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I .  
SPLO ŠN I  DEL  

 

 

UVOD – ZAKONSKE PODLAGE 
 

Priprava rebalansa proračuna občine Sveti Tomaž temelji na Zakonu o javnih (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF); upoštevajoč Uredbo o dokumentih razvojnega 
načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 44/07), Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), 
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, 
št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11), ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list 
RS, št. 57/05, 88/05-pop., 138/06 in 108/08) ter v delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, 
pa morajo občine upoštevati: Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v 
nadaljevanju: ZSDrP). 

 

CILJI  IN RAZLOGI  ZA  REBALANS  
 

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom, s katerim župan v proračun 
vključi nove obveznosti, kar lahko zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani 
izdatkov. Pri pripravi predloga rebalansa proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2013 je potrebno upoštevati tudi 
sprejeti Zakon o uravnoteženju javnih financ in uskladiti ostala nesorazmerja na strani prejemkov in izdatkov, ki so 
se zaradi različnih vzrokov, pojavila tekom izvrševanja proračuna v letošnjem letu. Z rebalansom proračuna, ki ga 
sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo. 

 

Občinski svet Občine Sveti Tomaž je na  16. redni seji, dne 27.12. 2012 sprejel Odlok o proračunu občine Sveti 
Tomaž za leto 2013. Ob pripravi proračuna za leto 2013 je v letu 2012 bil ocenjen ostanek oz. prenos sredstev iz 
preteklih let v leto 2013 na podlagi ocene realizacije za leto 2012. Dejanski ostanek sredstev iz preteklih let je bil 
ugotovljen z zaključnim računom proračuna za leto 2012. Po sprejetem proračunu so nastala določena dejstva, ki 
narekujejo uskladitev proračuna tako na prihodkovni kot odhodkovni strani skupaj z upoštevanjem dejanskega 
prenosa sredstev iz preteklih let. 

 

Zaradi nepredvidenih okoliščin je odpadla seja občinskega sveta, ki je bila sklicana za 07.08.2013, zato je občinski 
svet obravnaval rebalans proračuna na svoji redni seji dne 05.09. 2013. V tem obdobju so nastale potrebe po 
spremembah v predlaganem rebalansu, zato so bili s strani svetnice Mateje Hržič in svetnice Ksenije Kosi 
predlagani amandmaji, ki so bili v celoti potrjeni s sledečo vsebino: 

 

Amandma št 1; 

• V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 030714 Sofinanciranje investicijskih vlaganj in 
nabava gasilskih vozil ter gasilske in reševalne opreme, konto 4310 Investicijski transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam, ki se poviša v višini 7.000 €. Sredstva se v celoti zagotovijo z znižanjem postavke: 
081325 Ureditev avtobusnega postajališča v Savcih, konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije. 

•  

Obrazložitev:  

Sredstva se zagotovijo za  sofinanciranje investicijskih vlaganj v gasilski dom PGD Savci. 

 

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni projekt:  
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Ime projekta viri Proračunska 
postavka 

 

podkonto 

Skupna 
vrednost 2013 

 

OB205-07-0002 Invest. 
vlaganja, nabave gasilskih 
vozil in opreme 

Transfer iz drž. 
proračuna 

             

030714 

 

431000 

 

=4.000 

lastna proračun. 
sredstva 

 

030714 

 

431000 

+7.000 

=27.000 

OB205-11-0003 

Ureditev avtobusnega 
postajališča v Savcih 

lastna proračun. 
sredstva 

 

081325 

 

420402 

-7.000 

ostane: 3.000 

 

Amandma št 2; 

• V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 040407 Investicijsko vzdrževanje in stroški 
Cajnkarjeve domačije, konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove, oziroma podkonto 420501 Obnove, ki se 
poviša v višini 3.000 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke: 081325 Ureditev avtobusnega postajališča v 
Savcih, konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije  v višini 2.000 EUR in postavke  071010 Javna dela – pomoč 
društvu, konto 4000 Osnovne plače 1.000 ER. 

 

Obrazložitev:  

Sredstva je potrebno zagotoviti za  nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu Cajnkarjeve domačije. 

 

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni projekt:  

Ime projekta viri Proračunska 
postavka 

 

podkonto 

Skupna 
vrednost 2013 

 

OB205-11-0008 Obnove 
stavb in objektov v lasti 
občine 

lastna proračun. 
sredstva 

 

040407 

 

420501 

+3.000 

=13.000 

OB205-11-0003 

Ureditev avtobusnega 
postajališča v Savcih 

lastna proračun. 
sredstva 

 

081325 

 

420402 

-2.000 

ostane: 1.000 

 

Amandma št 3; 

• V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 040612 Materialni stroški, konto 4029 Drugi 
operativni dohodki, oziroma podkonto 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev tolmačev, 
notarjev in drugih, ki se poviša v višini 8.828,41 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke: 071010 Javna 
dela – pomoč društvu, konti plač in prispevkov v višini  4.459  EUR in postavke 041321 Izgradnja širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij - OŠO, konto 402999 Drugi operativni odhodki v višini 450 EUR, konto 420401 
Novogradnje v višini 3.919,41 EUR. 
 

