leto 2014 
3. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož , Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ter del 
Ljutomer s poslovnim poročilom za leto 2014 

4. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občinah Ormož , Središče ob 
Dravi in Sveti Tomaž, s poslovnim poročilom za leto 2014 

5. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja z odpadki in obdelave odpadkov v občinah Ormož, Središče ob Dravi in 
Sveti Tomaž, s poslovnim poročilom za leto 2014 

6. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju – 
skrajšani postopek 

7. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveti 
Tomaž za programsko obdobje 2015-2020-predlog 

8. Sklep o delnem povračilu stroškov za financiranje volilne kampanje za župane in 
občinske svete  

9. Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
10. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
11. Razno 

 
 

Ad/2 
 
Župan je uvodoma povedal, da smo k obravnavi Informacije o trendih varnostnih pojavov v 
občini Sveti Tomaž povabili g. Edvarda Cvetka, komandirja Policijske postaje Ormož ter g. 
Aleša Meška, rajonskega policista, da bosta podala obrazložitev informacije. 
G. Edvard Cvetko je med drugim povedal, da je že tradicionalno dobra ocena za območje 
občine Sveti Tomaž. Kaznivih dejanj je bilo manj, izstopajo pa tatvine, Ker je bila prikazana 
primerjava za tri leta, vidimo da je bilo v letu 2012 precej več kaznivih dejanj, vendar gre za 
neplačevanje preživnine v dveh družinah, česar pa v letu 2014 skoraj ni bilo. V lanskem letu 
so se dogajale organizirane kraje skupine treh romskih oseb. Če se opazijo na terenu kake 
sumljive osebe, je prav, da se policijo o tem obvesti in se jih preveri. Predvsem starejših 
ljudje so najlažja tarča zmikavtom. 
Na področju javnega reda in miru so policisti obravnavali 15 primerov kršitve predpisov, ter 
splošne varnosti ljudi in premoženja. Tudi na tem področju gre za zmanjšanje kršitev. 
Na področju prometne varnosti so policisti zabeležili 9 prometnih nesreč na lokalnih cestah v 
naseljih. Na regionalni cesti R 713 ni bilo prometnih nesreč. Na srečo ni bilo nobene 
prometne nesreče s smrtnim izidom, težje sta bili poškodovani dve osebi, lažje so bile 
poškodovane tri osebe, enajst oseb, ki so bile udeležene v prometnih nesrečah pa ni bilo 
telesno poškodovanih. Glavni vzrok nesreč je neprilagojena hitrost. Prisotnost alkohola je 
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bila ugotovljena pri dveh povzročiteljih prometne nesreče, res pa je, da je alkohol zelo pogost 
pojav na širšem območju PP Ormož. Kar štiri prometne nesreče so se zgodile  na območju 
naselja Koračice. V enem primeru je povzročitelj pobegnil, vendar je bil primer raziskan. 
Vseh kršitev je bilo nekoliko manj kot preteklo leto. Policisti po izrekli 15 opozoril, izdali 44 
plačilnih nalogov ter 17 obdolžilnih predlogov.  
V nadaljevanju je vodja policijskega okoliša g. Aleš Meško povedal, da je njegova vloga 
preventivnega delovanje ter obveščanja, sodelovanje z lokalno skupnostjo, šolo, vrtcem ter 
tudi občani. Policija je sodelovala pri medobčinskem tekmovanju učencev OŠ v akciji »Kaj 
veš o prometu« ter pri izvajanju projekta Policist Leon ter pri Otroški varnostni olimpijadi. 
Povedal je tudi, da si želijo organizirati otroško olimpijado čez tri leta pri Sv. Tomažu. Redno 
opravljajo razgovore z družinami, ki so bile obravnavane s področja nasilja v družinah v 
preteklosti. 
Dodal je še, da če so težave in problemi, se naj nanj občani in svetniki obračajo sproti. 
V nadaljevanju se je župan zahvalil za precej izčrpno poročilo ter odprl razpravo. 
  
G. Borut Janžekovič je vprašal za omejitev na cesti Savci - Trnovci. Dejstvo je, da 
vključevanje z javnih poti na lokalno cesto in tudi na regionalno cesto ni znakov o omejitvi 
hitrosti. Odvisno od kje se pripelješ, table preprosto nimaš možnosti videti. 
Table z obrobo na katastrskih mejah naselij so premalo, ker se ljudje lahko izgovarjajo. 
G. Edvard Cvetko je menil, da bi se za dodatne prometne znake morali obrniti na upravljavca 
cest z zahtevo, da se to ustrezno uredi. Včasih so bili narejeni zamiki tabel. S tem so bile 
težave. Tudi občasno merjenje hitrosti je prizadelo predvsem domačine. 
V nadaljevanju je župan povedal, da se bomo obrnili na upravljavca cest s konkretnimi 
predlogi za izboljšanje prometne varnosti udeležencev. Predstavnikoma PP Ormož se je 
zahvalil za podana poročila in izrazil pripravljenost lokalne skupnosti za dobro sodelovanje in 
uspešno delovanje. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP ŠT. 49 
 

1. 
 

Občinski svet se seznanil z informacijo o trendih varnostnih pojavov na območju občine Sveti 
Tomaž za leto 2014. 

