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OBČINSKI SVET 

  

Številka: 032 - 2/2010 
Datum:   24. 4. 2013 

 

Z A P I S N I K 

 

18. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v torek, 24. aprila 2013, 
ob 19. uri v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44. 

Župan je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih začel sejo ob 19.02 uri.  

Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je 
bilo prisotnih šest članov občinskega sveta. Opravičila sta se g. Robert Korada in g. Marko 
Plohl. 

Na seji je bila prisotna direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman. 

Kot poročevalca s strani Komunalnega podjetja Ormož d.o.o..sta bili prisotna g. Ludvik 
Hriberšek ter g. Matjaž Veršič.  

Iz Policijske postaje Ormož sta bila prisotna komandir g. Edvard Cvetko ter rajonski policist 
g. Aleš Meško. 

Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 

Od novinarjev so bile prisotne ga. Katjuša Štih, ga. Viki Ivanuša Klemenčič ter ga. Natalija 
Škrlec. 

Župan je podal v razpravo pregled sklepov ter zapisnik 17. redne seje. 

Pripomb in dopolnitev ni bilo. 

Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 17. redne seje. 

Prisotnih je bilo šest članov občinskega sveta. 

Glasovalo je šest članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh šest članov 
občinskega sveta, zato je bil sprejet 

 

SKLEP št. 171 

 

1. 

Potrdi se zapisnik 17. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega 
sklepa. 

2. 

 

Ta sklep velja takoj. 
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Ad 1 

 

Župan je za 18. sejo predlagal naslednji dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 17. redne seje občinskega  
sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Odlok o občinskih cestah v občini Sveti Tomaž – predlog 
3. Soglasje k določitvi cen javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
4. Soglasje k določitvi cen javne službe storitev zbiranj, obdelave in odlaganja 

odpadkov 
5. Soglasje k določitvi dviga cene vodarine za odjemalce občine Ljutomer  
6. Informacija o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za leto 2012 
7. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
8. Razno 

 

Župan je predlagani dnevni red dal v razpravo. 

 

Predstavnika Policijske postaje Ormož sta predlagala, da bi 6. točko dnevnega reda: 
Informacijo o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za leto 2012, obravnavali 
takoj na začetku. 
 
Župan je dal predlog na glasovanje. 
 
Glasovalo je šest svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 172 
 

1. 
 

Šesta točka dnevnega reda: Informacija o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž 
za leto 2012 se obravnava kot druga točka dnevnega reda, ostale točke se pomaknejo. 
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je spremenjeni vrstni red dnevnega reda dal v razpravo. 
 
Pripomb in dopolnitev ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je šest svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

dnevi red: 
 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 17. redne seje občinskega  
sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. 
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1. Določitev dnevnega reda 
2. Informacija o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za leto 2012 
3. Odlok o občinskih cestah v občini Sveti Tomaž – predlog 
4. Soglasje k določitvi cen javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
5. Soglasje k določitvi cen javne službe storitev zbiranj, obdelave in odlaganja 

odpadkov 
6. Soglasje k določitvi dviga cene vodarine za odjemalce občine Ljutomer  
7. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
8. Razno 

 

Ad 2 

 