Obrazložitev:  

Sredstva je potrebno zagotoviti za  povračilo  stroškov revizije investicije vrtca. 

 

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni projekt:  
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Ime projekta viri Proračunska 
postavka 

 

podkonto 

Skupna vrednost 
2013 

 

OB205-12-0008 OŠO - 
Širokopasovni internet 
(nadaljnja širitev) 

lastna proračun. 

sredstva 

 

041321  

 

 

420401 

-3.919,41 

ostane: 26.080,59 

 

Amandma št 4; 

• V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 040621 Nakup opreme in drobnega inventarja, 
konto 4202 Nakup opreme, oziroma podkonto 420224 Nakup opreme za tiskanje in vzdrževanje v višini 238,80 €, 
podkonto 420238 Nakup telekomunikacijske opreme v višini 10 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke: 
postavke 041321 Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij - OŠO, konto 420401 Novogradnje 
v višini 248,80E UR. 
 

Obrazložitev:  

Sredstva je potrebno zagotoviti za  nakup opreme, ki je navedena v zgornjem  amandmaju. 

 

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni projekt:  

 

Ime projekta 

 

viri 

Proračun
ska 
postavka 

 

podkonto 

    Skupna 
vrednost 2013 

     

OB205-07-0005 Nakup opreme 
in drobnega inventarja 

lastna proračunska 
sredstva 

 

040621 

 

420238 

+10 

=210 

OB205-07-0005 Nakup opreme 
in drobnega inventarja 

lastna proračunska 
sredstva 

 

040621 

 

420224 

+238,80             

=238,80 

OB205-12-0008 OŠO - 
Širokopasovni internet (nadaljnja 
širitev) 

lastna proračun. 
sredstva 

 

041321  

 

 

420401 

-248,80 

ostane: 25.831,79 

 

Amandma št 5; 

• V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 040622 Sofinanciranje opreme za skupno občinsko 
upravo, konto 4320 Investicijski transferi občinam v višini 10 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke: 
postavke 041321 Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij - OŠO, konto 420401 Novogradnje 
v višini 10 EUR. 
 

Obrazložitev:  

Sredstva je potrebno zagotoviti za  sofinanciranje računalnika,  ki je potrebno zagotoviti za nemoteno delovanje 
Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi ion Sveti Tomaž. 

 

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni projekt:  

 

Ime projekta 

 

viri 

Proračun
ska 
postavka 

 

podkonto 

    Skupna 
vrednost 2013 

     

OB205-07-0005 Nakup opreme lastna proračunska   +10 
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in drobnega inventarja sredstva 040622 432000 =1.564,48 

OB205-12-0008 OŠO - 
Širokopasovni internet (nadaljnja 
širitev) 

lastna proračun. 
sredstva 

 

041321  

 

 

420401 

-10 

ostane: 25.821,79 

 

Amandma št 6; 

• V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 071008 Sofinanciranje JD – Zavod za informiranje 
Ormož, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode,oziroma podkonto  413302 Tekoči transferi v javne zavode – 
za izdatke za blago in storitve v višini 2.129 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke: postavke 041321 
Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij - OŠO, konto 420401 Novogradnje v višini 2.129 
EUR. 
 

Obrazložitev:  

Sredstva so bila že planirana v sprejetem proračunu, vendar so zaradi nesporazuma, da se program ne izvaja bila 
prerazporejena na druge postavke, zato je potrebno sredstva ponovno zagotoviti. 

 

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni projekt:  

 

Ime projekta 

 

viri 

Proračunska 
postavka 

 

podkonto 

    Skupna 
vrednost 2013 

     

OB205-12-0008 OŠO - 
Širokopasovni internet (nadaljnja 
širitev) 

lastna 
proračun. 
sredstva 

 

041321  

 

 

420401 

-2.129 

ostane: 23.692,79 

 

Amandma št 7; 

 

• V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 071142 Oskrbnina za zapuščene živali, konto 4020 
Pisarniški in splošni material in storitve,oziroma podkonto  402099 Drugi splošni material in storitve v višini 200 €. 
Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke: postavke 041321 Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij - OŠO, konto 420401 Novogradnje v višini 200 EUR. 
 

Obrazložitev:  

Sredstva je potrebno zagotoviti na podlagi potreb in realizacije s tega področja. 

 

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni projekt:  

 

Ime projekta 

 

viri 

Proračunska 
postavka 

 

podkonto 

    Skupna 
vrednost 2013 

     

OB205-12-0008 OŠO - 
Širokopasovni internet (nadaljnja 
širitev) 

lastna proračun. 
sredstva 

 

041321  

 

 

420401 

-200 

ostane: 23.492,79 
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Amandma št 8; 

• V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 081385 Modernizacija JP 802-051 Koračice mejna 
Ljutomer, konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije oziroma podkonto 420401 Novogradnje v višini 
5.842,56 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke: postavke 041321 Izgradnja širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij - OŠO, konto 420401 Novogradnje v višini 5.842,56 EUR.  
 