 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/3 
 
Župan je prosil, da predstavnika koncesionarja KP Ormož d.o.o., podata obrazložitev 
Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s 
pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in delu občine Ljutomer s 
poslovnim poročilom za leto 2014. 
G. Ludvik Hriberšek je uvodoma povedal, da ste vsi svetniki prejeli poročila in ga prebrali do 
potankosti. Sam bo poročal o splošnem delu, finančni del pa bo pojasnil sodelavec. 
Med drugim je povedal, da ge za metodologijo na osnovi katere se pripravijo poročila. 
Elaborat je pripravljen z namenom oblikovanja cene izvajanja gospodarske javne službe (v 
nadaljevanju GJS) za oskrbo s pitno vodo, ki ga vsako leto morajo izvajalci GJS posredovati 
pristojnemu ministrstvu. Cilj Uredbe je, da se zagotavlja enoten sistem vrednotenja stroškov 
in oblikovanja cen storitev JGS pri vseh izvajalcih v državi. 
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Vseh priključkov na omrežju štirih občin je 6.687, od tega jih je v občini Sveti Tomaž 733 ali 
11 %. V lanskem letu je bilo devet priklopov in dva odklopa. Opravljajo redni nadzor nad 
kakovostjo vode, od tega je bilo pri OŠ Sveti Tomaž odvzetih 8 vzorcev za fizikalno kemijsko 
analizo in vsi so bili ustrezni. Pitna voda iz javnega vodovodnega omrežja vseh štirih občin je 
ocenjena kot zdravstveno ustrezna za pitje in pripravo prehrambenih izdelkov. 
Na območju občine Sveti Tomaž je bilo v letu 2014  26 okvar, kar je v porastu. Na cevovodu 
DN 32 je bilo osem okvar, na DN 25 je bilo 5 okvar, na DN 90 so bile tri okvare, dve okvari 
na DN 63 ter po ena okvara na DN 40 in DN 110. Okvare so bile tudi na skupni cevovodih na 
relaciji Lešniški vrh- Koračice, ki jih je bilo 8, na relaciji Litmerk- Lahonci 3 okvare in na 
relaciji Hajndl-Vičanci- Sv. Tomaž so bile 4 okvare. 
V preteklem letu je bilo prodano 773.950 m3 pitne vode. 
V nadaljevanju je g. Matjaž Vršič podal finančni del poročila. 
Podal je podatke o predračunskih količinah prodane vode, ki je bila planirana za 832.400 m3, 
predračunski stroški so bili planirani v višini 1.089.000,00 EUR. Strošek se je delil na dela 
izvajanje storitev v višini 707.884,00 EUR in na strošek javne infrastrukture v višini 
381.000,00 EUR. 
Dejansko pa je bila obračunska količina prodane vode nižja in je znašala 773.950 m3, 
dejanski obračunski stroški za leto 2014 so bili tudi nižji in so znašali 1.034.759,45 EUR, od 
tega so stroški storitev znašali 663.937,88 EUR in stroški javne infrastrukture v višini 
370.821,57 EUR. 
Glene na planirano količino za leto 2014 je bila realizacija  za 7, 42 % nižja. 
Prihodki v letu 2014 so znašali 1.005.985,60 EUR in so bili nižji od plana in tudi od leta 2013. 
Prihodki iz naslova javne infrastrukture so v letu 2014 znašali 338.417,61 EUR ter prihodki iz 
naslova izvajanja storitev v višini 667.567,99 EUR ter drugi manjši prihodki. 
Skupni stroški so znašali  1.005.985,60 EUR, od tega stroški javne infrastrukture 370.821,57 
EUR in stroški izvajanja storitev 663.937,88 EUR.  Skupni stroški plačila najemnine znašajo 
295.821,94 EUR in od tega se je občini Sveti Tomaž nakazalo 37.835,45 EUR. 
V letu 2014  je nastalo za 28.773,85 EUR odhodkov nad prihodki in od tega odpade 
obveznost za občino Sveti Tomaž v višini 3.154,06 EUR. 
Za izračun cene oskrbe s pitno vodo se predlaga za leto 2015 vodarina 0,8504 EUR/m3 in 
prekomerna poraba 1,2756 EUR/m3.Za razumevanje tematike je najbolje, da vzamemo 
primer DN 20 priključek za omrežnino, ki bi naj bila 4,1813 EUR / mesec, za ostale premere 
vodomerov pa primerno višje. 
Plan stroškov GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2015 se planira za stroške infrastrukture 
543.000 EUR in za izvajanje storitev 688.738 EUR. Planira se 809.900 m3 prodane vode pri 
ceni 0.8504 EUR /m3. 
Stara cena za DN 20, pri mesečni porabi vode je bila skupaj 5,92 EUR, nova cena pa se 
predlaga v višini 7,58 EUR, kar je razlika v višini 1,66 EUR. Nova višja cena je dejansko 
potrebna zaradi omrežnine, ki se prenese na končnega uporabnika. V kolikor ne bi občine 
pristopile k potrebni višji ceni omrežnine, zaradi višje amortizacije, bi morale iz proračunov 
zagotavljati subvencijo v višini 39,95 EUR. 
V nadaljevanju je župan povedal, da je bilo kar težko slediti posredovanim številkam. Menil je 
tudi, da nas že sedaj in v bodoče čakajo višje cene, ker gre za precejšnja vlaganja v 
posodobitev omrežja. Problem so tudi izgube. Vidimo, da so po državi izgube še mnogo 
večje, vendar si moramo prizadevati za posodobitev omrežja, kar bo bistveno zmanjšalo 
izgube in posledično stroške. 
Razprava: 
G. Boruta Janžekoviča je zanimalo, zakaj so nekateri hidranti zaplombirani. 
Pojasnjeno je bilo, da so nekontrolirani odvzemi vode na terenu. Vsaki odvzem vode od 
strani gasilcev mora biti evidentiran. Odjem in lokacijo odjema vode je potrebno sporočiti 
izvajalcu GJS ali na št. 112. Ne gre samo za odjem vode od strani gasilcev. Največji problem 
so poškodbe na cevovodih, mine pa lahko precej časa, da se v naravi opazi odtekanje vode. 
Plombiranje hidrantov je potrebno, ker PGD dobro vedo, na katerih hidrantih so možni 
odvzemi vode. 
Vodovodni sistem je na nekaterih območji bil zgrajen po letu 1963 in so problemi. 
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G. Boruta Janžekoviča je zanimalo kaj se smatra kot primarno omrežje in kaj sekundarno. 
Pojasnjeno je bilo, da je primarno omrežje sistem med vodohrami, sekundarno pa po 
naseljih. 
Župan je predlagal glasovanje o sklepu glede presežka odhodkov nad prihodki. 
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP ŠT. 50 
 

1. 
 

Presežek odhodkov nad prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in delu Občine Ljutomer za 
leto 2014 v višini 28.773,85 EUR neto poravnajo občine iz proračunov občin v naslednjih 
zneskih: 
 
- Občina Ormož        20.258,31 EUR, 
- Občina Središče ob Dravi         2.788,31 EUR,  
- Občina Sveti Tomaž          3.154,06 EUR in 
- Občina Ljutomer                                   2.573,17 EUR. 
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 
Županje predlagal glasovanje o elaboratu in o cenah. 
 
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP ŠT. 51 
 

1.  
Občinski svet je obravnaval in sprejel Elaborat 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 2014. 
 

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 4,1813 

20 < DN < 40 12,5439 

40</= DN <50 41,8130 

50</= DN <65 62,7195 

65</= DN <80 125,4389 

80</= DN <100 209,0649 

100</= DN <150 418,1297 

150</= DN 836,2595 

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

3. 
  

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 2014. 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: 007-12/2014 01/ZH, z dne 
14.04.2014. 
 

