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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 
Številka: 032-1/2018 01/ZH 
Datum:  18. 12. 2019 
 
                                                                Z A P I S N I K 
 
9. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 18. 12. 2019, ob 17. uri v sejni 
sobi v kulturnem domu pri Sv. Tomažu št. 44, 2258 Sveti Tomaž. 
G. župan Mirko Cvetko, (v nadaljevanju župan), je po uvodnem pozdravu prisotnih ugotovil, 
da je seja sklepčna, ker je bilo prisotnih vseh osem svetnikov.  
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman (v nadaljevanju 
direktorica) in računovodkinja ga. Stanislava Kosi (v nadaljevanju računovodkinja). 
Od poročevalcev je bil prisoten g. Matjaž Veršič. 
Od novinarjev je bila prisotna ga. Monika Horvat. 
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 
 
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje. 
 
Ker pripomb ali dopolnitev ni bilo, je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 69 
 

1. 
 
Potrdi se zapisnik 8. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/1 
 

 
Župan je za 8. redno sejo predlagal naslednji 

 

dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega  sveta s 
poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Dopolnjen predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2020 
3. Letno poročilo o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob 

Dravi in Sveti Tomaž v letu 2018  
4. Elaborat o oblikovanju cen storitev občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno 

vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2020 
5. Poslovno  poročilo za GJS odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih 

voda  v občini Sveti Tomaž za leto 2018  
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6. Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanje in 
čiščenje odpadnih in padavinskih voda v občini Sveti Tomaž za leto 2020 

7. Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2018 

8. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja z odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2020 

9. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Zaključnega računa za leto 2018 
10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 

uprave »Medobčinska uprava Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž«- 
druga obravnava 

11. PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA za investicijski projekt Oskrba s pitno vodo v 
porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje – 1. faza 

12. INVESTICIJSKI PROGRAM za investicijski projekt Oskrba s pitno vodo v porečju 
Drave (2014-2020) - Ormoško območje – 1. faza  

13. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
14. Razno 

 
Župan je predlagal razpravo. 
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
  

dnevni red: 
 

 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega  sveta s 
poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Dopolnjen predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2020 
3. Letno poročilo o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob 

Dravi in Sveti Tomaž v letu 2018  
4. Elaborat o oblikovanju cen storitev občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno 

vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2020 
5. Poslovno  poročilo za GJS odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih 

voda  v občini Sveti Tomaž za leto 2018  
6. Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanje in 

čiščenje odpadnih in padavinskih voda v občini Sveti Tomaž za leto 2020 
7. Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 

v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2018 
8. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

ravnanja z odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2020 
9. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Zaključnega računa za leto 2018 
10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 

uprave »Medobčinska uprava Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž«- 
druga obravnava 

11. PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA za investicijski projekt Oskrba s pitno vodo v 
porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje – 1. faza 

12. INVESTICIJSKI PROGRAM za investicijski projekt Oskrba s pitno vodo v porečju 
Drave (2014-2020) - Ormoško območje – 1. faza  

13. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
14. Razno 
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Ad/2 
 

Župan je prosil računovodkinjo go. Stanislavo Kosi, da poda obrazložitev dopolnjenega 
predloga proračuna za leto 2020.  
Dopolnjen predlog proračuna za leto 2020: 
 
I . SPREMEMBE SPLOŠNEGA I N  POSEBNEGA  DELA PRORAČUNA  
 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 
  
7 –  PRIHODKI  
 

Prihodki proračuna se v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2020 ne spreminjajo in 
ostajajo v predlagani višini 2.180.102 EUR. 
  
4 - ODHODKI  
Odhodki se povišajo za 16.115 EUR iz 2.302.582 EUR na 2.318.697 EUR.Spremembe so 
potrebne zaradi vključitve določenih postavk in se pokrivajo z znižanjem postavk, kjer je bilo 
ugotovljeno, da je to mogoče in iz prenosa sredstev, ki v letu 2019 ne bodo porabljena oz. ne 
bodo porabljena v tako velikem obsegu kot so bila planirana. 
 

Posledično se povišajo sredstva na računu iz preteklih let za 16.115  EUR iz 208.813 EUR 
na 224.928 EUR. 
 
Spremembe v posebnem delu proračuna: 
Proračunska postavka 071116 Pospeševanje in razvoj kmetijstva  se poviša za 1.000 EUR iz 
16.000 EUR na 17.000 EUR. 
Proračunska postavka 071406 Podpora in razvoj malega gospodarstva  se zniža za 1.000 
EUR iz 5.000 EUR na 4.000 EUR. 
Obrazložitev: 
Sprememba je bila predlagana na Odboru za kmetijstvo in turizem, ker v zadnjih letih 
subvencije za drobno gospodarstvo niso bila porabljena, na področju kmetijstva pa se 
porabijo vsa planirana sredstva. 
 
Proračunska postavka 081601 Planska in urbanistična dokumentacija se zniža za 5.000 
EUR iz 30.000 EUR na 25.000 EUR. 
Obrazložitev: 
Sredstva se znižajo, ker se predvideva, da bo predlagana vrednost zadostovala za stroške 
planske in urbanistične dokumentacije. 
 
Proračunska postavka 081620 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 2014-2020 (Ormoško 
območje se zniža za 3.485 EUR iz 18.903 EUR na 15.418 EUR. 
Obrazložitev: 
Sredstva, ki so planirana za projektno dokumentacijo se uskladijo glede na letošnjo 
realizacijo po planu, ki so ga pripravile strokovne službe za investicijo. 
 
Doda se nova proračunska postavka 081631- Sofinanciranje stroškov delovanja smučišča 
Globoki klanec  v višini 3.600 EUR. 
Obrazložitev: 
Smučarski klub ne razpolaga z zadostnimi sredstvi za delovanje smučišča, zato se 
zagotovijo dodatna sredstva za obratovalne stroške smučišča. 
 
Doda se nova proračunska postavka 17802 Športni objekti v višini 6.000 EUR. 
Obrazložitev: 
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Pri telovadnici osnovne šole se predvideva postaviti nezahtevni objekt za potrebe hrambe 
športne opreme, ker ni drugih ustreznih prostorov za tovrstno hrambo. 
 