Za ta projekt se prerazporedijo sredstva iz postavke: 051905 Vrtec Sveti Tomaž v višini 71.000 (transfer iz 
državnega proračuna -  23 . člen ZFO). V enaki višini se delež lastnih sredstev prerazporedi na postavko: 051905 
Vrtec Sveti Tomaž. Ostanek sredstev iz 23. člena v višini 24.000 EUR pa se prerazporedi na postavko: 081329 
Modernizacija JP 802-282 Savci – ribnik. V enaki višini se delež lastnih sredstev prerazporedi na postavko: 051905 
Vrtec Sveti Tomaž. 

Obrazložitev:  

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za  dokončanje investicije 081385 Modernizacija JP 802-051 Koračice 
mejna Ljutomer v višini 5.842,56 EUR. Ostala sredstva, ki se prerazporejajo med postavkami vrtca, Modernizacijo 
JP 802-051 Koračice mejna Ljutomer in Modernizacijo JP 802-282 Savci – ribnik pa je potrebno prerazporediti, 
zaradi porabe sredstev 23. člena ZFO, ki so bila planirana na investiciji vrtca za tekoče leto v višini 95.000 EUR. 

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni projekt:  

 

Ime projekta 

 

viri 

Proračunsk
a postavka 

 

podkonto 

    Skupna 
vrednost 2013 

     

OB205-12-0008 OŠO – 
Širokopasovni internet (nadaljna 
širitev) 

lastna proračun. 
sredstva 

 

041321 

 

420401 

-5,842,56 

ostane: 17.650,23 

OB205-07-0043 Modernizacija JP 
802-051 Koračice- mejna -
Ljutomer 

Transfer iz drž. 
proračuna 

             

081385 

 

420401 

+71.000 

=71.000 

lastna proračun. 
sredstva 

 

081385 

 

420401 

-71.000 

=35.114,56 

OB205-09-0005 Vrtec Sveti 
Tomaž 

Transfer iz drž. 
proračuna 

             

051905 

 

420401 

-71.000 

ostane: 24.000 

lastna proračun. 
sredstva 

 

051905 

 

420401 

+71.000 

=195.369 

OB205-11-0001 Modernizacija JP 
802-282 Savci - ribnik 

Transfer iz drž. 
proračuna 

             

081329 

 

420401 

+24.000 

=62.037 

lastna proračun. 
sredstva 

 

081329 

 

420401 

-24.000 

=30.822 

OB205-09-0005 Vrtec Sveti 
Tomaž 

Transfer iz drž. 
proračuna 

             

051905 

 

420401 

-24.000 

ostane: 0 

lastna proračun. 
sredstva 

 

051905 

 

420401 

+24.000 

=219.369 

 

Amandma št 9; 

• V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 071670 Vzdrževanje stanovanj, konto 4025 Tekoče 
vzdrževanje, oziroma podkonto  402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 1.720 €. Sredstva se 
zagotovijo z znižanjem postavke: postavke 041321 Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij - 
OŠO, konto 420401 Novogradnje v višini 1.720 EUR. 
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Obrazložitev:  

Sredstva je potrebno zagotoviti za ureditev odvodnjavanja pri stanovanjskem bloku Sveti Tomaž 18. 

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni projekt:  

 

Ime projekta 

 

viri 

Proračunska 
postavka 

 

podkonto 

    Skupna 
vrednost 2013 

     

OB205-12-0008 OŠO - 
Širokopasovni internet (nadaljnja 
širitev) 

lastna proračun. 
sredstva 

 

041321  

 

 

420401 

-1.720 

ostane: 15.930,23 

 

Amandma št 10; 

• V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 071712 Sofinanciranje Konzorcija za nabavo 
avtobusa  za odvzem krvi na terenu, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode, oziroma podkonto  413302 Tekoči 
transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve v višini 1.030 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem 
postavke: postavke 041321 Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij - OŠO, konto 420401 
Novogradnje v višini 1.030 EUR. 
 

Obrazložitev:  

Sredstva je potrebno zagotoviti za sofinanciranje Konzorcija za nabavo avtobusa  za odvzem krvi na terenu, ki se 
ustanavlja v okviru UKC Maribor. 

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni projekt:  

 

Ime projekta 

 

viri 

Proračunska 
postavka 

 

podkonto 

    Skupna 
vrednost 2013 

     

OB205-12-0008 OŠO - 
Širokopasovni internet (nadaljnja 
širitev) 

lastna proračun. 
sredstva 

 

041321  

 

 

420401 

-1.030 

ostane: 14.900,23 

 

Amandma št 11; 

• V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 171801 Stroški kulturne dvorane, konto 4202 
Nakup opreme, oziroma podkonto 420202 Nakup strojne računalniške opreme v višini 500 €, podkonto 420204 
Nakup drugega pohištva v višini 450 € in podkonto 420239 Nakup avdiovizualne opreme v višini 880 EUR. 
Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke: postavke 041321 Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij - OŠO, konto 420401 Novogradnje v višini 1.830 EUR. 