Župan je prosil predstavnika Policijske postaje Ormož, da podata obrazložitev Informacije 
o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž za leto 2012. 
Komandir Policijske postaje Ormož g. Edvard Cvetko je med drugim povedal, da je 
kriminaliteta v primerjavi z letom 2011 porasla za 51,43 %, kar gre pripisati večjemu 
poudarku na premoženjskem področju. Policiji je bila naložena nova naloga in sicer 
postopki v zvezi z neplačevanjem preživnin, zaradi tega se večina postopkov nanaša na 
področje neplačevanja preživnin. Takemu stanju prav gotovo botruje problem 
brezposelnosti občanov in slabši gmotni položaj. Stopnja preiskanih kaznivih dejanj je v 
primerjavi z letom 2011 nižja in je bila 64,44 %. 
Na območju Policijske postaje Ormož je bilo v letu 2012 sedem kaznivih dejanj s področja  
prepovedanih drog. Policijska postaja je bila vključena v projekt »POLICIST LEON«. 
Projekt je bil predstavljen učencem 5. razreda OŠ. 
Na področju posredovanja ter prometa z drogami je še veliko neraziskanega. Ljudje 
običajno mislijo, da policija ve za vse in ne prijavljajo. Možnost prijave je tudi na anonimni 
telefon, ker se občani običajno ne želijo izpostavljati. Vsi skupaj bi si morali prizadevati, da 
zaščitimo še posebej mlade generacije, ker so prav mladi najranljivejša skupina občanov. 
Na področju javnega reda in miru je bilo na območju občine Sveti Tomaž obravnavanih 26 
primerov kršitev predpisov. Zabeležili so porast za 23,81 % v primerjavi z letom 2011. 
Na področju prometa je stanje nekoliko boljše in to za 18,18 %. Na srečo prometnih 
nesreč s smrtnim izidom ni bilo. Prisotnost alkohola je bila ugotovljena v dveh primerih, 
povprečna stopnja alkohola pa je bila precej visoka 1,34 g alkohola na kg  krvi. 
Na celotnem območju Policijske postaje Ormož je bilo opravljenih  1.852 preizkusov 
alkoholiziranosti, kar je precej manj kot v letu 2011. 
Policija je v letu 2012 zabeležila manj kršitev cestnoprometnih predpisov. Policija si želi 
tudi v bodoče dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo, s člani občinskega sveta ter s 
širšo javnostjo. 
V nadaljevanju je g. Aleš Meško, kot rajonski policist povedal, da dobro sodelujejo z 
Osnovno šolo. Prav pri tej generaciji je potrebno začeti z aktivnim delom in sodelovanjem. 
Ker je bil povabljen na letni občini zbor Lovske družine Sveti Tomaž, je bil opozorjen na 
prosto gibanje psov. Lovci pričakujejo, da se bo na tem področju nekaj naredilo, ker bodo 
v nasprotnem primeru morali začeti s prijavami lastnikov psov, ker jim delajo veliko škodo 
pri divjadi. V letošnjem letu se bo pri Svetem Tomažu začasno namestila mobilna 
policijska postaja. Ljudje si bodo lahko ogledali in se podrobneje seznanili z delom 
policistov. 
 
Župan je predlagal razpravo. 
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Ga. Mateja Hržič je vprašala, kje je vzrok za zmanjšano število izdanih plačilnih nalogih ter 
kakšno je stanje glede drog. 
G. komandir je pojasnil, da so kazni precej visoke, gmotni položaj kršiteljev pa nam je tako 
znan. Veliko se je naredilo na opozarjanju udeležencev v prometu, ni se posluževalo samo 
represivnih ukrepih.  Kar se tiče drog je še veliko neodkritega. Preprodajalci se preprosto 
selijo iz lokacije na lokacijo. V lanskem letu je bil odkrit laboratorij v Strjancih. Iščejo 
zapuščene objekte, da bi bili najbolj neopazni.  Tudi na osnovnih šolah se že pojavljajo 
kadilci marihuane, zato se že preventivno dela z otroki od 4 in 5. razreda dalje. 
Naša skupna skrb je, da poskušamo zaščititi najranljivejšo skupino, to so otroci. Če smo 
pripravljeni pomagati, je več možnih poti, preko rajonskega policista, anonimnega telefona. 

 

Ad 3 

Župan je prosil predsednika Odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in 
promet g. Marjana Goričana, da poda stališče odbora. 

Predsednik odbora je povedal, da je odbor obravnaval predlog Odloka o občinskih cestah 
na svoji 8. redni seji ter sprejel sklep, da je odlok primerna podlaga za obravnavo na seji 
občinskega sveta. 

V nadaljevanju je direktorica občinske uprave pojasnila, da se predlog Odloka o občinskih 
cestah ne razlikuje po vsebini od osnutka. 

Župan je predlagal razpravo. 

G. Mirko Lovrec je opozoril na visoke denarne kazni za kršitelje, ki bi lahko bile izrečene in 
kaj bo z raznimi objekti, ki že stojijo ob cestah, kot so razni stebriči in podobno. 