Doda se nova proračunska postavka 17807 Ureditev fitnesa na prostem v višini 15.000 EUR. 
Obrazložitev: 
Občina se je prijavila na javni razpis za pridobitev sredstev iz Fundacije za šport, zato je 
potrebno zagotoviti sredstva, da bo mogoče izvesti ureditev fitnesa na prostem, v kolikor 
bomo uspešni na  javnem razpisu. 
 
V dopolnjenem predlogu proračuna se spremeni tekstovni del, ki ne vpliva na višino 
proračuna.  
V Načrtu razvojnih programov se projekt št.: OB205-07-0059  - Obnova in investicijsko 
vzdrževanje objekta stare šole spremeni ime: Obnova in investicijsko vzdrževanje objektov v 
lasti občine. 
Prav tako se v posebnem delu proračuna preimenuje postavka 040404 - Vlaganja v občinski 
objekt stare šole v: Vlaganja v objekte v lasti občine. 
Obrazložitev: 
Tekstovna sprememba omogoča, da se sredstva porabijo tudi za vlaganja v druge občinske 
objekte, ne izključno samo za staro šolo, ker se je pojavila potreba za ureditev prostorov 
stare pošte. 
 
Župan je v nadaljevanju dodatno pojasnil, da je postavka za zagotovitev sredstev 
Smučarskemu klubu nova postavka, ker ni bilo nič planirano. Predlagamo sredstva v višini 
letošnje dotacije za delovanje kluba. S temi sredstvi se pokrivajo stroški za električno 
energijo, v kolikor pa smučarske sezone ne bo, se sredstva avtomatsko ne bodo namenila 
klubu.    Druga postavka se nanaša na gradnjo prizidka pri telovadnici, kjer bi shranjevali 
opremo za prireditve, za kar bi namenili 6.000 EUR.                                                                                      
Ureditev  fitnesa na prostem je dodatna postavka v višini 15.000 EUR v sodelovanju z 
osnovno šolo. Z osnovno šolo bi želeli pridobiti dodatna sredstva preko Fundacije za šport. V 
kolikor ne bomo uspeli pridobiti sredstev, ta postavka ne bo bremenila proračuna.                 
Glede stare šole je povedal, da smo občane pisno obvestili, da naj predlagajo, kaj storiti s 
staro šolo. Pričakujemo odziv občanov v smislu, da izrazijo svoje mnenje, kaj z objektom 
početi, da se bo lahko občinski svet pravilno odločil. Najbolj bi si želeli dobrega investitorja, 
ker objekta za družbene dejavnosti v taki velikosti ne potrebujemo in bi bil dodatno finančno 
breme občini. Pri postavki stara šola smo spremenili besedilo in predlagamo zapis vlaganje v 
občinske objekte. V lastni imamo staro pošto, imamo pa tudi interesentko, ki bi v manjšem 
prostoru uredila frizerski salon. V kolikor želimo prostor oddati v najem, bomo morali 
poskrbeti za najnujnejša vlaganja kot je elektrika in priključek na vodovod. 
Župan je dal besedo predsedujočim odborov. 
G. Marko Vajda je v imenu Odbora za okolje in prostor povedal, da se je odbor sestal in 
sprejel sklep, da je dopolnjen predlog proračuna primerna podlaga za obravnavo na seji 
občinskega sveta. 
G. Mirko Lovrec je v imenu Odbora za kmetijstvo in turizem povedal, da se je odbor sestal in 
sprejel sklep, da je dopolnjen predlog proračuna primerna podlaga za obravnavo na seji 
občinskega sveta. 
G. Miro Rakuša je v imenu Odbora za finance in proračun povedal, da se je odbor sestal in 
sprejel sklep, da je dopolnjen predlog proračuna primerna podlaga za obravnavo na seji 
občinskega sveta. 
Ga. Marija Žinko je imenu Odbora za družbene dejavnosti povedala, da se je odbor sestal in 
sprejel sklep, da je dopolnjen predlog proračuna primerna podlaga za obravnavo na seji 
občinskega sveta. 
G. Albin Belšak je v imenu Odbora za požarno varnost in civilno zaščito povedal, da se je 
odbor sestal in sprejel sklep, da je dopolnjen predlog proračuna primerna podlaga za 
obravnavo na seji občinskega sveta. 
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G. Borut Janžekovič je v imenu Odbora za gospodarstvo in drobno gospodarstvo povedal, da 
se je odbor sestal in je sprejel sklep, da je da je dopolnjen predlog proračuna primerna 
podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta. 
 
Župan je predlagal razpravo: 
G. Mirko Lovrec je menil, da bi morali Smučarskemu klubu nameniti redno dotacijo, ker v 
naši občini ni društva, ki ne bi prejemalo sredstev iz proračuna. 
Pojasnjeno je bilo, da Smučarski kljub deluje samo če ima zimsko sezono, drugih aktivnosti 
preko leta pa ne izvaja. 
G. Mirko Lovrec je menil, da bi lahko naredili posebej razpis za ta namen in temu primerno 
spremenili pravilnik o pridobivanju sredstev iz proračuna. Klub bi lahko izvajal druge 
dejavnosti čez leto kot počnejo drugod, je še povedal. 
Direktorica je povedala, da tako ne gre, ker mora biti javni razpis za celotna sredstva, ker pa 
društvo nima številnega članstva in tudi drugih aktivnosti preko leta, bi bili prikrajšani. 
G. Mirko Lovrec podpira tudi preostale spremembe dopolnjenega proračuna, vendar se boji, 
da ne bi pozabili na obnovo stare šole. 
 
G. Miro Rakuša je vprašal, koliko bi stal občino vložek v urejanje frizerskega salona. 
Župan je pojasnil, da podatka o vložku ne poznamo.  Če bi se najemnica odločila, da vloži 
lastna sredstva v obnovo, bi se ji to upoštevalo pri najemnini. O podrobnostih se bomo morali 
dogovoriti. 
G. Borut Janžekovič je menil, da bomo za staro šolo težko dobili najemnika ali investitorja, če  
vemo, da je streha v zelo slabem stanju in zateka. 
Župan je povedal, da bi želeli preseliti etnološko zbirko v večji prostor stare pošte, s tem bi 
odpravili še eno težavo. Sedaj je zbirka ogrožena, ker se na tem delu objekta lušči omet na 
stropu. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 70 
 

1.  
 