6. 
Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž uporabljati pa se začne 
s 1.5.2015. 

Ad/4 
 

Župan je prosil, da predstavnika koncesionarja KP Ormož d.o.o., podata obrazložitev 
Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja 
in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti 
Tomaž s poslovnim poročilom za leto 2014. 
G. Ludvik Hriberšek je povedal da ste tudi t poročilo svetniki prejeli, opozoril pa bo na 
področja, ki se nanašajo na občino Sveti Tomaž. 
Znano je, da je bil v centru Sv. Tomaža že zgrajen del kanalizacijskega sistema z rastlinsko 
čistilno napravo (v nadaljevanju RČN). Na ta sistem je priključena OŠ, vrtec ter nekaj 
okoliških stanovanjskih objektov. V lanskem letu pa je občina pristopila k izgradnji še ene 
RČN na novi lokaciji s kanalizacijskim omrežjem, še za preostali del naselja Sv. Tomaža, 
razen nekaj objektov na Kostanju. Občina je pristopila istočasno k izvedbi priključkov, kar se 
ocenjuje kot dobra praksa. Dejstvo je, da je zaradi takega pristopa  že priključena večina 
gospodinjstev na območju zgrajene kanalizacije. Nova RČN je v poskusnem obratovanju. 
Že v lanskem letu je koncesionar predlagal, da bi se občine odločile za odvoz  greznične 
gošče na centralno čistilno napravo v Ormož, vendar se občinski sveti za to niso odločili in 
ostane vprašanje za v prihodnje. Zakonska določila na tem področju so jasna, ker se gošča 
ne bo smela odvažati na kmetijska zemljišča 
V nadaljevanju je g. Matjaž Vršič podal finančni del poročila.  
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Povedal je, da  zakonodaja izvajalcu oz. koncesionarju za izvajanja GJS nalaga vrsto 
aktivnosti. V letu 2014 so bili pri odvajanju ustvarjeni prihodki v višini 172.759,81 EUR, 
stroški pa 229.200,89 EUR. Presežek stroškov nad prihodki znaša 56.441,08 EUR, za 
občino Sveti Tomaž je na podlagi delitve izkazan presežek stroškov na prihodki v višini  
6.784,66 EUR. V nadaljevanju je podal podatke za predračunsko in obračunsko količino 
opravljenih storitev ter predračunske stroške in obračunske stroške. Realizacija izvajanja 
stroškov storitev so znašali 109.775,20 EUR pri  267.650,00 količini prodane vode, kar je za 
20,63 % več. Obračunska cena izvajanja je za leto 2014 znašala 0,4101 EUR/m3, potrjena 
cena pa je bila 0,3400 EUR/m3, Nastane razlika med potrjeno in obračunsko ceno v višini 
0,701 EUR/m3. Višja obračunska cena je posledica manjše količine odvedene količine  vode 
od planirane in višji stroški izvajanja storitev od planiranih. Stroški izvajanja storitev so bili 
višji za 14.35% od planiranih. Ker občine za leto 2014 niso potrdile višjo ceno omrežnine, je 
nastala razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno v višini 0,8634 EUR, kar znaša 37,87 
% več od potrjene cene. Omrežnina se v letu 2014 ni spremenila. V kolikor gre za več kot 10 
% razliko med potrjeno in obračunsko ceno, bi morale občine izvesti poračun. V kolikor bodo 
občine to razliko pokrile v skladu s koncesijsko pogodbo, do poračuna ne bo prišlo. 
Iz finančnega poročila izvajanja GJS čiščenja odpadnih voda je povedal, da je bilo v letu 
2014 realiziranih prihodkov v višini 131.723,69 EUR, kar je 95,38 % od planiranih 138.100 
EUR. Stroški javne infrastrukture znašajo 30.037,74 EUR, stroški izvajanja storitev pa 
159.131,99 EUR. Iz navedenega sledi, da so stroški višji od prihodov v višini 11.281,47 EUR. 
Za občino Sveti Tomaž odpade 4.970,94 EUR presežek stroškov nad prihodki. 
Predračunska količina čiščenja odpadnih in padavinskih voda v letu 2014 je bila 197.500 m3, 
medtem, ko je bila obračunska količina 200.018 m3. Vzrok je v večji količini obračunanih 
storitev v sklopu posebnih storitev od planiranih.  
Predračunski stroški čiščenja odpadnih in padavinskih voda v preteklem obračunskem 
obdobju za leto 2014 so znašali 178.933,75 EUR, od tega so stroški izvajanja storitev znašali 
144.583,75 EUR. V skupne stroške so vključeni tudi stroški javne infrastrukture. 
Obračunski stroški čiščenja odpadnih in padavinskih voda v preteklem obračunskem obdobju 
za leto 2014 so znašali 189.169,73 EUR, od tega so stroški izvajanja storitev znašali 
159.131,99 EUR. V skupne stroške so vključeni tudi stroški javne infrastrukture. 
Predračunski stroški čiščenja odpadnih in padavinskih voda za leto 2015 znašajo 165.134,80 
EUR. Od tega bodo stroški za izvajanje storitev GJS, ki jih bodo  pokrili uporabniki  GJS, 
znašali 120.518,80 EUR in razlika v višini 44.616,00 EUR bo pokrita iz opravljenih posebnih 
storitev.  Predračunska cena izvajanja storitev čiščenja odpadnih in padavinskih voda za 
obračunsko obdobje za leto 2015 znaša 0,6200 EUR/m3. Glede omrežnine je povedal, da se 
mora cena oblikovati vsako leto, ker prihaja do novih investicij. V primeru, da se cene ne bi 
prilagodile, se bo že v letu 2015 posledično ustvaril primanjkljaj, zaradi višje zaračunane 
najemnine s strani občin. V predlogu je omrežnina izračunana za vse uporabnike, ker 
moramo uvesti novo storitev odvoza grezničnih gošč, in bodo posledično vsi uporabniki 
bremenili čistilne naprave. Na podlagi teh dejstev s predlaga, da bi vsi uporabniki plačevali 
omrežnino za čiščenje. Ker se občine še niso odločile za odvoz grezničnih gošč, v 
podrobnosti podatkov ni podal.  
V nadaljevanju je župan povedal, da je bilo tem podatkom težko slediti, vendar so imeli 
svetniki gradivo pred sejo, ter so se lahko s tematiko seznanili. Glede omrežnine je menil, da 
se subvencija poviša na 60 % in bo cena ostala približno enaka kot je bila do sedaj. 
Razprava: 
G. Boruta Janžekoviča je zanimalo, kdo vse plačuje omrežnino. 
G. Ludvik Hriberšek je povedal, da je omrežnina vezana na porabljeno vodo. Gre za 
sredstva, ki jih občine dobijo v času amortizacije nazaj in pri tem so zajeta tudi sredstva EU. 
Kar pomeni, da gre za neke vrste kredit občanov, ker v končni fazi vse plačajo občani, 
vendar na dolgi rok. Če bi bila vsa gospodinjstva priključena na javni vodovod, bi bil ta 
strošek mnogo nižji. Dejstvo je, da približno 15 % gospodinjstev ima priključek, ne izkazujejo 
pa skoraj nobene porabe. 
G. Boruta je zanimalo, kdo je predpisal zakonodajo na tem področju. 
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Pojasnjeno je bilo, da gre za implementacijo evropske zakonodaje. Lokalna okolja imajo zelo 
malo ali skoraj nič vpliva na to. 
Zakonodaja nalaga izvajalcem GJS tudi odvoz grezničnih gošč na tri leta. V kolikor bi se 
občine odločile za to predpisano storitev, bi lahko vključili vsa gospodinjstva, ki imajo 
greznice ali male čistilne naprave in bi se ta strošek porazdelil. Tudi za male čistilne naprave 
velja, da se morajo prazniti. 
 