Pojasnjeno je bilo, da ni odlok v postopku zaradi kazni. Podlaga za sprejem odloka je v 
veljavni zakonodaji in ni manevrskega prostora, da bi si podzakonski akt zapisali po svoje 
ali drugače. Po novi zakonodaji so precej visoke kazni za kršitelje, tudi do 1000 EUR, zato 
nameravamo gospodinjstva obvestiti z najpomembnejšimi določbami odloka.  

G. Janko Vrbančič je menil, da si ljudje privoščijo marsikaj, ker če ni tožnika tudi ni 
sodnika. 

G. Mirko Lovrec je menil, da se bo verjetno dogajalo, da bodo ljudje eden drugega 
prijavljali in opozarjali na nepravilnosti. 

Pojasnjeno je bilo, če bo do prijav prihajalo, se bo občina morala odzvati preko pristojnih 
služb. 

Ne gre za predpis s katerim bi želeli ljudi strašiti, poskušali bomo ravnati v smislu 
preventive,  kršitelje pa bodo morali obravnavati pristojni organi. 

Glasovalo je šest svetnikov, ZA je glasovalo vseh šest svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji  

 

SKLEP št. 173 

 

1. 

Sprejme se Odlok o občinskih cestah občine Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa.   

 

2. 
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Ta sklep velja takoj. 

 

Ad 4 

 

Župan je prosil predstavnika koncesionarja Komunalnega podjetja Ormož, da podata 
obrazložitev soglasja k določitvi cen javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v 
občini Sveti Tomaž. 
Uvodoma je g. Ludvik Hriberšek povedal, da smo bili že ob obravnavi letnih poročil 
obveščeni, da se pričakuje sprememba cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 
Sprejeta je bila nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki dovoljuje spremembo cen. Dejstvo je, da se 
cene že precej časa niso spremenile. 
V nadaljevanju je g. Matjaž Veršič povedal, da je bil izdelan elaborat na osnovi sprejete 
uredbe o cenah gospodarskih javnih služb. Do sedaj je veljal Pravilnik o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (GJS), s katerim so 
bili upoštevani drugačni faktorji za izračun omrežnine. Z novo Uredbo so faktorji za manjše 
števce znižani, za večje pa povečani. Po starem je bil faktor za DN 20 1,67, po novem je 
faktor 1. Strošek omrežnine se prenese na uporabnike, kar pomeni, da po izračunih ne bi 
smelo prihajati do izgub, ki bi jih morale občine pokriti iz proračuna. 
Cena za 12 m3 voda bi po novem znašala 14,19 EUR, do 1. 5. 2013 je bilo to 10,06 EUR. 
Cene v občini Sveti Tomaž so primerljive občinam v Republiki Sloveniji. 
V nadaljevanju je župan povedal, da smo pred kratkim obravnavali letno poročilo za leto 
2012 ter morali sprejeti sklep o pokrivanju izgube. Upamo, da občina  v bodoče ne bo več 
pokrivala izgub. 
G. Ludvik Hriberšek je v nadaljevanju povedal, da bi morali čim prej navezati v centru 
Svetega Tomaža še preostala gospodinjstva, kjer je to tehnično možno. Tudi o malih 
čistilnih napravah bo potrebno razmišljati, ker država predvideva povišanje takse za 
obremenjevanje okolja za cca 70 %, kjer še niso zgrajene čistilne naprave. 
Župan je predlagal razpravo. 
G. Janko Vrbančič je menil, da je to precejšnja podražitev. Komunalno podjetje bi moralo 
iskati rezerve tudi pri sebi, ne pa preprosto prevaliti celotni strošek na porabnike. 
G. Ludvik Hriberšek je povedal, da so se stroški električne energije, goriv, poštnine ter 
ostali stroški zelo podražili. S takim odgovorom g. Janko Vrbančič ni bil zadovoljen, ker se 
tudi plače ne dvigujejo. Tej podražitvi bodo naslednja leta sledila nove, vprašanje pa je 
tudi, če še občina ne bo plačevala izgub. 
G. Ludvik Hriberšek je povedal, da so tudi delavci Komunalnega podjetja porabniki in 
plačniki teh stroškov. Kot koncesionarji so prepričani, da bi ta dvig cene moral zadostovati 
za pokrivanje stroškov, če se ne bi zgodilo nič nepredvidenega. 
G. Mateja Hržič je menila, da se glede na dogajanja pri nas in v Evropi lahko spremeni še 
marsikaj. 
Zanimalo jo je, ali ne bi prešli na elektronsko plačevanje položnic, ker g. Hriberšek trdi, da 
so stroški poštnine zelo visoki. 
G. Hriberšek je odgovoril, da v tem času še ni smotrno, ker še ni dostopa do interneta na 
celotnem območju, pa tudi za starejše občane bi to lahko bil problem. 
G. župan je ob zaključku razprave še enkrat menil, da se z dvigom cene verjetno o 
izgubah na sejah občinskega sveta ne bomo več pogovarjali. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
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Glasovalo je šest svetnikov, ZA je glasovalo pet svetnikov, en član je bil PROTI, zato je bil 
sprejet 
 