 

Obrazložitev:  

Sredstva je potrebno zagotoviti za  nakup opreme za potrebe kulturne dvorane, ki je bila že zagotovljena s 
prerazporeditvijo sredstev, vendar je pri pripravi rebalansa pomotoma izpadla. 

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni projekt:  

 

Ime projekta 

 

viri 

Proračunsk
a postavka 

 

podkonto 

    Skupna 
vrednost 2013 

     

OB205-07-0005 Nakup opreme 
in drobnega inventarja 

lastna proračunska 
sredstva 

 

171801 

 

420202 

+500 

=500 

OB205-07-0005 Nakup opreme lastna proračunska   +450             
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in drobnega inventarja sredstva 171801 420224 =450 

OB205-07-0005 Nakup opreme 
in drobnega inventarja 

lastna proračunska 
sredstva 

 

171801 

 

420224 

+880             

=880 

OB205-12-0008 OŠO - 
Širokopasovni internet 
(nadaljnja širitev) 

lastna proračun. 
sredstva 

 

041321  

 

 

420401 

-1.830 

ostane: 13.070,23 

 

 

OBSEG REBALANSA PRORAČUNA 
 

Prihodki v sprejetem proračunu za leto 2013 se iz 2.300.900 EUR z rebalansom povišajo  na 2.346.217 EUR, oz. za 
2 %. Odhodki proračuna pa se povišajo iz 2.481.575 EUR na 2.648.614 EUR, oz. za 6,7 %. 

 

 

Rebalans proračuna 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

I. SKUPAJ PRIHODKI                                                                                                                      2.346.217 

II. SKUPAJ ODHODKI                                                                              2.648.614 

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK                                                      -302.397 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                            0                                                       

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                                                           0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)                       0                              

C. RAČUN FINANCIRANJA 

VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA                                                                                                        0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA                                                                                                                   76.031 

SPREMEMBA IX. STANJA SREDSTEV NA RAČUNU *(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                      -372.333                                                    

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                                                                                             -76.031 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)                                                                                            372.333 
* Znesek v višini 221.162 eurov je enak prenosu sredstev po stanju iz preteklih let (konto 9009) 

 

 

Rebalans proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2013 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih 
programov. 

 
     V splošnem delu rebalansa proračuna so obrazložene spremembe med veljavnim proračunom Občine Sveti Tomaž  
     za leto 2013 ter predlogom rebalansa proračuna za leto 2013. 

 

Posebni del proračuna vsebuje finančni načrt neposrednega uporabnika, ki zajema občinski svet, nadzorni odbor, 
župana in občinsko upravo. Obrazložitve finančnih načrtov zajemajo spremembe med sprejetim oz. veljavnim 
proračunom Občine Sveti Tomaž za leto 2013 ter predlogom rebalansa proračuna za leto 2013. Proračunske 
postavke, ki s predlaganim rebalansom ostajajo nespremenjene nimajo dodatne obrazložitve. 
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1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna 

70 - DAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 1.535.979 € 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Vrednost: 1.420.589 € 

Najpomembnejši prihodek iz skupine davčnih prihodkov je prihodek iz naslova dohodnine.  Predstavlja 60,55 % 
prihodkov. Dohodnina se kot odstopljeni vir občinam nakazuje tedensko po enakih deležih. Ocena temelji na 
izračunih primarne porabe in  dohodnine za leto 2013, ki jo posreduje Ministrstvo za finance.  

703 - Davki na premoženje 
Vrednost: 80.890 € 

Dohodnini oziroma davkom na dohodek in dobiček sledijo prihodki iz naslova davkov na premoženje, med katerimi 
največji delež predstavljajo davki na nepremičnine, kamor spadajo: nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča, 
zamudne obresti iz naslova nadomestila  ter  davki od premoženja. V skupino davkov na premoženje spadajo še 
davki na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. V 
bilanci prihodkov in odhodkov predstavljajo 3,45 % prihodkov.  

704 - Domači davki na blago in storitve 
Vrednost: 34.500 € 

Domači davki na blago in storitve, zajemajo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda in odlaganja odpadkov. Ostali prihodki v tej skupini so še davki od iger na srečo ter pristojbine za vzdrževanje 
gozdnih cest. V bilanci prihodkov in odhodkov predstavljajo domači davki 1,47 % prihodkov.  

 
  

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 100.400 € 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Vrednost: 68.500 € 

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja zajemajo prihodke od obresti, najemnin za 
stanovanja in poslovne prostore, prihodke od podeljenih koncesij in prihodke od najemnin za pokopališče. Od leta 
2010 pa tudi najemnine za komunalno infrastrukturo. Osnova za višino najemnine je strošek amortizacije. V bilanci 
prihodkov in odhodkov predstavljajo 2,92 % prihodkov. 