Ga. Kristina Grasič je vprašala  kakšna bo cena za tiste, ki so priključeni in kanalizacijo in 
druge, ki niso. 
G. Ludvik Hriberšek je pojasnil, da je zgrajeni sistem strošek uporabnikov. V kolikor občina 
ne bil subvencionirala tega stroška, bi bila razlika precejšnja oz. odvisna od investicijske 
vrednosti, katera se mora amortizirati v petdesetih letih. 
Župan je predlagal glasovanje o predlaganih sklepih. 
Glasuje se o sklepu glede presežka stroškov nad prihodki za čiščenje. 
 
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 52 
 

1. 
Presežek stroškov nad prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 
2014 v skupni višini 11.281,47 EUR neto poravnata občini iz proračunov občin v naslednjih 
zneskih: 

- Občina Ormož              6.310,53 EUR; 
- Občina Sveti Tomaž                       4.970,94 EUR; 
- glede na to, da se dejavnost čiščenja odpadnih voda ne izvaja v Občini Sedišče ob 

Dravi, občina nima obveznosti iz naslova te dejavnosti. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Glasuje se o sklepu glede presežka stroškov nad prihodki za odvajanje. 
 
Glasovalo je sedem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 53 
 

1. 
Presežek stroškov nad prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe odvajanja 
odpadnih in padavinskih voda v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 
2014 v skupni višini 56.441,08 EUR neto poravnajo občine iz proračunov oz. se nakaže v 
proračun v naslednjih zneskih: 
 

- Občina Ormož poravna               51.777,29 EUR, 
- Občina Središče ob Dravi prejme                2.120,87 EUR in 
- Občina Sveti Tomaž poravna                 6.784,66 EUR. 

 
2. 

Ta sklep velja takoj. 
 

Glasuje se elaboratu in cenah. 
 
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
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SKLEP št. 54 

 
1.  

Občinski svet je obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občinah 
Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi s poslovnim poročilom za leto 2014. 

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 0,3871 

 
- Omrežnina za odvajanje odpadnih voda za – obvezna javna služba (brez DDV); 

Storitev Enota mere Cena v € 

Omrežnina za odvajanje 
odpadnih voda 

Premer vodomera Na mesec 

DN </= 20 4,2114 

20 < DN < 40 12,6342 

40</= DN <50 42,1141 

50</= DN <65 63,1712 

65</= DN <80 126,3424 

80</= DN <100 210,5706 

100</= DN <150 421,1413 

150</= DN 842,2826 

 
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 0,62 

 
- Omrežnina za čiščenje odpadnih voda – obvezna javna služba in posebne storitve 

(brez DDV). 

Storitev Enota mere Cena v € 

Omrežnina za čiščenje Premer vodomera Na mesec 
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odpadnih voda DN </= 20 1,0619 

20 < DN < 40 3,1857 

40</= DN <50 10,6191 

50</= DN <65 15,9286 

65</= DN <80 31,8573 

80</= DN <100 53,0955 

100</= DN <150 106,1909 

150</= DN 212,3819 

 
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 obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občini 
Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi s poslovnim poročilom za leto 2014. 

 
4. 

Z sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-2/2013 /ZH z dne 24.04.2013, ki 
je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 5/2013. 
 

5. 
 

Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne 
s 1.5.2015. 
 
Glasuje se o sklepu o subvencioniranju cen storitev odvajanja in čiščenja. 
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 55 
 

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 in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda se subvencionira za gospodinjstva in nepridobitne uporabnike v višini 60 % 
stroškov omrežnine, za obdobje od 1. 5. 2015 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 60 % stroškov omrežnine. 
 
1. ODVAJANJE ODPADNIH VODA 
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- Subvencija omrežnine za odvajanje odpadnih voda za – obvezna javna služba (brez 

DDV). 

VODOMER 
Omrežnina za enoto 
vodomera / mesec v 

EUR 

Subvencija občine 60 % 
omrežnine / mesec v EUR 

DN </= 20 4,2114 2,5268 

20 < DN < 40 12,6342 7,5805 

40</= DN <50 42,1141 25,2685 

50</= DN <65 63,1712 37,9027 

65</= DN <80 126,3424 75,8054 

80</= DN <100 210,5706 126,3424 

100</= DN <150 421,1413 252,6848 

150</= DN 842,2826 505,3696 

 
2. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 
 

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

DDV). 

VODOMER 
Omrežnina za enoto 

vodomera / mesec v EUR 
Subvencija občine 60 % 

omrežnine / mesec v EUR 

DN </= 20 1,0619 0,6371 

20 < DN < 40 3,1857 1,9114 

40</= DN <50 10,6191 6,3715 

50</= DN <65 15,9286 9,5572 

65</= DN <80 31,8573 19,1144 

80</= DN <100 53,0955 31,8573 

100</= DN <150 106,1909 63,7145 

150</= DN 212,3819 127,4291 

 
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  
  

Zahtevek za izplačilo subvencije izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda izstavi najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. 
 

5. člen 
Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se 
začne s 1.5.2015. 
 