Sprejme se dopolnjen predlog  Odloka o proračunu občine  Sveti Tomaž za leto 2020, ki 
vsebuje splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov, načrt ravnanja z 
nepremičnin premoženjem in kadrovski načrt. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 

 
Ad/3 

 
Župan je prosil g. Matjaža Veršiča, da poda obrazložitev Letnega poročila o izvajanju GJS 
oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2018. 
G. Matjaž Veršič je povedal, da KP Ormož v skladu s koncesijsko pogodbo izvaja oskrbo s 
pitno vodo vse tri občine. Njihove aktivnosti so črpanje vode, vzdrževanje naprav in objektov, 
prečrpavanje, vršijo nadzor nad vodovarstvenimi pasovi in distribucijo vode, vzdržujejo ter 
vršijo nadzor omrežja in drugih objektov ter naprav ter vršijo nadzor nad kakovostjo pitne 
vode. Vseh priključkov je 6.235, od tega jih je v naši občini 12,1 % ali 758.  V letu 2018 so 
analizirani 150 vzorcev pitne vode. Vzorčenje opravljajo v skladu s veljavnim Pravilnikom. 
Pitna voda je bila ocenjena kot zdravstveno ustrezna in kot taka ustrezna za pripravo 
prehrambnih izdelkov. Vseh okvar na območju Sv. Tomaža je bilo 18, od tega samo na 
dimenziji  90 mm 10, kar pomeni, da je določeno omrežje v zelo slabem stanju. Vodne 
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izgube na celotnem sistemu so med 25 do 26 %, in smo nekje v povprečju v državi. Prodali 
so 762.758 m3 vode, ter ustvarili prihodke v višini 1.265.692,66 EUR, od tega so prihodki 
vodarine v višini 649.445 EUR in prihodki omrežnine s subvencijami občin 567.169 EUR. 
Subvencija občine sveti Tomaž za omrežnino je znašala  9.832 EUR. Dejansko ima 
koncesionar vodovodni sistem v najemu od občin. Občina plačuje stroške najema, ki so 
nekje v višini amortizacije. Občini Sveti Tomaž pripada najemnina v višini 52.851 EUR, ki gre 
v proračun občine.  
V letu 2018 so stroški pri izvajanju koncesijske dejavnosti presegli prihodke za 14.972,00  
brez DDV, od tega iz naslova javne infrastrukture v višini 2.633 EUR in iz naslova opravljenih 
storitev 12.339 EUR. Presežek stroškov nad prihodki bo poračunan pri oblikovanju cene za 
leto 2020. 
Župan je predlagal razpravo. 
G. Mirko Lovrec je vprašal, kakšno vodo pijemo, ker imajo na ptujskem območju velike 
težave s preveliko vsebnostjo pesticidov in nitratov v vodi. 
G. Matjaž Veršič je povedal, da pijemo zdravo pitno vodo, ki je redno kontrolirana. Razlika je 
v tem, na kakšen način se voda pripravi. Pri nas imamo bogatenje podtalnice, kar ima za 
posledice več pretakanja, s tem pa večje stroške z električno energijo in vzdrževanjem. 
Ptujsko območje odjema vodo iz vodnjakov,  globinske odjeme koristijo za mešanje vode. 
Sistemi so specifični. Postavlja pa se nam vprašanje, na kaj bomo pozorni, oz. na katere 
parametre bomo kontrolirali vodo v prihodnje, čemur še danes ne posvečamo pozornosti, je 
povedal. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 71 
 

1. 
 

Sprejme se Letno poročilo o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče 
ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2018. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/4 
 

Župan je prosil g. Matjaža Veršiča, da poda obrazložitev Elaborata o oblikovanju cen storitev 
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi 
in Sveti Tomaž za leto 2020. 
G. Matjaž Veršič je povedal, da sta v elaboratu dve ključni stvari. Prva je uvedba sistema  
digitalnega odčitavanja vodomerov. Vodomere bi v roku petih let zamenjali ob redni 
zamenjavi, kar se izvaja tudi sedaj. Prednost nove opreme bi bila v tem, da bi količine odčitali 
mesečno in bi uporabniki plačevali po dejanski porabi. Po drugi strani bi omogočalo 
upravljavcu GJS večjo kontrolo. Kot primer je navedel, da bi lahko uporabnike opozorili na 
nenormalno visoko porabo, saj so že zabeležili tudi do 2000 m3 porabe pri posamezniku. 
Vodomeri so natančnejši, z namestitvijo pa bi tudi vplivali na vodne izgube. S posodobitvijo bi 
vplivali tudi na kadrovske stroške in stroške upravljanja. Plače zaposlenih je potrebno 
uskladiti  z zakonodajo. V kolikor bi se občine odločile za posodobitev prečrpališča v višini 
139.000 EUR, bi se lahko kadrovska zasedba iz sedaj 12 zaposlenih zmanjšala na 10 
zaposlenih,  oz. bi s posodobitvijo lahko v prečrpališču delali samo trije, do sedaj je bilo 
potrebno pet zaposlenih. Nihče ne bo zaradi tega izgubil službe, ker so možne notranje 
prerazporeditve in tudi upokojitve. Cena vode na m3 bi se povišala na 6 do 7 centov. 
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Dejansko bi se strošek na gospodinjstvo povišal za 2 do 5 EUR, če bodo ostale subvencije v 
enaki višini kot do sedaj. 
 