711 - Takse in pristojbine 
Vrednost: 1.500 € 

Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov in naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno 
plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna 
povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. V skladu z zakonodajo je vse več storitev, ki so oproščena 
plačila takse, zato se višina prihodkov od upravnih taks v primerjavi s preteklimi leti znižuje. V bilanci prihodkov in 
odhodkov predstavljajo 0,06% prihodkov. 
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712 - Globe in druge denarne kazni 
Vrednost: 1.100 € 

Globe in druge denarne kazni, ki zajemajo globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, 
ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. V bilanci prihodkov in 
odhodkov predstavljajo 0,05 % prihodkov.   

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Vrednost: 2.500 € 

Prihodki iz skupine prodaje blaga in storitev  zajemajo predvsem prihodke dosežene s pogrebno dejavnostjo. V 
bilanci prihodkov in odhodkov predstavljajo 0,11 % prihodkov. 

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Vrednost: 26.800 € 

Drugi nedavčni prihodki zajemajo v pretežni meri prihodke iz naslova plačila prispevkov občanov pri izgradnji 
investicij komunalne infrastrukture, komunalnih prispevkov ter druge izredne nedavčne prihodke. V bilanci 
prihodkov in odhodkov predstavljajo 1,14 % prihodkov. 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
Vrednost: 71.072 € 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Vrednost: 71.072 € 

V letu 2013 je predvidena prodaja premoženja, ki ga je občina pridobila z dedovanjem, kot povračilo za plačilo 
stroškov oskrbe v domovih za ostarele. Zemljišč občina za svojo dejavnost ne potrebuje, zato je smiselno, da se čim 
prej prodajo. V bilanci prihodkov in odhodkov predstavljajo 3,03% prihodkov. 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
Vrednost: 638.766 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Vrednost: 189.286 € 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo prihodke iz državnega proračuna, proračunov 
drugih občin, sklada socialnega zavarovanja in agencij. Iz državnega proračuna so planirana sredstva za investicije 
po 21. in 23. členu ZFO  v višini 136.966 EUR  ter sredstva požarnega sklada v višini 4.000 EUR. Sredstva za 
tekočo porabo v višini 48.320 EUR pa zajemajo prihodek za sofinanciranje javnih del, sofinanciranje delovanja 
skupne občinske uprave, sofinanciranje družinskega pomočnika in vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2013 občina ne 
prejme finančne izravnave. V bilanci prihodkov in odhodkov transferni prihodki predstavljajo 8,07 % prihodkov.   

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 

Vrednost: 449.480 € 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije zajemajo sredstva za strukturno politiko ter druga 
sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije, ki jih občina prejme na podlagi javnih razpisov. V letu 
2013 je planiran prihodek iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije 453.193 EUR za novogradnjo vrtca. Za 
vračilo sredstev iz leta 2010 za OŠO se planirajo sredstva z predznakom minus (-3.713,04). Skupaj prejeta sredstva 
iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU predstavljajo 19,16 % prihodkov.  
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Odhodki proračuna 

40 - TEKOČI ODHODKI 
Vrednost: 589.365 € 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Vrednost: 155.244 € 

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače, 
regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge tekoče izdatke - javnih uslužbencev občinske uprave, 
župana ter zaposlene preko javnih del. V bilanci prihodkov in odhodkov predstavljajo 5,86 % odhodkov.  

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Vrednost: 25.699 € 

Sredstva so planirana za plačilo prispevkov delodajalcev za socialno varnost javnim uslužbencem  občinske uprave, 
župana  ter zaposlenih preko javnih del. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih 
plačujejo delodajalci za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih se obračunajo v skupni 
višini 16,1 % in zajemajo: prispevek na pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 8,85 %, prispevek za obvezno 
zdravstveno zavarovanje 6,56 %, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53 %, prispevek za 
zaposlovanje 0,6 % in prispevek za starševsko varstvo 0,1 %. V bilanci prihodkov in odhodkov predstavljajo 0,97 % 
odhodkov.  

402 - Izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 365.440 € 

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila za opravljene 
storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za 
občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitev itd.). 
Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi 
odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški 
iz naslova izobraževanja, kotizacij za seminarje in povračila za službena potovanja,  plačila članom različnih komisij 
in odborov, članarine, plačila poštnin, storitev plačilnega prometa in bančnih storitev. V bilanci prihodkov in 
odhodkov predstavljajo 13,51 % odhodkov. 

403 - Plačila domačih obresti 
Vrednost: 13.036 € 

Plačilo obresti  v predlogu proračuna za leto 2013 zajema odplačevanje obresti od najetih dolgoročnih kreditov za 
modernizacijo cest in kreditov, ki jih je v preteklosti najela Občina Ormož in so skupnega značaja. V bilanci 
prihodkov in odhodkov predstavljajo 0,49 % odhodkov.  