 
Ad/5 
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Župan je prosil, da predstavnika koncesionarja KP Ormož d.o.o., podata obrazložitev 
Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z 
odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž s poslovnim poročilom GJS 
ravnanja z odpadki za leto 2014. 
G. Ludvik Hriberšek je povedal, da v podrobnosti ne bi šel, dotaknil se bo podatkov, ki se 
nanašajo na občino Sveti Tomaž. Tudi to GJS izvajajo koncesionar za vse tri občine. V 
sklopu dejavnosti pa izvaja zbiranje mešanih odpadkov, ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, 
nevarnih odpadkov, odpadne embalaže ter zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada. Mešane komunalne odpadke, embalažo ter biološko 
razgradljive odpadke se zbira od vrat do vat na območju občine Sveti Tomaž po terminske 
planu (vsi pomembni podatki so na hrbtni strani računov). Na terenu so ekološki otoki za 
papir in steklo, ter ena posoda za oblačila. Na območju občine Sveti Tomaž se nahaja skupaj 
663 različnih posod za odpadke. Mešane komunalne odpadke pripeljejo na Zbirni center v 
Ormož, jih stehtajo, pregledajo, odberejo, transportirajo ter kompaktirajo v skladu z veljavno 
zakonodajo. V letu 2014 je bilo v okviru rednega odvoza odpeljanih 1.113.48 kg mešanih 
komunalnih odpadkov za obdelavo. Od tega iz občine Sveti Tomaž v višini 93.900 kg od 
gospodinjstev in 300 kg od gospodarstva. Za občino Sveti Tomaž pomeni, da zberemo  8,44 
% vseh odpadkov. V nadaljevanju je podal podatke o odpadni embalaži ter bioloških 
odpadkih. 
Menil je tudi, da se količine zmanjšujejo, na drugi strani se ločeno zbiranje odpadkov 
povečuje, kar je seveda cilj in želja vseh nas.   
V nadaljevanju je g. Matjaž Vršič povedal, da so realizirani prihodki znašali za leto 2014 v 
višini 504.067,54 EUR, kar je 97,07 % od planiranih. Stroški javne infrastrukture so znašali 
28.125,63 ter stroški izvajanja storitev v višini 491.36,1 EUR. Tako je konec leta 2014 nastal 
presežek  prihodkov nad stroški v višini 16.858,58 EUR. V nadaljevanju je podal podatke o 
vseh obračunskih in potrjenih cenah storitev.  
Predračunski stroški za izvajanje storitev za prihodnje obračunsko obdobje  za leto 2015 za 
biološke odpadke ter zelene odpadke iz vrtov bi znašali 26.985,82 EUR, za mešane 
komunalne odpadke 198.972,71 EUR, od tega za javno infrastrukturo 12.439,22 EUT in 
izvajanje stroškov storitev 186.533,49 EUR, za zbiranje ločenih frakcij 99.316,55 EUR, od 
tega  za javno infrastrukturo 5.098,04 EUR in izvajanje storitev 94.218,51 EUR, ter 
predračunski stroški zbiranja odpadne embalaže za leto 2015 v višini 161.587,93 EUR, od 
tega za javno infrastrukturo 8.462,75 EUR in stroške storitev v višini 153.125,18 EUR. Glede 
števila zaposlenih je menil, da tudi v prihodnje ne bo sprememb. Najemnina za leto 2014 za 
javno infrastrukturo občinam znaša 28.125,63 EUR, od tega občini Sveti Tomaž pripada 
1.179,12 EUR. 
V nadaljevanju je župan povedal, da se tega veselimo, da pa pri izvajanju te gospodarske 
javne službe dobimo nekaj nazaj v proračun in sicer v višini 2.141,04 EUR iz naslova 
ravnanja z odpadki in 2.935,47 EUR iz naslova obdelave odpadkov. 
Razprava: 
G. Ludvik Hriberšek je menil, da je škoda, da ne bomo imeli v prihodnje lastnega odlagališča. 
Možnosti sicer so, vendar okoliški  krajani temu nasprotujejo, kljub temu, da so imeli tudi do 
sedaj zastonj odvoz. Okoljevarstveno dovoljenje za odlaganje imajo do 31.12.2015. Do tega 
datuma se bomo morali vsi skupaj odločiti, kam bomo v bodoče  mešane odpadke odvažali. 
Če bi Ptuj dobil možnost odlaganja, bi verjetno bilo to za nas najprimernejše. Pogoje nam 
bodo postavljali drugi je dejal. 
G. Borut Janžekovič je menil, da bomo sedaj malo ceno znižali, drugo leto pa bo verjetno 
prišlo do povišanja. 
G. Hriberšek Ludvik je menil, da niti slučajno ne moremo vedeti o ceni v prihodnje. To, da se 
je cena sedaj nekoliko znižala, je posledica metodologije na podlagi uredbe. 
G. Borut Janžekovič je menil, da bo po zaprtju deponije v Ormožu prišlo do višje cene za 
odvoz, zakaj se ne bi naredilo dobropisa. 
G. Ludvik Hriberšek je povedal, da moramo držati uredbe in metodologije o izračunu cene.  
Pojasnjeno je bilo, da občani plačajo dejanske stroške in položnica bo v bodoče nekaj nižja 
za občane. V preteklih letih smo vse tri občine pridelale okrog 3000 ton mešanih odpadkov, 
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sedaj okrog 1000 ton. Trend je in bi moral biti, da bi se večina odpadkov ločilo, zato se dela 
na tem, da imeli še en posodo za papir. 
G. Boruta Janžekoviča je zanima, kako visoke cene imajo druge občine. 
G. Matjaž Vršič je odgovoril, da je težko primerjati ceno med občinami. V mestih je veliko 
manj stroškov  s prevozi, kot na podeželju. Na nek način bi se s Ptujem lahko primerjali, ker 
ima mesto in tudi veliko naselij izven. 
Ga. Kristina Grašič je vprašala od kod vse vozijo smeti na deponijo v Ormož? 
Pojasnjeno je bilo, da se vozijo iz več krajev, med njimi so Ptuj, Tržič, Nova Gorica. Dejansko 
bi morali deponijo konec leta zapolniti, kar pa bo težko. 
V nadaljevanju je župan povedal, da na ormoškem področju začenjamo obravnavati  to 
problematiko veliko prepozno. Že mnogo prej bi morali začeti s postopki, in občane na to 
pripraviti, sedaj razmišljati o novi deponiji, je po njegovem mnenju čista utopija, ker so 
nekatera območja že v veliki prednosti.  
Ga. Kristina Grašič je vprašala na katero deponijo bi se mi vezali oz. odvažali odpadke. 
Pojasnjeno je bilo, da bi lokacija Ptuja  bila za nas verjetno najprimernejša, če bo Ptuj dobil 
okoljevarstveno dovoljenje, v nasprotnem pa tja kamor nas bodo sprejeli pod njihovimi 
pogoji. 
Ga. Pavla Hebar je opozorila na to, da v Savcih občani na ekološkem otoku odlagajo gume, 
sprašuje, kaj lahko naredimo? 
G. Ludvik Hriberšek je povedal, da se občani ne držijo tega, da gre za odlaganje papirja in 
stekla. Nastavijo marsikaj. Kosovne odpadke lahko občani odložijo na deponiji v Ormožu 
vsak delovni dan, drugače pa se prevoz organizira na poziv. Res pa je, da niso krivi vsega 
samo tranzitni vozniki, običajno najdemo odpadke domačinov. Mogoče bi morala inšpekcija 
več narediti in katerega od njih kaznovati, tudi glede kurjenja v naravi še posebej PVC folij in 
podobni zdravju škodljivih odpadkov. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasuje se o sklepu glede presežka prihodkov nad odhodki za ravnanje z odpadki. 
 