Župan je predlagal razpravo. 
G. Borut Janžekovič je vprašal, kdo nosi stroške, če gre količina preko vodomera. 
G. Matjaž Veršič je povedal, da se količina zaračuna odjemnemu mestu. Pojasnil je, da bi z 
digitalnimi vodomeri bili dobavitelji vode opozorjeni na morebitno zmrzal, morebitni 
prekomerni odjem vode, ker bi se odštevalo mesečno, ne pa na povprečje leta, s tem bi 
zaznali večja nihanja pri posameznikih. Do vgradnje digitalnih ur bi prihajalo sproti ob redni 
zamenjavi. 
Borut je menil, da je težava tam, kjer koristijo vodo iz lastnega vodnjaka. Nihanja bi bila, s 
čimer bi imeli posamezniki lahko težave. 
Glede vodnega dovoljenja je Matjaž povedal, da so obstoječa vodna dovoljenja veljavna do 
konec leta 2020. Kolikor je znano, novih vodnih dovoljenj ne bo država izdajala za oskrbo 
prebivalstva s pitno vodo. Za vse ki imajo vodo na črno, bo inšpekcija od koncesionarja 
zahtevala podatke. Kazni so visoke, zvrsti pa se lahko kar nekaj inšpekcij, od sanitarne, 
davčne, carinske, zdravstvene in drugih, kazni pa so predpisane za dobavitelja vode in tudi 
uporabnike. Pavšali bodo verjetno tako visoki, da se uporabnikom ne bo splačalo koristiti 
vode na črno. 
G. Marka Vajda je zanimalo, ali bodo kontrole mesečno. 
G. Matjaž Veršič je pojasnil, da bodo kontrole lahko mesečne, periodične in na letni ravni, v 
glavnem se bo dalo vse preračunati. Sami digitalni števci pa ne bodo dovolj za ugotavljanje 
vodnih izgub. V kolikor bi želeli ugotavljati vodne izgube na posameznih omrežjih, bi morali 
imeti nameščene vodomere na teh vodih. Vodna izguba se preračuna na celotni sistem.  
G. Borut Janžekovič je vprašal, kdo bo razpolagal s podatki, da ne bi prišli v roke 
nekontroliranim osebam. Hranili jih bodo dobavitelji vode, dostop bo možen samo preko 
vodomera in  dešifrirane kode. Tveganje obstaja. Za namestitev takih vodomerov so se 
odločili v občini Ljutomer že pred  leti, tudi po drugih občinah, tako, da ne gre za nič novega. 
G. Marjan Antolič je povedal, da bi bila zaradi sprememb cena vode višja. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 72 
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 2020 in obravnaval ter sprejel Letno poročilo o izvajanju GJS 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 

Omrežnina za oskrbo s pitno 
vodo 

Premer vodomera Na mesec 

DN </= 20 6,27119 

20 < DN < 40 18,81357 
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40</= DN <50 62,71190 

50</= DN <65 94,06785 

65</= DN <80 188,13570 

80</= DN <100 313,55950 

100</= DN <150 627,11900 

150</= DN 1.254,23800 

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

Storitev Enota mere Cena v EUR/enoto 

Vodarina m³ 0,89881 

 

Storitev Enota mere Cena v EUR/enoto 

Vodarina prekomerna 
poraba 

m³ 1,34822 

Predlagane cene so zaokrožene na 5 decimalnih mest 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 2020. Prekomerna 
poraba vode se ne obračunava za porabnike stanovanjskih stavb, ki se ukvarjajo s kmetijsko 
dejavnostjo. Izvajalcu javne službe je potrebno predložiti potrdilo, da se uporabnik ukvarja s 
kmetijsko dejavnostjo. V primeru predložitve potrdila, da se na posamezni lokaciji predloži 
dokazilo o opravljanju kmetijske dejavnosti se prekomerna poraba ne obračuna po višji ceni, 
ampak po normalni ceni za vodarino. 
 

4. 

 
Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Sv. Tomaž, Komunalno 
podjetje Ormož d.o.o., bo na osnovi tega sklepa in Uredbe, oblikoval in na svojih spletnih 
straneh ter na krajevno običajen način objavil cenik s potrjeno ceno. 
 

5.  
 

Z sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-4/2018 01/ZH, z dne 28. 12. 
2018. 
 

6. 
 

Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne 
s 1. 1. 2020. 
 
4B 
Župan je predlagal glasovanje še o subvencioniranju cene. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
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SKLEP št. 73 
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 12,71 % stroškov 
omrežnine za posamezen vodomer, za obdobje od 1. 1. 2020 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 12,71 % stroškov omrežnine za posamezen vodomer. 

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

VODOMER 
Predlagana cena 

za leto 2020 v EUR 

Subvencija občine 
v višini 12,71 % 

omrežnine / 
mesec v EUR 

DN </= 20 6,27119 0,79707 

20 < DN < 40 18,81357 2,39120 

40</= DN <50 62,71190 7,97068 

50</= DN <65 94,06785 11,95602 

65</= DN <80 188,13570 23,91205 

80</= DN <100 313,55950 39,85341 

100</= DN <150 627,11900 79,70682 

150</= DN 1.254,23800 159,41365 

 
3. člen 

 
Cena storitve omrežnine občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se 
subvencionira iz občinskega proračuna Občine Sveti Tomaž. 
 

4. člen  
  

Račun za izplačilo subvencije izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo izstavi 
najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. 
 

5. člen 
 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-4/2018 01/ZH, z dne 28.12. 
2018. 
 

6. člen 
 

Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se 
začne s 1. 1. 2020. 
 
 
 
 
 



10 

 

Ad/5 
 

Župan je prosil g. Matjaža Veršiča, da poda obrazložitev Poslovnega poročila za GJS 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Sveti Tomaž za leto 
2018. 
G. Matjaž Veršič je povedal, da je poslovno poročilo pripravljeno v skladu z novimi 
koncesijskimi pogodbami. Poročilo je pripravljeno za vsako občino posebej. Poročila ni 
prebiral, omenil pa je samo rezultate poslovanja. Dosežen je bil presežek nad stroški v višini 
74,67 EUR in se bo poračunal v letu 2020.  
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 74 
 

1. 
 

