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36. PRAVILNIK o merilih za obratovanje gostinskih obratov in kmetij, na   katerih se    
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37. PRAVILNIK o dodelitvi enkratne denarne pomoči  staršem ob rojstvu otroka 
38. SKLEP o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic 
 
 
 
 

35.  
 
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 
56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/2006-ZJZP in 14/2007- ZSPDPO) ter  23. člena statuta Občine Sveti 
Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož št. 7/07) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž na 14. redni seji, 
dne, 19.06.2008 sprejel  
 
 

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA 
OBČINE  SVETI TOMAŽ ZA LETO 2008 -1  

 
 

1. člen 
 

V Odloku o proračunu Občine Sveti Tomaž za leto 2008 (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 
4/2008) se 2. člen odloka spremeni tako, da glasi: 

 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

   
Skupina / Podskupina kontov Rebalans1/ 2008 

                € 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 1.805.820 

      

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.610.082 
70 DAVČNI PRIHODKI 1.359.043 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.249.792 
703 Davki na premoženje 70.400 
704 Domači davki na blago in storitve 38.751 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 251.039 
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710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 31.162 

711 Takse in pristojbine 3.378 
712 Denarne kazni 200 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4.103 
714 Drugi nedavčni prihodki 212.196 

73 PREJETE DONACIJE 1.000 
720 Prejete donacije iz domačih virov 1.000 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 194.738 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 194.738 

      
II. SKUPAJ ODHODKI 2.205.917 

      
40 TEKOČI ODHODKI 376.972 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 81.400 
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 11.721 
402 Izdatki za blago in storitve 238.382 
403 Plačila domačih obresti 5.853 
409 Rezerve 39.616 

41 TEKOČI TRANSFERI 679.846 
410 Subvencije 10.812 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 272.546 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 69.060 
413 Drugi tekoči domači transferi 327.428 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.016.605 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.016.605 

43 INVESTICJSKI TRANSFERI 132.494 
431 Investicijski transferi privatnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 

uporabniki 
21.800 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 110.194 
      

III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (PRESEŽEK) (I.-II.) -400.097 
   
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

   
Skupina / Podskupina kontov Rebalans1/ 2008 

      
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH 

DELEŽEV 
7.949 

75 Prejeta vračila danih posojil 7.949 
750 Prejeta vračila danih posojil 7.949 

      
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0 

440 Dana posojila 0 
      

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-
V.) 

7.949 
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C. RAČUN FINANCIRANJA  

   

Skupina / Podskupina kontov Rebalans 1/2008 

      
VII. ZADOLŽEVANJE 150.000 

50  ZADOLŽEVANJE 150.000 
500  Domače zadolževanje 150.000 

      
VIII. ODPLAČILA DOLGA 22.825 

55  ODPLAČILA DOLGA 22.825 
550  Odplačila domačega dolga 22.825 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-

II.-V.-VIII.) 
-264.973 

      
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)               127.175 

      
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 400.097 

   
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.PRETEKLEGA 

LETA 264.973 
 
 

2. člen 
 

V Odloku o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2008 (namenski prihodki in odhodki proračuna) se 
4. člen dopolni z dvema  alinejama:  

- prihodki od vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje za investicije v cestno 
infrastrukturo, 

- prihodki od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za financiranje pravic 
družinskega pomočnika. 

 
3. člen 

 
V 11. členu (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) se spremeni namen zadolžitve 
občine, tako, da se prvi odstavek glasi: 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov 
nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina  
za proračun leta 2008 zadolži v višini 150.000 eurov,  in sicer za naslednje investicije: Modernizacija 
JP 802-221 Savski vrh in JP 802-291 Senik – Ambrož. 
 

4. člen 
 

Splošni, posebni del in načrt razvojnih programov so sestavni del tega odloka. 
 

5. člen 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. 
 
Številka: 410-5/2008 
Sveti Tomaž, 19.06.2008 

    Župan občine Sveti Tomaž 
                                                                                                             Mirko CVETKO l.r. 
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36.  