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 56 
 

1. 
Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z 
odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2014 v skupni višini 
16.858,58 EUR neto se nakaže v proračune občin v naslednjih zneskih: 
      

- Občina Ormož     12.525,92 EUR, 
- Občina Središče ob Dravi       2.191,62 EUR in 
- Občina Sveti Tomaž       2.141,04 EUR. 

 
2. 

Ta sklep velja takoj. 
 

Glasuje se o sklepu glede presežka prihodkov nad odhodki za obdelavo odpadkov. 
 
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

 
SKLEP št. 57 

 
1. 
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Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe obdelave 
odpadkov v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2014 v skupni višini  
23.113,96 EUR neto se nakaže v proračune občin v naslednjih zneskih: 
      

- Občina Ormož     17.173,67 EUR, 
- Občina Središče ob Dravi       3.004,81 EUR in 
- Občina Sveti Tomaž       2.935,47 EUR. 

 
2. 

Ta sklep velja takoj. 
 

Glasuje se glede sklepa o določitvi cen za zbiranje, obdelavo in odlaganje komunalnih 
odpadkov. 
 
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 58 
 

Sklep o določitvi cen zbiranje, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov 
 

1. 
Občinski svet je obravnaval in sprejel Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih 
gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče 
ob Dravi s poslovnim poročilom za leto 2014 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 2014, s 
tem, da se v tabeli 2., v peti alineji, 1. točka «Neposredni stroški materiala in storitev« II. 
Stroški izvajanja storitev, črta besedilo v oklepaju »(papir posode 1 leto)«. 
 

2. 
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 0,17172 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,01020 

stroški izvajanja storitev v EUR 0,16152 

 
- Zbiranje bioloških odpadkov (cene so brez DDV): 

cena storitev v EUR/kg 0,09148 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,00000 

stroški izvajanja storitev v EUR 0,09148 

 
2. OBDELAVA ODPADKOV 
 

- Obdelava mešanih komunalnih odpadkov (cene so brez DDV): 

cena storitev v EUR/kg 0,0619 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,0000 

stroški izvajanja storitev v EUR 0,0619 

 
3. ODLAGANJE ODPADKOV  
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- Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov (cene so brez DDV): 

cena storitev v EUR/kg 0,0826 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,01637 

stroški izvajanja storitev v EUR 0,06623 

 
3. 

Z sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka 354-11/2013 01/ZH, z dne 24.4.2013, 
ki je objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 5/2013. 
 

4. 
 

Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne 
s 1.5.2015. 
 
 
Župan se je prisotnima predstavnikoma Komunalnega podjetja d.o.o., Ormož, zahvalil za 
sodelovanje na seji, ter zaželel uspešnega delovanje še naprej. 

 
Ad/6 

 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev osnutka Odloka o 
ustanovitvi skupne občinske uprave občin Spodnjega Podravja. 
Direktorica je povedala,  da je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici  izrazila interes za pristop k 
Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju, z namenom skupnega izvrševanja nalog 
na delovnih področjih Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. Pristop nove 
članice je v interesu  vključenih občin, ker se s priključitvijo novih članic tudi zmanjšajo 
stroške delovanja. Sedaj nas je v ta skupni organ vključenih 16 občin ustanoviteljic. 
V nadaljevanju je župan povedal, da za našo občino vključitev ne bo imela finančnih 
posledic, kvečjemu bomo na boljšem. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 59 
 

1. 
Osnutek odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, je 
primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
Ker na osnutek odloka ni bilo pripomb, je župan predlagal glasovanje o predlogu odloka. 
 
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

 
 

SKLEP št. 60 
 

1. 
Sprejme se  Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem 
Podravju,  ki je sestavni del tega sklepa.  
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2. 

Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/7 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveti Tomaž za programsko obdobje 
215-2020. 
Med drugim je bilo povedano, da je bila v letu 2014 sprejeta nova Uredba EU komisije o 
razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju, za 
združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU, ki jo je 
potrebno upoštevati v novem finančnem obdobju. 
Z novim pravilnikom želi občina tudi v novi finančni perspektivi nadaljevati s podporami ( 
nepovratnimi sredstvi). Podpore bi bile namenjene investicijam  za naložbe v kmetijska 
gospodarstva s primarno proizvodnjo, za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 
proizvodov, za ukrepe za prenos znanja, za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode ter 
ukrep in podpora za delovanje društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja. 
V splošnih določbah pravilnika so opredeljene oblike pomoči, posamezni pojmi, vrste pomoči 
in ukrepi, upravičenci do pomoči, način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči, postopki 
dodelitve in izplačila. 
V poglavju ukrepov so natančno določene vsebine posameznih ukrepov. 
Pravilnik pa še vsebuje določbe v zvezi z nadzorom in morebitne sankcije, če bo potrebno. 
Tudi za leto 2015 se za te ukrepe namenja 16.000 EUR proračunskih sredstev, vendar bo 
prišlo do razpisa nekoliko kasneje, ker Pravilnik, ki ga obravnavamo danes, moramo poslati 
na pristojno ministrstvo, da nam izdajo mnenje o skladnosti. 
V nadaljevanju je župan povedal, da bi morali imeti res veliko denarja, če bi hoteli zadostiti 
potrebam in željam občanov, ker se v zadnjem času vedno več kmetij odloča in prosi za 
podporo. 
Razprava: 
Ga. Kristina Grašič je menila,  da glede na to koliko denarja namenjamo kmetijstvu, je to 
mnogo premalo. Menila je, da se še vedno večina naših občanov ukvarja s kmetijstvom in bo 
verjetno potrebno za razvoj kmetijstva in turizma namenjati več denarja. 
Župan je menil, da so potrebne tudi ceste, katerim posvečamo precej pozornosti, naši občani 
potrebujejo tudi ceste. 
 