409 - Rezerve 
Vrednost: 29.946 € 

Predvideni izdatki v predlogu proračuna za leto 2013, zajemajo proračunsko rezervo občine in splošno proračunsko 
rezervacijo. Sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad so namenjena programoma 
pomoči v primerih naravnih nesreč, planirana pa je bila v obsegu do 1,5% skupnih proračunskih prejemkov. 
Načrtovana sredstva splošne proračunske rezervacije  so v skladu z Zakonom o javnih financah namenjena za 
financiranje nepredvideni nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med 
letom izkaže, da v proračunu niso bile zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. V tej skupini kontov se 
evidentirajo tudi sredstva stanovanjskega rezervnega sklada za pridobivanje novi stanovanj, vzdrževanje in 
upravljanje stanovanj in sredstva stanovanjskega rezervnega sklada. Rezerve v bilanci prihodkov in odhodkov 
predstavljajo 1,13 % odhodkov.  
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41 - TEKOČI TRANSFERI 
Vrednost: 922.923 € 

410 - Subvencije 
Vrednost: 38.946 € 

Subvencije vključujejo nepovratna sredstva dana javnim in privatnim podjetjem, zasebnikom in kmetom ter 
subvencije za  subvencioniranje cen komunalnih storitev. V bilanci prihodkov in odhodkov predstavljajo 1,47 % 
odhodkov. 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Vrednost: 378.245 € 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in 
gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestijo 
posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfer je značilno, da koristniki teh 
sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. 
Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti,  regresiranje prevozov v 
šolo in iz šole, oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih 
transferov. V bilanci prihodkov in odhodkov predstavljajo 14,28 % odhodkov. 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Vrednost: 85.443 € 

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam (podskupina 
412). Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, 
invalidska, veteranska,...) in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor 
je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni 
tudi transferi političnim strankam. V bilanci prihodkov in odhodkov predstavljajo 3,10 % odhodkov. 

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Vrednost: 420.289 € 

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere  občinam, tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, 
tekoče transfere v javne sklade, javne zavode in agencije. Na kontu tekoči transferi občinam so zajeta predvsem 
sredstva za plače in materialne stroške delovanja skupne občinske uprave, ki deluje za tri občine v sklopu občine 
Ormož ter redarstvo v sklopu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. V sklopu tekoči transferov v 
skladu socialnega zavarovanja so načrtovani izdatki za področje zdravstva v sklad socialnega zavarovanja iz naslova 
prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb. Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 
posredni proračunski uporabniki so namenjeni za plačilo obveznosti koncesionarjev za vzdrževanje lokalnih cest in 
zimsko službo ter pomoč družini na domu. Tekoči transferi v javne zavode so v predlogu proračuna za leto 2013 
namenjeni delovanju javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture in za pokritje stroškov drugih 
zavodov, ki delujejo tudi za našo občino. Tekoči transferi v javne agencije so namenjeni za sofinanciranje delovanja 
Javne razvojne agencije Ormož. V bilanci prihodkov in odhodkov predstavljajo 15,87 % odhodkov.  

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
Vrednost: 1.035.551 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Vrednost: 1.035.551 € 

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev (podskupina 420) to je zgradb 
in prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, 
investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih bogastev, nematerialnega premoženja ter študije 
o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo nadzor in investicijski inženiring. V bilanci prihodkov in 
odhodkov predstavljajo 39,10 % odhodkov.  
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43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Vrednost: 100.776 € 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 

Vrednost: 46.000 € 

V tem sklopu transferov so zajeti investicijski transferi gasilskim društvom za sofinanciranje nakupa gasilske 
opreme iz sredstev proračuna ter iz namenskih sredstev požarne takse. V bilanci prihodkov in odhodkov 
predstavljajo 1,74 % odhodkov. 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Vrednost: 54.776 € 

Investicijski transferi se nanašajo na  občinske  projekte skupnega pomena, katerih nosilec je občina Ormož in  
transfere javnim zavodom za sofinanciranje opreme. V bilanci prihodkov in odhodkov predstavljajo 2,07 % 
odhodkov.  

  

 

 

B - Račun finančnih terjatev in naložb 

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

Vrednost: 6.095 € 

750 - Prejeta vračila danih posojil 
Vrednost: 6.095 € 

V letu 2013 zapade v vračilo depozit NLB d.d., ki ga je občina Sveti Tomaž pridobila z delitveno bilanco. 