SKLEP št. 174 

1.  

Občinski svet Občine Sveti Tomaž 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 0,34 

 

- 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 1,59 

20 < DN < 40 4,78 

40</= DN <50 15,94 

50</= DN <65 23,91 

65</= DN <80 47,82 

80</= DN <100 79,70 

100</= DN <150 159,40 

150</= DN 318,79 

 

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 (brez DDV). 

Storitev Enota mere Cena v € 

Omrežnina za čiščenje Premer vodomera Na mesec 
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odpadnih voda DN </= 20 0,45 

20 < DN < 40 1,34 

40</= DN <50 4,47 

50</= DN <65 6,71 

65</= DN <80 13,42 

80</= DN <100 22,36 

100</= DN <150 44,72 

150</= DN 89,44 

 

Predlagane cene so zaokrožene na 2 decimalni mesti. 

 

2. 

  

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-00036/2009 0002 23 z dne 
22.12.2009, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Ormož št. 16/2009. Z 
sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 324-6/2000 z dne 28.07.2000, ki 
je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Ormož št. 8/2000. 

 

3.  

Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se 
začne s 1. 5. 2013. 

 

Ad 5 

 

Po krajšem uvodu je župan prosil predstavnika koncesionarja Komunalnega podjetja 
Ormož, da podata obrazložitev soglasja k določitvi cen javne službe zbiranja, obdelave in 
odlaganja odpadkov v občini Sveti Tomaž. 

g. Hriberšek je povedal, da smo bili že ob obravnavi letnih poročil obveščeni, da se 
pričakuje sprememba cene. Sprejeta je bila nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki dopušča 
spremembo cen. Po veljavni zakonodaji, se morajo odpadki tudi obdelati. Ko smo se v 
vseh treh občinah odločili za dodatno posodo za embalažo pri odjemalcih, smo se prav 
odločili. Za odlagališče v Dobravi pri Ormožu je bilo izdano dovoljenje za zapolnitev 
deponije, kar je za nas vse zelo dobro. V letu 2011 in 2012  so bile nabavljene posode za 
ločeno zbiranje odpadne embalaže, katere bodo v naslednjih šestih letih dvignile strošek 
zbiranja odpadkov, prav tako se višajo stroški pogonskega goriva,  stroški vzdrževanja ter 
drugih storitev. Glede na zgoraj navedeno predlagamo sprejem novih  višji cen. 
Po sprejetju uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim 

vrtnim odpadom (Uradni list RS št. 39/2010) morajo izvajalci javne službe zbiranja 

komunalnih odpadkov zagotoviti zbiranje in obdelavo teh odpadkov ločeno, kar  povzroča 

dodatne stroške. Cena za biološke odpadke je oblikovana na podlagi Uredbe. 