Župan je predlagal glasovanje: 
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 61 
1. 
 

Sprejme se Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Sveti Tomaž za programsko obdobje 2015-2020, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 

Ad/8 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o povračilu dela 
stroškov volilne kampanje zadnjih lokalnih volitev. 
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Med drugim je bilo povedano, da morajo organizatorji volilnih kampanj v skladu z zakonom 
podati poročilo o stroški volilne kampanje, tako za volitve v občinske sveta in za župane. 
Na podlagi posredovanih in dostopnih podatkov bi organizatorju volilne kampanje SDS 
pripadalo povrnitev stroškov v višini 35,16 EUR za kampanjo občinskega sveta in 52,56 EUR 
za kampanjo župana. 
Organizatorju volilne kampanje N.Si. bi za občinski svet pripadalo 103,25 EUR in za župana  
147,78 EUR ter organizatorju volilne kampanje SLS  pripada povrnitev stroškov v višini 68,50 
EUR za občinski svet. Sredstva se nakažejo na namensko odprt volilni račun  organizatorjev 
volilne kampanje. 
Župan je predlagal razpravo. 
Ga. Kristina Grašič je vprašala, kdo je posredoval podatke za stranko SDS? 
Pojasnjeno je bilo, da so podatke posredovali s sedeža stranke v Ljubljani. 

 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

SKLEP št. 62 
 

1. 
Organizator volilne kampanje SDS ima pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje za 
občinski svet v višini 35,16 EUR in za župana (292 glasov) v višini 52,56 EUR, kar znaša 
skupaj 87,72 EUR. Sredstva se nakažejo na volilni račun organizatorja volilne kampanje.  
Glede na to da je z poročila SDS razvidno, da so porabili za volilno kampanjo za občinski 
svet le 35,16 EUR, se jim prizna ta znesek ne glede na št. glasov in znesek za župana v 
višini 52,66 EUR. 

2. 
Organizator volilne kampanje N.Si ima pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje za 
občinski svet (413 glasov) v višini 103,25 EUR in za župana (821 glasov) 147,78 EUR, kar 
znaša skupaj 251,03 EUR. Sredstva se nakažejo na volilni račun organizatorja volilne 
kampanje.  

                                                           3. 
Organizator volilne kampanje SLS ima pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje za 
občinski svet (274 glasov) v višini 68,50 EUR. Sredstva se nakažejo na volilni račun 
organizatorja volilne kampanje. 

 4. 
 

Sklep o delni povrnitvi stroškov v drugem in tretjem členu določa, da se organizatorjem 
volilne kampanje, ki so jim pripadejo mandati v občinskem svetu, povrne 0,25 EUR za 
dobljen glas. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne se preseči zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. Organizatorjem volilne 
kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega števila volilnih 
upravičencev, ki so glasovali imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje  v višini 
0,18 EUR za vsak dobljeni glas.  Skupni znesek povrnjenih stroškov ne se preseči zneska 
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. 
 

                                                             5. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

Ad/9 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Sklepa o ustanovitvi Sveta 
za preventivo in varnosti v cestnem prometu. 
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Med drugim je bilo povedano, da poteče mandat članom in je potrebno pristopiti k 
imenovanju novih članov. Svet za Preventivo in varnost v cestnem prometu deluje za 
območje vseh treh občin. Sestavlja  ga 11 članov. Naloga sveta je, da obravnava 
problematiko v cestnem prometu, za vse udeležence v prometu, opozarja pomanjkljivosti in 
predlaga rešitve, še posebej na varne šolske poti. 
Politične stranke bodo imele možnost predlagati enega člana iz vrst svetnikov ali nekoga od 
občanov. Predloge bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. 
Razprava: 
G. Boruta Janžekoviča je zanimalo, če bo lahko član opozarjal tudi na problematiko 
regionalne ceste mimo osnovne šole. 
Pojasnjeno je bilo, da bo lahko, vendar na naslov upravljavca te ceste. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

SKLEP št. 63 
 

o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
 

1. 
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se ustanovi za območje občin Ormož, 
Središče od Dravi in Sveti Tomaž.  
Svet šteje 11 članov, ki jih sestavljajo predstavniki naslednjih organov, organizacij in 
institucij: 

- 1 predstavnik Občinskega sveta Ormož, 
- 1 predstavnik Občinskega sveta Občine Središče ob Dravi, 
- 1 predstavnik Občinskega sveta  Občine Sveti Tomaž, 
- 1 predstavnik Občinske uprave Občine Ormož, 
- 1 predstavnik Občinske uprave Občine Središče ob Dravi, 
- 1 predstavnik Občinske uprave Občine Sveti Tomaž, 
- 1 predstavnik Upravne enote Ormož, 
- 1 predstavnik Policijske postaje Ormož, 
- 1 predstavnik organizacij, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem v cestnem 

prometu, 
- 1 predstavnik upravljavca cest, 
- 1 predstavnik OŠ na območju Občine Ormož, ki ga predlaga aktiv ravnateljev OŠ 

Občine Ormož. 
 

2. 
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravlja zlasti naslednje naloge: 

- proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa ter 
predlaga organom, ki urejajo posamezna področja pomembna za varnost cestnega 
prometa, ukrepe za izboljšanje prometne varnosti, 

- pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu, 
- sodeluje pri delu organov in organizacij, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, 

izobraževanjem in drugimi področji, pomembnimi za varnost prometa, 
- izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije in druga gradiva in sodeluje s sredstvi 

obveščanja, 
- organizira vzgojno- preventivne akcije, 
- sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu iz drugih občin in javno 

agencijo za varnost prometa, 
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- opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
 

3. 
 
Člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu imenujejo občinski sveti občin 
ustanoviteljic na predlog organov in organizacij iz 1. točke tega sklepa. 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ima predsednika, ki ga člani sveta imenujejo 
izmed članov sveta. 
Prvo sejo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skliče župan občine Ormož. 
 

4. 
 
Strokovno tehnična in administrativno tehnična dela za Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu opravljajo občinske uprave občin ustanoviteljic. 
 

5. 
 
Finančna sredstva za delovanje in za izvrševanje nalog Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu se zagotovijo v proračunih občin ustanoviteljic. 
 