 

 

 

C - Račun financiranja 

55 - ODPLAČILA DOLGA 
Vrednost: 76.031 € 

550 - Odplačila domačega dolga 
Vrednost: 76.031 € 

Sredstva so planirana za odplačilo dolga po obstoječih kreditnih pogodbah. 
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I I .  PO SEBNI  D EL  

Obrazložitev proračunskih postavk 

A - Bilanca odhodkov 

01 - OBČINSKI SVET 
Vrednost: 31.366 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

010101 - Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje 
funkcije) 

Vrednost: 6.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za izplačilo sejnin svetnikom občinskega sveta v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 
povračilu stroškov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

010102 - Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles 
Vrednost: 548 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s pripravo gradiv za seje 
občinskega sveta in delovna telesa ter  stroški reprezentance. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

010105 - Sejnine udeležencem odborov in komisij 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo sejnin delovnih teles občinskega sveta.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 
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010106 - Financiranje političnih strank 
Vrednost: 2.243 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za financiranje političnih strank so v skladu s sklepom občinskega sveta glede na število prejetih glasov  na lokalnih 
volitvah  leta 2010 zagotovljena sredstva za financiranje političnih strank.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Število prejetih glasov na lokalnih volitvah in vrednost po glasu, ki jo s sklepom določi občinski svet 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

010411 - Objava občinskih predpisov 
Vrednost: 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina mora objaviti akte, ki jih sprejme občinski svet in zagotoviti objavo drugih občinskih predpisov, kot so razni 
razpisi in podobno. Za ta namen izdaja Uradno glasilo s katerim so povezani stroški, ki jih zagotavlja na tej ostavki, 
kakor tudi stroške za druge uradne objave.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

010412 - Zastave in simboli občine 
Vrednost: 1.220 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za nakup občinskih, državnih in evropskih zastav, ki jih mora 
občina v skladu z veljavno zakonodajo izobešati ob raznih praznikih in prireditvah ter izdelavo grbov, ki so potrebni 
za prepoznavnost občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

010413 - Stroški promoviranja občine 
Vrednost: 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske 010413 so v predlogu proračuna zagotovljena sredstva za promoviranje občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

010414 - Prireditve ob občinskem prazniku 
Vrednost: 5.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške, ki nastanejo v zvezi s prireditvami ob občinskem prazniku.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

010420 - Prireditve ob praznikih in drugih prireditvah 
Vrednost: 5.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva povezane s pripravo in izvedbo prireditev ob praznikih in 
transferi društvom, ki bodo izvajala prireditve ob praznikih in posebnih priložnostih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

010601 - Plačilo članarine za Združenje občin Slovenije 
Vrednost: 6.155 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V predlogu proračuna so na postavki zagotovljena sredstva za članarine Združenja občin, katere članica je tudi 
občina Sveti Tomaž ter za izvajanje notranje revizije.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sklep občinskega sveta o članstvu v Združenju občin Slovenije in Dogovor o opravljanju storitev Skupne notranje 
revizijske službe. 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

010602 - Transferi za delovanje RRA 
Vrednost: 450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva  za delovanje Mariborske razvojne agencije s katero je podpisana pogodba o 
sofinanciranju. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podpisana pogodba o sofinanciranju 

 

02 - NADZORNI ODBOR 
Vrednost: 3.125 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

020201 - Nadomestila članom posebnih komisij 
Vrednost: 2.675 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za izplačilo sejnin za udeležbo na sejah nadzornega obora ter izplačilo nagrad za 
opravljene nadzore oziroma preglede. Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva člana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Letni program dela nadzornega odbora 

020202 - Materialni stroški Nadzornega odbora 
Vrednost: 450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje Nadzornega odbora je potrebno zagotoviti sredstva za materialne stroške, kot so stroški izobraževanja, 
službenih poti in podobno. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Letni program dela Nadzornega odbora 
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03 - ŽUPAN 

Vrednost: 130.977 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

030102 - Plače za delo po pogodbi - podžupan 
Vrednost: 7.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izplačilo nagrade podžupanu za nepoklicno opravljanje 
funkcije. Podžupan je na podlagi 8. člena Odloka o plačah funkcionarjev uvrščen v 34. plačni razred. S sklepom mu 
je odrejeno 35 % plačila, glede na obseg njegovih obveznosti in pristojnosti kot če bi funkcijo opravljal poklicno. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavna zakonodaja 

030103 - Materialni stroški za funkcioniranje 
Vrednost: 9.702 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za funkcioniranje župana in podžupana. Sredstva so namenjena za plačilo izdatkov 
reprezentance, drugih materialnih stroškov, službena potovanja ter stroške kotizacij za posvetovanja in seminarje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

030716 - Plače - župan 
Vrednost: 45.625 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema plačo za  poklicno opravljanje funkcije župana. Zajema osnovno plačo, ki je glede na število 
prebivalcev uvrščena 49 plačilni razred; dodatek za delovno dobo (0,33 % na vsako končano leto), povračilo 
stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, prispevke delodajalca za socialno varnost in 
premijo kolektivnega dodatnega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavna zakonodaja 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

030410 - Pokroviteljstva občine 
Vrednost: 6.050 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu se zagotavljajo sredstva za pokroviteljstva prireditev ob raznih priložnostih katerih izvajalci so zavodi, 
društva in druge organizacije. Sredstva se na podlagi vlog odobrijo le-tem na podlagi sklepa župana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

030411 - Zlate poroke in jubileji 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva predvsem za izvedbo zlatih porok in manjši del sredstev za 
morebitne jubileje občanov. Izdatki povezani z zlatimi porokami se nanašajo na: izdelavo posebne listine, nakup 
priložnostnega darila, manjši kulturni program s pogostitvijo in drugi stroški, ki nastanejo z izvedbo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