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07, ZGos – UPB2) in 23. člena 
Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož št. 7/07) je občinski svet občine Sveti 
Tomaž na  14. redni seji, dne 19.06.2008 sprejel  

PRAVILNIK O MERILIH ZA OBRATOVANJE GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA 
KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST V PODALJŠANEM 

OBRATOVALNEM ČASU 

 1. člen 

S tem pravilnikom se določajo merila za izdajo soglasja za obratovanje gostinskih obratov in kmetij, 
na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju besedila: kmetije) v podaljšanem 
obratovalnem času.   

Merila se nanašajo na lego gostinskega obrata oz. kmetije v: 

- stanovanjskih objektih in stanovanjskih naseljih, kakor tudi na drugih območjih, ki so zraven 
stanovanjske namembnosti (poslovna, kmetijska ipd.) 

- poslovnih objektih, ki so oddaljeni od stanovanjskih objektov vsaj 50m.  

2. člen 

Gostinec oziroma kmet, ki posluje v stanovanjskem objektu oz. v stanovanjskem naselju ter na 
območjih, ki so zraven stanovanjske namembnosti  (poslovna, kmetijska ipd)  sme obratovati v 
podaljšanem obratovalnem času, glede na vrsto gostinskega obrata (kmetije) kot sledi: 

• restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije v  ponedeljek, torek, sredo, četrtek in 
nedeljo do 23. ure ter v  petek in soboto do  24. ure; 

• slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči, vse dni v tednu do  23. ure;  
• gostinski obrati ki nudijo mehansko glasbo ali živo glasbo za ples oz. družabni program v  

ponedeljek, torek, sredo, četrtek in nedeljo do 2. ure zjutraj ter v  petek in soboto do  4. ure 
zjutraj; 

• Gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov lahko obratujejo v skladu z določenim 
obratovalnim časom gostinskega obrata. 

3. člen 

Gostinec oziroma kmet, ki posluje v  poslovnih objektih,  ki so oddaljeni od stanovanjskih objektov 
vsaj 50 m  sme obratovati v podaljšanem obratovalnem času, glede na vrsto gostinskega obrata 
(kmetije), kot sledi: 

• restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije do 2. ure zjutraj;  
• slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči, vsak dan med 5,30 in 6 uro ter do 24. ure;  
• gostinski obrati ki nudijo mehansko glasbo ali živo glasbo za ples oz. družabni program vsak 

dan do 4. ure zjutraj;            
• Gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov lahko obratujejo v skladu z določenim 

obratovalnim časom gostinskega obrata. 
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4. člen  

V času turistične sezone od 01. maja do 30. septembra smejo gostinski obrati obratovati 30 minut dlje 
kot je navedeno v 2. in 3. členu tega pravilnika. 

5. člen 

Občinska uprava lahko v postopku določi krajši obratovalni čas gostinskega obrata, kot je navedeno v 
zgornjih točkah ob večkratnih prijavah občanov, da je podaljšani obratovalni čas moteč za okolico, ob 
prijavah s strani policije o ugotovljenih kršitvah javnega reda in miru v gostinskem obratu ali  ob 
prijavah pristojnih inšpektorjev in sicer: 

• do 5 ugotovljenih kršitev javnega reda in miru v preteklih 12 mesecih, do 2 uri skrajšanja 
obratovalnega časa.  

• nad 5 ugotovljenih kršitev javnega reda in miru v preteklih 12 mesecih, obratovanje samo v 
rednem obratovalnem času od 6. do 22. ure.  

6. člen  

Občinska uprava lahko z odločbo prekliče izdano soglasje za podaljšani obratovalni čas, ob večkratnih 
prijavah občanov, da je podaljšani obratovalni čas moteč za okolico, ob prijavah s strani policije o 
ugotovljenih kršitvah javnega reda in miru v gostinskem obratu ali  ob prijavah pristojnih inšpektorjev. 

Z odločbo o preklicu občinska uprava določi novi  obratovalni čas gostinskega obrata. Pritožba zoper 
odločbo ne zadrži izvršitve.  

7. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž. 

Številka: 007-3/2008 01/ZH 
Datum: 19.06.2008                                  Župan občine Sveti Tomaž 
                                                                                                                              Mirko CVETKO l.r. 
 

 
37.  