Sprejme se Poslovno poročilo za izvajanje GJS odvajanja in čiščenja komunalnih in 
padavinskih voda v občini Sveti Tomaž za leto 2018. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/6 
 
Župan je prosil g. Matjaža Veršiča, da poda obrazložitev Elaborata o oblikovanju cen storitev 
obvezne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda v 
občini Sveti Tomaž za leto 2020. 
G. Matjaž Veršič je med drugim povedal, da na ceno bistveno vpliva število priključkov. 
Pomembno je, da so priključeni vsi, ki imajo to možnost, ker se s tem posledično znižuje 
cena omrežnine. Za leto 2020 je predvidena nižja cene omrežnine za odvajanje v višini 1,29 
EUR/m3 in bo za toliko manj obremenjen občinski proračun. Prav tako bi bila omrežnina za 
čiščenje nižja za 1,12 EUR. Pomembna in obvezna je storitev odvoza grezničnih gošč, za 
kar se v občini Sveti Tomaž  občinski svet do sedaj še ni odločil. 
Župan je predlagal razpravo. 
G. Mirko Lovrec je vprašal, kakšen je trend na področju vgradnje malih čistilnih naprav. 
G. Matjaž Veršič je povedal, da se za to na območju Sv. Tomaža odloči le nekaj 
gospodinjstev. Podobna situacija je tudi v preostalih dveh občinah, tega je sicer več v 
Ormožu, ker je večje območje. Verjetno bo na tem področju morala kaj narediti država. 
Podaljšana obljuba države, da bomo do leta 2021 imeli pokritost tudi z MČN, je skoraj 
nemogoča, četudi občine nudijo subvencije. 
G. Albin Belšak je vprašal, kam vozijo greznične gošče. 
Pojasnjeno je, da v tem trenutku na ČN v Središče ob Dravi. Kot izvajalec so dolžni 
zagotoviti storitev, če ne v domačem okolju, pa izven občine. 
V nadaljevanju je župan povedal, da moramo razmišljati v tej smeri, da ustrezno dogradimo 
obstoječo RČN z možnostjo odlaganja blata, da bomo zadostili predpisom. 
 
6/a 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
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SKLEP št. 75 
 

1.  
Občinski svet je obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Občini Sveti 
Tomaž za leto 2020 in obravnaval ter sprejel Poslovno poročilo za GJS odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih in padavinskih voda za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti 
Tomaž za leto 2018. 
 

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 (brez DDV); 

Storitev Enota mere Cena v € 

Odvajanje odpadnih voda 

Količina odvedene 
vode 

Na m³ odvedene vode 

m³ 0,58044 

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

storitve (brez DDV); 

Storitev Enota mere Cena v € 

Omrežnina za odvajanje 
odpadnih voda 

Premer vodomera Na mesec 

DN </= 20 10,97778 

20 < DN < 40 32,93334 

40</= DN <50 109,77780 

50</= DN <65 164,66670 

65</= DN <80 329,33340 

80</= DN <100 548,88900 

100</= DN <150 1.097,77800 

150</= DN 2.195,55600 

 
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 0,80356 

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

(brez DDV). 

Storitev Enota mere Cena v € 
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Omrežnina za čiščenje 
odpadnih voda 

Premer vodomera Na mesec 

DN </= 20 4,95505 

20 < DN < 40 14,86515 

40</= DN <50 49,55050 

50</= DN <65 74,32575 

65</= DN <80 148,65150 

80</= DN <100 247,75250 

100</= DN <150 495,50500 

150</= DN 991,01000 

 
3. STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI 
GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI 
 
Občinski svet občine Sveti Tomaž 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 Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Občini Sveti 
Tomaž za leto 2020. 

 
4. 
 

Izvajalec gospodarske javne službe v občini Sveti Tomaž, Komunalno podjetje Ormož d.o.o., 
bo na osnovi tega sklepa in Uredbe, oblikoval in na svojih spletnih straneh ter na krajevno 
običajen način objavil cenik s potrjeno ceno. 
 

 5. 
 
Z sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-3/2018 01/ZH z dne 28.12.2018. 
 

6. 
 

Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne 
s 1. 1. 2020. 
 
6/b 
Župan je predlagal glasovanje o subvencioniranju cene. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 76 
 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. 
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2. člen 
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih 
voda se subvencionira za gospodinjstva in nepridobitne uporabnike v višini 85,19 % stroškov 
omrežnine, za obdobje od 1. 1. 2020 dalje do spremembe sklepa o višini subvencioniranja 
cen. V primeru spremembe cene omrežnine se za izračun višine omrežnine za posamezen 
vodomer uporaba novo sprejeta cena omrežnine in od te cene obračuna subvencije v višini 
85,19 % stroškov omrežnine. 
 
1. ODVAJANJE ODPADNIH VODA 
 

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

DDV). 

VODOMER 
Omrežnina za enoto 

vodomera / mesec v EUR 
Subvencija občine 85,19 % 
omrežnine / mesec v EUR 

DN </= 20 10,97778 9,35197 

20 < DN < 40 32,93334 28,05591 

40</= DN <50 109,77780 93,51971 

50</= DN <65 164,66670 140,27956 

65</= DN <80 329,33340 280,55912 

80</= DN <100 548,88900 467,59854 

100</= DN <150 1.097,77800 935,19708 

150</= DN 2.195,55600 1.870,39416 

 
2. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 
 
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih 
voda se subvencionira za gospodinjstva in nepridobitne uporabnike v višini 86,89 % stroškov 
omrežnine, za obdobje od 1. 1. 2020 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 
86,89 % stroškov omrežnine. 
 
Subvencija omrežnine za čiščenje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV). 

VODOMER 
Omrežnina za enoto 

vodomera / mesec v EUR 
Subvencija občine 86,89 % 
omrežnine / mesec v EUR 

DN </= 20 4,95505 4,30544 

20 < DN < 40 14,86515 12,91633 

40</= DN <50 49,55050 43,05443 

50</= DN <65 74,32575 64,58164 

65</= DN <80 148,65150 129,16329 

80</= DN <100 247,75250 215,27215 

100</= DN <150 495,50500 430,54429 

150</= DN 991,01000 861,08859 

 
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. 
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4. člen  
  

Račun za izplačilo subvencije izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda izstavi najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. 
 

5. člen 
 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-3/2018 01/ZH z dne 28. 12. 
2018. 

6. člen  
 

Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se 
začne s 1. 1. 2020. 
 