V nadaljevanju je g. Matjaž Veršič povedal, da je bil izdelan elaborat na osnovi sprejete 
uredbe o cenah gospodarskih javnih služb. Do sedaj je veljal Pravilnik o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, ki se razlikuje v 
razdelitvi stroškov na različne javne službe v sistemu ravnanja z odpadki. Cena za 120 l 
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posodo bi se dvignila za 0,41 EUR, za večje sorazmerno več. K dvigu cene je bilo 
potrebno pristopiti. V letu 2011 in 2012 je bila izguba, ki so jo morale občine pokriti iz 
proračunov.  Osnova za izračun stroškov  je črna posoda. Dejstvo je, da črna posoda 
pokriva tudi odvoz embalaže ter praznjenje ekoloških otokov ter odvoz kosovnih 
odpadkov. 

V nadaljevanju je g. Hriberšek povedal, da so se stroški pogonskih goriv ter stroški 
vzdrževanja zelo podražili. Eno malo večje popravilo na smetarskem vozilu stane od 4 do 
5 tisoč EUR. Po novem bo za odvoz bioloških odpadkov potrebno plačevati 3,61 EUR. 

Župan je predlagal razpravo. 

G. Janko Vrbančič je povedal, da tudi sam dela na špedicijskem podjetju in zelo dobro 
pozna stroške na vozilih. Po posameznih gospodinjstvih je samo po en občan in ne zbere 
niti ½ posode. Ni pravično, da se plačuje po posodi. 

G. Ludvik Hriberšek je povedal, da so v drugih državah poskušali iti na tehtanje, kar bi bilo 
pravično. Sam sistem bi bil zelo kompliciran oz. bi stroške še povečal. Vozila s tehtnico so 
dražja, sam postopek zbiranja bi se podaljšal. 

G. Janko Vrbančič je menil, da bi se cene dvigovale po občutku, ker rezerve so še. 

G. Ludvik Hriberšek  je menil, da so problemi na terenu, ker vsi še vedno nimajo posod ali 
vreč. Dogaja se, da sosed sosedu naroči posodo, ta pa jo zavrne. Ukrepati bi moral 
komunalni inšpektor, ki pa ga trenutno nimamo. 

Po zakonodaji se morajo odvažati tudi biološki odpadki, kar pa predstavlja pravi problem, 
ker so pri Svetem Tomažu samo tri posode, vozilo pa mora priti po njih. 

Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje. 

Glasovalo je šest svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bilo sprejet naslednji 

SKLEP št. 175 

 

1.  

Občinski svet Občine Sveti Tomaž soglaša z določitvijo cene javne službe storitev 
zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov: 

 

1. ZBIRANJE ODPADKOV 

 
- Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov, ločeno zbiranje odpadne embalaže 

ter mešanih komunalnih odpadkov: 

cena storitev v €/kg 0,1762 

od tega stroški javne infrastrukture v € 0,01121 

stroški izvajanja storitev v € 0,16499 

 

- Strošek zbiranja na posodo: 

Posoda Cena v € 

Vreča 80l 3,96 

Posoda 120l 5,94 

Posoda 240l 11,87 

Posoda 54,42 
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1100l 

 

- Zbiranje bioloških odpadkov: 

cena storitev v €/kg 0,08 

od tega stroški javne infrastrukture v € 0,01121 

stroški izvajanja storitev v € 0,06879 

 

- Strošek zbiranja bioloških odpadkov  na posodo: 

Posoda Cena v € 

Posoda 120l 3,61 

Posoda 240l 7,22 

 

2. OBDELAVA ODPADKOV 

 
- Obdelava mešanih komunalnih odpadkov: 

cena storitev v €/kg 0,0772 

od tega stroški javne infrastrukture v € 0,0 

stroški izvajanja storitev v € 0,0772 

 

- Strošek obdelave na posodo: 

Posoda Cena v € 

Vreča 80l 0,81 

Posoda 120l 1,21 

Posoda 240l 2,42 

Posoda 
1100l 

11,07 

 

3. ODLAGANJE ODPADKOV 

 
- Odlaganje odpadkov: 

cena storitev v €/kg 0,0826 

od tega stroški javne infrastrukture v € 0,01637 

stroški izvajanja storitev v € 0,06623 

 

- Strošek odlaganja na posodo: 