6. 
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenuje za mandatno dobo štirih let. 
Mandatna doba začne teči članom naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine 
Ormož. 
 

7. 
 

S tem sklepom preneha veljati Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, objavljen v Uradnem vestniku Občine Ormož, štev. 4/07 in 9/07. 

 
8. 
 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku občine Ormož po sprejemu na seji tistega občinskega 
sveta, ki je o tem sklepu zadnji odločal. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Ormož.  
 

Ad/10 
 

Pobude, vprašanja svetnikov ter odgovori nanje: 
Ga. Pavla Hebar je vpraša, kdaj se bo pristopilo k navozu gramoza. 
Župan je povedal, da so nekateri svetniki že dobili program na podlagi razpisa, ostali ga 
bodo po seji. Grad-Trgo d.o.o., Savci 69 je izvajalec del. V kolikor bi se narekovale 
kakršnekoli spremembe glede programa, naj svetniki pokličejo na občino, da se uskladimo. 
Ga. Pavla Hebar je tudi vprašala, kdo bo izvajal košnjo trave na avtobusnem postajališču v 
Savcih. 
Župan je povedal, da je razočaran nad krajani. Potrudili smo se in urediti AP z javno 
razsvetljavo ter nekaj parkirišči.  Občani to koristijo, kar je prav, prav pa tudi bilo, da vsaj 
dvakrat na leto poskrbijo in pokosijo travo. Svetnica se strinja, da bo poskrbela za 
organizacijo urejanja okolice, da ne bomo vozili delavcev v Savce. 
Vprašala je tudi, kaj bo otvoritev Krajevne knjižnice, ker je 21. aprila otvoritev odpadla. 
Pojasnjeno je bilo, da bo predvidoma 2. 6. 2015, ker si želimo, da se otvoritve udeleži 
Ministrica za kulturo. 
G. Marjan Antolič je povedal, da se je cesta  preko Kostanja modernizirala - asfaltirala, 
klanec pa je ostal v makadamski izvedbi. Bilo je rečeno, da se bo ta del ceste urejal kot 
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pešpot. Tudi jarek je očiščen. Predlaga, da se namestijo betonske koritnice-kanalete, ker 
voda odnaša zemljo. 
Pojasnjeno je bilo, da se bomo pozanimali in poiskali primerno rešitev. 
Ga. Kristina Grašič predlaga, da se na cesti mimo njihovega lokala namestijo ustrezni 
prometni znaki za omejitev tonaže vozil, ker je cesta zelo uničena. Dogaja se tudi, da vozniki 
koristijo njihovo dvorišče kot izogibališče, ter povzročajo družini škodo. Naj se promet za 
težja vozila odvija po lokalni cesti. Nekateri vozniki trdijo, da se bodo tako dolgo vozili, dokler 
ne bo  nameščenih ustreznih znakov. 
Pojasnjeno je bilo, da se bomo pozanimali kaj je za narediti. 
G. Borut Janžekovič je vprašal, ali je že kaj dogovorjenega z občino Ljutomer za cesto v 
Senčaku.   
Župan je povedal, da Ljutomer ni zagret za ureditev, ker tudi v letošnjem letu nimajo nobenih 
sredstev za ta problem, mu je povedal g. Mitja Kolb. 
Če bi pristopili k temu sami, nam ne bi bil problem razširiti klanca, problem so meteorne 
vode. Problema se zavedamo, ker se cesta nahaja v sosednji občini. Iskali bomo rešitev v 
sodelovanju s sosednjo občino še naprej. 
G. Borut Janžekovič je vprašal, če bo KP Ormož d.o.o., kot izvajalec del na lokalni cesti 
Savci -Trnovci, nadaljevalo z izkopi jarka. 
Pojasnjeno je bilo, da ne, ker so večina namenskih sredstev že porabili. 
G. Franc Magdič je vprašal ali se bo optično omrežje izvajalo še po ostalih območjih naselja 
Pršetinci. 
Pojasnjeno je, da je  Teleing prišel na našo mejo, ker so istočasno polagali vodovodne cevi 
in kanalizacijo za optiko ob mejni cesti. V tem trenutku še ni znano, kje in katere dele naselja 
ob mejni cesti bi lahko vezali na omrežje Teleinga.  
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Razno: 
Župan je navzoče seznanil, da pričakujemo za 170.000 EUR manj sredstev iz državnega 
proračuna, kar bo imelo za posledico priprava rebalansa proračuna. Glede investicij je 
povedal, da se dela na cesti Goli breg izvajajo, pav tako je bil narejen razpis za 
modernizacijo ceste Kosi -Pršetinci, ki bo sofinancirana po 23. členu Zakona o financiranju 
občin. 
Tudi glede širitve OŠO omrežja bo potrebno iskati rešitve. Vsega kar smo si zadali in bi želeli 
narediti, prav gotovo ne bo mogoče.  
G. Borut Janžekovič je vprašal ali bo mogoče pridobiti OŠO priključek za stanovanjsko hišo v 
Rucmancih. Prejšnji lastnik ni dovolil izvedbe priključka, sedanji lastnik pa bi si to želel. 
Pojasnjeno je bilo, da se bomo pozanimali, če je tehnično izvedljivo. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.15 uri. 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                             Župan: Mirko Cvetko 
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OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  5. REDNE SEJE 

 
1. Sklep  št.  46, je realiziran 
2. Sklep  št.  47, je realiziran   
3. Sklep  št.  48, je realiziran.  
4. Sklep  št.  49, je realiziran.   
5. Sklep  št.  50, je v postopku realizacije.   
6. Sklep  št.  51, je v postopku realizacije.  
7. Sklep  št.  52, je v postopku realizacije. 
8. Sklep  št.  53, je v postopku realizacije. 
9. Sklep  št.  54, je v postopku realizacije.  
10. Sklep  št.  55, je v postopku realizacije. 
11. Sklep  št.  56, je v postopku realizacije. 
12. Sklep  št.  57, je v postopku realizacije. 
13. Sklep  št.  58, je v postopku realizacije. 
14. Sklep  št.  59, je v postopku realizacije. 
15. Sklep  št.  60, je v postopku realizacije. 
16. Sklep  št.  61, pravilnik je bil poslan na pristojno ministrstvo za pridobitev mnenja o 

skladnosti. 
17. Sklep  št.  62, je realiziran. 
18. Sklep  št.  63, je realiziran. 

 
 
 

Sveti Tomaž, dne 05.06.2015 
       OBČINSKA UPRAVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