 
Ad/7 

 
Župan je prosil g. Matjaža Veršiča, da poda obrazložitev Letnega poročilo o izvajanju 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Ormož, Središče ob 
Dravi in Sveti Tomaž za leto 2018. 
G. Matjaž Veršič je povedal, da so svetniki poročilo prejeli, zato ga ne bo bral, posebej pa je 
opozoril na nekatera področja v sklopu njihove dejavnosti za zbiranje mešanih komunalnih 
odpadkov, zbiranje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov, odpadne 
embalaže ter zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.  Največja 
težava so mešani odpadki, ker jih je potrebno obdelati, odvažajo jih v CEROP d.o.o. Puconci, 
kar pomeni, da nam ceno o prevzeti količini določijo oni, se pa je v zadnjih letih precej 
dvignila. Tudi ostali odpadki, ki jih je potrebno obdelati in niso primerni za reciklažo ter gredo 
v sežig, so vedno dražji. Vsi skupaj bi se morali zavedati, da bi pridelali čim manj odpadkov, 
še posebej mešanih odpadkov. Težava ali slabost je tudi to, da se med mešane odpadke 
odlagajo papir in papirnata embalaža. Razmišlja se v tej smeri, da bi se odločili za zbiranje 
papirja po sistemu od vrat do vrat. Posode bi morale biti primerno velike. 
S takim načinom bi občutno zmanjšali količino mešanih odpadkov in s tem tudi stroške. V 
letu 2018 je bil pri izvajanju dejavnosti zbiranja dosežen presežek v višini 12.151 EUR in bo 
upoštevan pri oblikovanju cene za leto 2020. 
Župan je predlagal razpravo: 
G. Mirko Lovrec je menil, da so odpadki vedno večji problem, menil je, da bi moralo biti 
obratno. Prave osveščenosti pri ljudeh ni, kar lahko že opazimo ob cestah, ker ljudje 
odpadke enostavno odvržejo iz avtomobilov. Ne misli na  tranzitne potnike, ampak na naše 
ljudi in način življenja in obnašanja, ki ga je poimenoval kar amerikanizacija. Pred dnevi je 
prebral članek, da bi lahko iz ene tone plastičnih odpadkov pridelali 500 l nafte. 
G. Matjaž Veršič je povedal, da je sam iskal podatke, vendar ni našel podatkov o stroških za  
tako predelavo, če pogledamo in primerjamo količino ene in druge surovine. Naša 
tehnologija v Kanadi ni sprejemljiva. Postopek bi potreboval preveč energije, pa tudi ni 
ustrezne podlage v zakonodaji. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 77 
 

1. 
 
Sprejme se Letno poročilo o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah 
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2018. 
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2. 
Ta sklep velja takoj. 

 
Ad/8 

 
Župan je prosil g. Matjaža Veršiča, da poda obrazložitev Elaborata o oblikovanju cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v občinah Ormož, Središče 
ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2020. 
G. Matjaž Veršič je povedal, da je z elaboratom predlagana cena obvezne GJS od 1. 1. 2020 
do 31. 12. 2020 za izvajalca KP Ormož d.o.o. za zbiranje  in CEROP d.o.o., Puconci, za 
obdelavo in odlaganje odpadkov. Sedaj je cena za 120 l zabojnik 9,50 EUR, za leto 2020 pa 
bi ta znašala 9,65 EUR z DDV. Cena na zabojnik biološko razgradljivih odpadkov bi se 
nekoliko znižala in bi znašala po novem 5,98 EUR z DDV. 
Navedel je primer oz. način zbiranja odpadnega papirja in kartona v občini Rače-Framu. 
Povedal je, da bi se z dodatno posodo za papir in kartonsko embalažo, količina mešanih 
komunalnih odpadkov zmanjšala. Po opravljenih pregledih (sortirnih analiz), se nahaja v 
črnih posodah do ¼ papirja in papirnate embalaže. Res je tudi to, da je v poletnih mesecih 
papirja v posodah več, v jesenskem in zimskem času pa manj, zaradi kurjenja. Papir lahko 
stoji in je nenevarni odpadek, katerega bi lahko odvažali redkeje. V kolikor bi se odločili za ta 
način zbiranja papirja in embalaže, bi se količina mešanih komunalnih odpadkov zmanjšala 
vsaj za 15 %, kar bi bil  realni cilj kljub nabavi novih posod za te odpadke. Približno v šestih 
letih bi se ta vložek v dodatne posode pokril, je menil. 
Sežiganje odpadkov se opravlja v Avstriji in se iz leta v leto stroški povečujejo, sedaj se že 
gibljejo okrog 110 EUR. 
Župan je v nadaljevanju povedal, da je cena odpadkov pomembna, pomembno pa je tudi to, 
da se v času ne dviguje. 
Župan je predlagal razpravo. 
Marko Vajda je menil, da se bodo količine papirja v prihodnje zmanjševale, ker gre vse v 
smeri digitalizacije, kar bo verjetno veljalo tudi za reklamna sporočila, ki so sedaj papirnate. 
Po njegovem bi morali narediti več na obveščanju občanov o odlaganju teh odpadkov na 
ekoloških otokih. 
Matjaž Veršič je povedal, da dobro sliko o ekoloških otokih marsikdo kvari. Odlagajo 
marsikaj, v primerih, da jim posoda ne zadostuje za količino, ki jo ustvarijo, ne zaprosijo za 
večjo posodo, ampak naložijo odpadke v vreče in jih preprosto odvržejo, kjer jih nihče ne vidi. 
Ne gre samo za papir kot so časopisi, reklame in podobno, ampak za vso papirnato 
embalažo. Če pogledamo v druge občine, skoraj povsod so se že odločili za ločeno zbiranje 
papirja in papirnate embalaže od vrat do vrat.  
Župan je menil, da bi dali temu poudarek, ko bomo sprejemali tehnični pravilnik, 
Matjaž Veršič je odgovoril, da je bil tehnični pravilnik že sprejet, potrebna bi bila samo 
dopolnitev.                                                                                                                           
Borut Janžekovič je menil, da očitno neke dolgoročne vizije ni na tem področju, ker se 
odpadkov otepajo po celem svetu in tudi pri nas je tako. Nihče si jih ne želi pred domačim 
pragom.                                                                                                                                                           
Matjaž Veršič je ponovil, da to delamo zato, da bi zmanjšali količino mešanih komunalnih 
odpadkov, ker bo ta storitev zaradi obdelave iz leta v leto dražja. 
Na koncu se je župan poročevalcu zahvalil za sodelovanje na seji ter mu v imenu občine 
zaželel uspešno poslovanje v prihodnjem letu. 
 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 78 
 o določitvi cene gospodarske službe ravnanja z odpadki 
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1. člen 

Občinski svet Sveti Tomaž 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 2020 in obravnaval ter sprejel Letno poročilo izvajanju 
GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž 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 0,16658 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,00323 

stroški izvajanja storitev v EUR 0,16335 

 
- Zbiranje bioloških odpadkov (cene so brez DDV): 

cena storitev v EUR/kg 0,11160 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,00000 

stroški izvajanja storitev v EUR 0,11160 

 
 
2. OBDELAVA ODPADKOV 
 

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

cena storitev v EUR/kg 0,11496 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,0000 

stroški izvajanja storitev v EUR 0,11496 

 
3. ODLAGANJE ODPADKOV  
 

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

cena storitev v EUR/kg 0,15115 

od tega stroški javne infrastrukture v EUR 0,00000 

stroški izvajanja storitev v EUR 0,15115 

 
3. člen 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka 354-20/2018 01/ZH, z dne 
28.12.2018, ki je objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. 
 