Posoda Cena v € 

Vreča 80l 0,72 

Posoda 120l 1,08 

Posoda 240l 2,16 

Posoda 
1100l 

9,92 

 

Vse cene pod točko 1., 2. in 3. so brez DDV. 
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2. 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 352-22/99 TV z dne 28.7.2000, 
ki je bil objavljen v Uradnem vestniku občine Ormož, št. 8/2000, Sklep številka: 452-
218/01 MI z dne 23.11.2011, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku občine Ormož, št. 
13/2001, Sklep številka: 352-397/04 4 17 z dne 30.11.2004, ki je bil objavljen v 
Uradnem vestniku občine Ormož, št. 13/2004 in sklep številka: 35200-211/05 4 17 z 
dne 21.6.2005, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku občine Ormož, št 9/2005. 

 

3.  

Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se 
začne s 1.5.2013. 

 

Ad 6 

Po krajšem uvodu je župan prosil predstavnika koncesionarja Komunalnega podjetja 
Ormož, da podata obrazložitev sklepa o določitvi dviga cene vodarine za odjemalce občine 
Ljutomer, ki so priključeni na našo vodovodno omrežje. 
Pojasnjeno je bilo, da občina Ljutomer s 1. 1. 2010 ni uvedla omrežnine, ki je namenjena 
za obnovo sistema, ki pa posledično vplivajo tudi na vodne izgube, ker je potrebno 
omrežje in objekte na sistemu sproti obnavljati. Zaradi tega imajo prebivalci iz območja 
občine Ljutomer cenejšo vodo. Po drugi strani pa je dobava vode do Jeruzalema in naprej 
najdražja, ker jo je potrebno največkrat prečrpavati. Zadnja leta občina Ljutomer ne 
sodeluje pri pokrivanju stroškov vzdrževanja in posodobitve sistema,  že od leta 2008, ko 
so bila večja vlaganja v črpališče. 
Ker se z občino Ljutomer do sedaj ni dalo dogovoriti o finančnem sodelovanju pri skupnih 
vlaganjih, se občinskim svetom občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž predlaga 
dvig cene za 18 %. 
V nadaljevanju je g. župan povedal, da se problem z občino vleče že nekaj let, sedaj pa 
občina Ljutomer želi navezati svoje prebivalce na njihov vodovodni sistem. 
 
Župan je predlagal razpravo: 
G. Janko Vrbančič je menil, da sebi dvigujemo cene, povrh tega pa še krijemo stroške 
občanom sosednje občine, kar ni prav. 
G. Marjan Goričan je menil, če omrežnine nimajo, imajo vodo cenejšo, kar pa je treba 
preprečiti. 
G. Ludvik Hriberšek je povedal, da ni mogoče fizično ločiti gospodinjstev, ker se  omrežje 
prepleta, pa tudi vodohram na Jeruzalemu je v občini Ljutomer. 
V nadaljevanju je g. Matjaž Veršič povedal, da je podobnih primerov, ko občine niso 
uvedle omrežnine, po Sloveniji kar nekaj. Gre za problem na državni ravni in tudi njen 
inšpekcijski nadzor, ki ga verjetno ni. 
G. Mirko Lovrec je vprašal, kdo nosi stroške odprave napak od glavnega voda do hiš. 
Pojasnjeno je bilo, da po novem lastnik objekta. G. Hriberšek  je povedal, da je to slaba 
rešitev, ker občani preprosto nočejo prijavljati napak, ker bi morali nositi stroške. Zaradi 
tega odteče v naravo marsikateri m3 vode. 
 
Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje: 
 
Glasovalo je šest svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 176 
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1.  

Občinski svet soglaša z določitvijo dviga cene vodarine za odjemalce občine Ljutomer in 
sicer: 

- Storitev VODARINA  – obvezna javna služba in posebne storitve (brez DDV); 

 

Predlagane cene so zaokrožene na 2 decimalni mesti in so brez DDV. 

 

Storitev Enota mere Stara   cena v € Nova  cena v € 

VODARINA  
Količina  porabljene 

vode 
Na m³ porabljene 

vode 
Na m³ porabljene 

vode 

- povprečna cena m³ 0,87 1,03 

- za 
gospodinjstvo 

m³ 0,81 0,96 

- za zavode m³ 1,08 1,27 

-za gospodarstvo  
m³ 1,17 1,38 

 

2.  