 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) in 23. 
člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/07) je občinski svet občine 
Sveti Tomaž na 14. redni seji, dne 19.06. 2008 sprejel 
 

PRAVILNIK o dodelitvi enkratne denarne pomoči  
staršem ob rojstvu otroka 

 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
 

Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam z območja občine 
Sveti Tomaž, določa upravičence, pogoje, postopek, način dodelitve in višino enkratne denarne 
pomoči. 
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2. člen 
 

Enkratna denarna pomoč za novorojence je denarna pomoč, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega 
proračuna in s katero se družini zagotavlja dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z 
rojstvom otroka. 
 
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE ENKRATNE DENARNE 
POMOČI 

3. člen 
 

Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta 
upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca stalno 
prebivališče v občini Sveti Tomaž.  
Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratne denarne pomoči tisti od staršev, pri 
katerem novorojenec dejansko živi, pod pogojem iz prejšnjega odstavka. 
Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka 
na podlagi odločbe pristojnega organa, prav tako pod pogoji iz prvega odstavka tega člena. 
 

4. člen 
 

Upravičenec, ki je prejel denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice 
do enkratne denarne pomoči po tem pravilniku. 
 
 
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE POMOČI 
 

5. člen 
 

Pravico do enkratne denarne pomoči uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na obrazcu, ki ga prejme na 
sedežu občine Sveti Tomaž ali na spletni strani občine Sveti Tomaž.  
Izpolnjen obrazec se skupaj s prilogami pošlje po pošti ali odda na sedežu občine najkasneje v štirih 
mesecih od dne otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do enkratne pomoči ni več mogoče 
uveljavljati. Taka vloga se s sklepom zavrne kot prepozna. 
 

6. člen 
 

Pisni vlogi iz prejšnjega člena morajo biti priloženi: 
- izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka; 
- potrdilo o stalnem prebivališču in državljanstvu vlagatelja oziroma fotokopija osebnega dokumenta 
vlagatelja; 
- potrdilo o stalnem prebivališču in državljanstvu novorojenca; 
- fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja oziroma 
odločba pristojnega organa v primeru tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika. 
 

7. člen 
 

Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne denarne pomoči vodi občinska uprava po 
predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek. 
O pravici do enkratne denarne pomoči odloči organ z odločbo. 

 
 
 
 

8. člen 
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Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek enkratne denarne pomoči na transakcijski račun 
upravičenca najkasneje v roku 30 dni po njeni dokončnosti. 
 
IV. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI 
 

9. člen 
 

Višina enkratne denarne pomoči za novorojenega otroka znaša 200,00 EUR. 
 

10. člen 
 

Če se ugotovi, da je prejemnik prejel denarno pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma v 
nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeto pomoč dolžan vrniti skupaj z zakonsko določenimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje. 
 
V. KONČNA DOLOČBA 

11. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, uporablja pa 
se od 01.01.2009 dalje.  
 
 
Številka: 007-4/2008 01/ZH 
Sveti Tomaž,19.06.2008 
 

Župan občine Sveti Tomaž 
                                                                                                             Mirko CVETKO l.r. 
 

 
38. 

Na podlagi 16a., 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 23 člena Statuta občine Sveti Tomaž 
(Uradni vestnik občine Ormož št. 7/07) je občinski svet občine Sveti Tomaž na svoji 14. redni seji, dne 
19.06.2008 sprejel  

SKLEP 
o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic 

1. člen 

Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic 
(julij, avgust) rezervirati mesto v vrtcu,  plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 50% višine njihovega 
plačilnega razreda kot rezervacijo. 

2. člen  

Starši, ki otroka izpišejo iz vrtca ter ga nato ponovno vpišejo, plačajo za to obdobje, vendar največ za 
obdobje dveh mesecev, stroške izpisa iz vrtca v višini njihovega plačilnega razreda, znižane za stroške 
neporabljenih živil.  
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3. člen  

Za priznanje popusta iz 1. člena tega sklepa so starši dolžni podati pisno izjavo o odsotnosti otroka na 
sedežu vrtca.   

4. člen  

Izpad sredstev v višini oprostitve  plačila dela oskrbnine v vrtcih se pokrije iz sredstev proračuna 
občine Sveti Tomaž.  

5. člen  

Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.  
  

Številka: 007-6/2008  01/ZH 
Datum:   19.06.2008 

 Župan občine Sveti Tomaž 
                                                                                                              Mirko CVETKO l.r. 
                                               
 