4. člen 

Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se začne 
s 1. 1. 2020. 
 
 
Pred odhodom se je župan poročevalcu zahvalil za sodelovanje na seji, ter mu v imenu 
občine zaželel uspešno poslovanje v prihodnjem letu. 
Oglasil se je g. Mirko Lovrec in povedal, da v tem letu nismo opravili ogleda vodarne. 
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G. Matjaž Veršič je povedal, da se naj obrnemo na ga. Bogdano Kolbl in to opravimo v 
naslednjem letu, nato  je sejo zapustil. 
 

Ad/9 
 

Župan je prosil predsednico Nadzornega odbora proračuna občine Sveti Tomaž ga. Karolino 
Žajdela, da poda poročilo nadzornega odbora občine Sveti Tomaž o opravljenem nadzoru  
Zaključnega računa za leto 2018. 
Predsednica je povedala, da je NO opravil pregled zaključnega računa za leto 2018.  
Pregledali so izkaz prihodkov in odhodkov. Podrobnejši pregled so opravili pri javnem 
naročilu za modernizacijo ceste Sv. Tomaž-Zagorje in Zagorje-Bratonečice. Nadzorni odbor 
pri pregledu ni ugotovil nepravilnosti. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 79 
 

1. 
 
Sprejme se Poročilo nadzornega odbora občine Sveti Tomaž o opravljenem nadzoru 
Zaključnega računa 2018. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
Župan se je zahvalil predsednici nadzornega odbora za sodelovanje na seji, na kar je le ta 
sejo zapustila. 

 
Ad/10 

 
Župan je prosil direktorico, da poda obrazložitev predloga Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava 
Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž«. 
Direktorica je povedala, da smo opravili prvo obravnavo v poletnih mesecih, dokument v 
drugem branju pa bi morali opraviti do konca leta, ker od 1. 1. 2020 veljajo nova pravila za 
pridobivanje sredstev iz državnega proračuna. Po novem morajo biti v skupne občinske 
uprave vključene najmanj tri občine. V tem primeru bi skupna občinska uprava prejela 30 % 
sredstev od države in za vsako področje skupnega delovanja po 5 % zraven, vendar ne več 
kot 55 %. Področja delovanja bi ostala enaka z možnostjo dodatnih nalog notranje revizije, 
za kar pa se naša občina še ne bo odločila.  
Povedala je tudi, da prejmemo 30 % sredstev za pokrivanje enega področja pri Skupni 
občinski upravi Spodnjega Podravja za redarsko službo. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 80 
 

1. 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave »Medobčinska uprava Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki je 
sestavni del tega sklepa.« 
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2. 
Ta sklep velja takoj. 

 
Ad/11 

 
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Predinvesticijske zasnove 
za investicijski projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje 
– 1. faza. 
Direktorica je uvodoma povedala, da gre za skupni projekt oskrbe s pitno vodo v porečju 
Drave v okviru finančne perspektive 2014-2020. Nosilec tega projekta za vse tri občine bo 
občina Ormož. Ker imamo potrebno dokumentacijo tako daleč urejeno, jo bomo prijavili  za 
sofinanciranje iz Kohezijskega sklada. Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim 
dejanskim DDV znaša 11.537.072,53 EUR, brez DDV 9.456.616,82 EUR in se bo izvajala 
skladno s časovnim načrtom do aprila 2023.  
Vire za financiranje so sredstva EU iz Kohezijskega sklada v znesku 3.706.837,06 EUR, 
proračuna RS,MOP v znesku 654.147,72 EUR in lastna finančna sredstva treh občin v 
znesku 7.176.087,75 EUR. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 81 

 

1. Potrdi se PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA za investicijski projekt OSKRBA S PITNO 

VODO V POREČJU DRAVE (2014-2020) - ORMOŠKO OBMOČJE – 1. FAZA, ki ga je 

izdelal IzEP, institut za evropske projekte, d.o.o., Sp. Polskava 116, 2331 Pragersko, 

novembra 2019. 

 

2. Naložba je ustrezno uvrščena v Načrt razvojnih programov Občine Sveti Tomaž. 

 

3. Potrdi se izvedba investicije. 

 

4. Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim dejanskim DDV znaša 11.537.072,53 

EUR, brez DDV 9.456.616,82 EUR in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom do 

aprila 2023. 

 

5. Vire za financiranje zagotavljajo:  

 EU, Kohezijski sklad, v znesku 3.706.837,06 EUR, 

 RS, MOP, v znesku 654.147,72 EUR, 

 Lastna finančna sredstva, v znesku 7.176.087,75 EUR. 

 

6. Župana Občine Tomaž se pooblasti za vse nadaljnje novelacije, spremembe in 

dopolnitve investicijske dokumentacije in načrta razvojnih programov, ki bi bile potrebne 

zaradi pridobitve oziroma črpanja sofinancerskih sredstev. 