S sprejemom tega sklepa preneha veljati 1. odstavek 4. člena pogodbe z dne 5. 10. 
2005 med Občino Ormož, Občino Ljutomer in Komunalnim podjetjem Ormož d.o.o. 

3.  

Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, uporabljati pa se 
začne s 1. 5. 2013. 

 

Ad 7 

 

Pobude, predlogi in odgovori nanje: 

Ga. Mateja Hržič je menila, da bomo verjetno morali v bodoče povečati postavko za 
vzdrževanje cest, še posebej zimske službe. Ljudje so na terenu z izvajanjem zimske 
službe bili zadovoljni. 

Župan je povedal, da smo porabili za zimsko službo 75.000 EUR več sredstev od 
predvidenih. Z rebalansom bomo morali ta sredstva zagotoviti, kar pa bo šlo v škodo 
drugim programom. Tudi dodatno tekoče vzdrževanje bo potrebno opraviti, saj je zima 
naredila ogromno škodo. Ker ob sprejemanju proračuna ne vemo naprej, kakšna bo zima 
je težko planirati koliko sredstev bomo točno  potrebovali. Vsi vemo kakšna je bila letošnja 
zima glede na prejšnjo leto. V bodoče bomo verjetno morali nameniti več sredstev za 
zimsko službo. 

G. Mirko Lovrec je menil, da to ne bi smel biti problem, če bodo mile zime, pač sredstev ne 
bomo porabili in se bodo namenile drugim programom. 
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G. Janko Vrbančič je menil, da je bilo na cestah narejene kar precej škode. Mejniki na 
cesti proti Žagavcu so ponovno odstranjeni, sprašuje, kdo bo to plačal. 

G. Marjan Goričan je pojasnil, da s sedanjimi osnovnimi sredstvi, s katerimi se pluži 
zajameš od 3 do 3,5 m. Problem so tudi snežni koli. Na pamet se ne da plužiti, tudi če 
cesto dobro poznaš, ker se pojavljajo zameti in ti preprosto ceste zmanjka. 

g. župan je povedal da bo napake in pomanjkljivosti, ki so bile povzročene, moral odpraviti 
izvajalec del. 

G. Janko Vrbančič je vprašal, kdaj bo opravljena sanacija iztekanja vode na pločnik ob JP 
802-311 pri Sv. Tomažu. 

G. župan je povedal, da so aktivnosti v teku. 

Ga. Ksenija Kosi je predlagala, da bi v bodoče poskrbeli tudi za sanacijo obračališča 
izvajalca zimske službe v Pršetincih pri Žabotovih. 

Predlagala je tudi, da bi namestili tablo z imenom naselja Pršetinci pri Škobarjevih. Zanima 
jo, kdaj bo prestavljena tabla naselja Pršetinci na LC, ker lokacija pri kapeli dobro služi 
policiji za meritev hitrosti na obe strani? 

 

Ad 8 

Razno 

Župan se je zahvalil za dobro sodelovanje pri čistilni akciji. Še posebej se je zahvalil ga. 
Sabini Golob, ki je organizirala sanacijo črnega odlagališča v Bratonečicah. Enako je v 
lanskem letu akcijo organiziral g. Mirko Lovrec v Senčaku. V čistilni akciji je sodelovalo 
300 udeležencev. Ocenjujemo, da je čistilna akcija dobro uspela za kar smo hvaležni 
vsem, ki so pri tem sodelovali. 

 

Seja je bila zaključena ob 21.10 uri. 

 

Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                              Župan: Mirko Cvetko 
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POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  18. REDNE SEJE 
 

1. Sklep št. 171, je realiziran.   

2. Sklep št. 172, je realiziran. 
3. Sklep št. 173, je v postopku realizacije. 
4. Sklep št. 174, je v postopku realizacije. 
5. Sklep št. 175, je v postopku realizacije. 
6. Sklep št. 176, je v postopku realizacije. 

 
Občinska uprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