 

7. Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/12 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Investicijski program za 
investicijski projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje – 
1. faza. 
Med drugim je direktorica povedala, da moramo potrditi Investicijski program oskrbe s pitno 
vodo v porečju Drave(2014-2020)-ormoško območje – 1. faza, na vseh treh občinskih svetih 
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te skupne investicije. Projekt zajema objekte in posodobitve cevovodov. Od tega programa bi 
se za občino Sveti Tomaž opravila novogradnja VH Kostanj za 100 m3, izvedba cevovoda od 
Hajndl-a do VH na Kostanju v dolžini 10.700 m ter prva faza cevovoda za cevovod v smeri 
Hajndl-Koračice v dolžini 45 m. Investicijska vrednost tega projekta znaša po tekočih cenah 
9.456.616,82 EUR brez ddv. Od tega odpade obveznost občine Sv. Tomaž v višini 
783.731,54 EUR.  
Župan je predlagal razpravo. 
Mirko Lovrec se sprašuje, ker gre za pridobivanje kohezijskih sredstev, kdaj bi lahko do tega 
prišlo. 
Direktorica je pojasnila, da se moramo do konca leta 2019 prijaviti.  
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 82 

 

1. Potrdi se INVESTICIJSKI PROGRAM za investicijski projekt OSKRBA S PITNO VODO 

V POREČJU DRAVE (2014-2020) - ORMOŠKO OBMOČJE – 1. FAZA, ki ga je izdelal 

IzEP, institut za evropske projekte, d.o.o., Sp. Polskava 116, 2331 Pragersko, novembra 

2019. 

 

2. Naložba je ustrezno uvrščena v Načrt razvojnih programov Občine Sveti Tomaž. 

 

3. Potrdi se izvedba investicije. 

 

4. Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim dejanskim DDV znaša 11.537.072,53 

EUR, brez DDV 9.456.616,82 EUR in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom do 

aprila 2023. 

 

5. Vire za financiranje zagotavljajo:  

 EU, Kohezijski sklad, v znesku 3.706.837,06 EUR, 

 RS, MOP, v znesku 654.147,72 EUR, 

 Lastna finančna sredstva, v znesku 7.176.087,75 EUR. 

 

6. Župana Občine Sveti Tomaž se pooblasti za vse nadaljnje novelacije, spremembe in 

dopolnitve investicijske dokumentacije in načrta razvojnih programov, ki bi bile potrebne 

zaradi pridobitve oziroma črpanja sofinancerskih sredstev. 

 

7. Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/13 
 

Pobude, predlogi in odgovori nanje: 
 
G. Miro Rakuša nas je opomnil, da bi se počasi morali pripravljati na svečanost ob 120-letnici 
rojstva  dr. Stanka Cajnkarja, ki bo naslednjo leto v okviru občinskega praznika v Savcih. 
Vaško kapelo nameravajo obnoviti do tega časa. Pričakujejo sredstva občine iz naslova 
obnove sakralnih spomenikov. 
Župan je povedal, da bomo v mesecu januarju pristopili k pogovorom o tej svečanosti. 
G. Borut Janžekovič je vprašal, ali je Komunalno podjetje Ormož d.o.o., kot vzdrževalec 
lokalnih cest dosipalo bankine po prosti presoji, malo po eni strani malo po drugi strani. Menil 
je tudi, da bi v bodoče morali več pozornosti posvečati zniževanju bankin. 
Župan je povedal, da so bili nekateri odseki lokalne ceste Vičanci-Savci in Savci-Trnovci v 
slabem stanju in so jih vzdrževalci po potrebi dosipali z ustreznim gramozom ter utrdili.  
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G. Albin Belšak je vprašal, kaj bo s posodobitvijo mejne ceste Koračice-Trnovci, s staro 
zadrugo in z avtobusno postajo v Koračicah na lokalni cesti v smeri Ormoža. 
Pojasnjeno je bilo, da za naše odseke te mejne ceste skrbimo, ne moremo pa vplivati na 
sosednjo občino, kdaj, kako in kaj, bodo oni počeli. S strani občine Ljutomer imamo 
obljubljeno, da bodo poskrbeli za modernizacijo mejne ceste od Škrobarja do regionalne 
ceste R713 in to v letu 2021. 
Kaj bo lastnik objekta stare zadruge počel, ne vemo, vemo pa, da v trgovsko dejavnost ne bo 
vlagal, dal pa bi objekt  v najem.  
G. Marko Vajda je predlagal, da bi poskrbeli za napisne table avtobusnih postajališča na 
cesti Sejanci-Savci. 
G. Franc Magdič je opozoril na nerodnost pri namestitvi stolov v telovadnici ob premieri filma 
o F. K. Mešku. Platno je bilo nameščeno prenizko, sedeži v sredini so bili previsoki, zadaj 
ljudje niso videli na filmsko platno. 

 
Ad/14 

 
Razno: 

 
Župan je podal informacijo, da se Medgeneracijski center polni. Za potrebe oskrbovancev že 
prihaja splošni zdravnik v novo ambulanto. Po zagotovilih ZD Ormož, bodo do 13. 1. 2020 
preselili tudi opremo za zobozdravnika in bo od tega datuma na novi lokaciji tudi delal. 
Računamo, da bomo dobili redno splošnega zdravnika sredi naslednjega leta, enako velja za 
lekarno, ki pa bi bila v prostorih sedanje ambulante v centru Sv. Tomaža. 
Glede Bratuševe kapele, (sedaj Praznikove), smo lahko prebrali zapis v časopisu. Dogajalo 
se je marsikaj. Župan je povedal, da je vljudnostno povabil lastnike na občino, da bi se z 
njimi pogovoril o željah in pobudah krajanov Koračkega vrha. Očitali so mu nadlegovanje. 
Smo nemočni in bomo zadevo prepustili času.  
 
Seja je bila zaključena ob 19.30. 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                                     Župan: Mirko Cvetko 
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POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  9. REDNE SEJE 

 
1. Sklep št. 69, je realiziran.   
2. Sklep št. 70, je v postopku realizacije. 
3. Sklep št. 71, še ni v postopku realizacije. 
4. Sklep št. 72, ni v postopku realizacije. 
5. Sklep št. 73, ni v postopku realizacije. 
6. Sklep št. 74, je v postopku realizacije. 
7. Sklep št. 75, je v postopku realizacije. 
8. Sklep št. 76, je v postopku realizacije. 
9. Sklep št. 77, je v postopku realizacije. 
10. Sklep št. 78, je v postopku realizacije. 
11. Sklep št. 79, je realiziran. 
12. Sklep št. 80, je v postopku realizacije. 
13. Sklep št. 81, je v postopku realizacije. 
14. Sklep št. 82, je v postopku realizacije. 
 

 
 

Občinska uprava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