030701 - Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 
Vrednost: 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih z delovanjem sistema javnega 
alarmiranja.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 
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030702 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za operativno delovanje enot civilne zaščite predvsem v 
obliki tekmovanj enot civilne zaščite. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

030710 - Delovanje gasilske zveze 
Vrednost: 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov povezanih z administrativnim in računovodskim delom, plačilo 
materialnih stroškov, (pisarniški material, poštnina, bančne storitev, drobni inventar, odlikovanj), operativno 
delovanje in vrsto drugih izdatkov potrebnih za organizacijo in delovanje zveze). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

030711 - Dejavnost gasilskih društev 
Vrednost: 22.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi kategorizacije in meril se na podlagi pogodbe o opravljanju javne lokalne gasilske službe zagotavljajo 
sredstva 4 prostovoljnim gasilskim društvom za sofinanciranje stroškov: pisarniškega materiala, elektrike, vode, 
telefona, strokovne literature, vzdrževanja vozil, nakup goriva, izdatke povezane z intervencijami, servisiranje 
opreme, izobraževanje gasilcev, zavarovanje operativnih gasilcev za primer poškodb pri intervencijah, zavarovanja 
garaž ter tistih vozil, ki pripadajo gasilskim društvom po kategorizacijah in merilih za opremljanje enot. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

030714 - Sofinanciranje investicijskih vlaganj in nabava gasilskih vozil ter 
gasilske zaščitne in reševalne opreme 

Vrednost: 31.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S proračunom se zagotovijo sredstva za obnovo oziroma investicijska vlaganja v gasilske domove ter nabavo 
gasilskih vozil. Z amandmajem, ki je bil podan k predlaganemu rebalansu proračuna so se zagotovila dodatna 
sredstva za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja gasilskega doma Savci v višini 7.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-07-0002 - Investicijska vlaganja, nabave gasilskih vozil in opreme 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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04 - OBČINSKA UPRAVA 

Vrednost: 2.483.146 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

040201 - Plačila bančnih storitev 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo bančnih storitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

040202 - Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 
Vrednost: 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotovijo za plačilo storitev katere opravljata Uprava Republike Slovenije za javna plačila in Banka 
Slovenije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

040401 - Oglaševanje in objave 
Vrednost: 3.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za obveščanje domače javnosti v različnih primerih, ko so potrebna 
razna obvestila za določeni namen. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 
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04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

040405 - Rekonstrukcija prostorov stare pošte 
Vrednost: 6.350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Objekt stare pošte je v zelo slabem stanju, saj odpada omet neposredno na cesto. Zato je nujno zagotoviti sredstva za 
rekonstrukcijo le-tega. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-11-0008 - Obnove poslovnih prostorov v lasti občine 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

040406 - Pravno zastopanje 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za plačilo pravnega zastopanja odvetnikov katere občina najame kadar je 
potrebno zastopanje v pravdnih zadevah, ki se vodijo proti občini oziroma jih občina vodi proti tretjim osebam. Z 
rebalansom proračuna se uskladi postavka z že sprejetim proračunom, poviša se za 5,3 %. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

040407 - Investicijsko vzdrževanje in stroški Cajnkarjeve domačije 
Vrednost: 13.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postopku pridobivanja je nakup rojstne hiše - domačije slovenskega pisatelja, dramatika, esejista, urednika in 
duhovnika Stanka Cajnkar, ki se je rodil leta 1900 v Savcih. Hiša je v zelo slabem stanju, zato je nujno izvesti 
investicijska vzdrževalna dela. Z rebalansom se zagotavljajo dodatna sredstva za investicijsko vzdrževanje in 
materialne stroške za plačilo električne energije v skupni višini 13.300 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-11-0008 - Obnove stavb v lasti občine 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

040610 - Plače 
Vrednost: 107.451 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, regres, plačilo prispevkov in dajatev, 
plačilo nadur, delovne uspešnosti ter povračilo prevozov na delo in prehrane med delom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavna zakonodaja 

040612 - Materialni stroški 
Vrednost: 58.538 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki v okviru proračunske postavke se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za nemoteno 
delo občinske uprave od pisarniške materiala, telefonskih stroškov, poštnine, poraba kuriv in stroški ogrevanja, 
odvoz smeti, voda, plačilo elektrike, čistil, strokovne literature, službenih potovanj, kotizacij za seminarje, 
zavarovanja  poslovnega objekta in opreme, vzdrževanje računalniške in programske opreme, vzdrževanje poslovnih 
prostorov, delo študentov in dijakov in plačilo drugih materialnih stroškov in drugih operativnih odhodkov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

040613 - Plače - sofinanciranje SOU Spodnje Podravje 
Vrednost: 2.675 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 je občina Sveti Tomaž pristopila k Skupni občinski upravi občin Podravske regije na področju  
redarstva. V ta namen mora zagotavljati ustrezni delež sofinanciranja uprave (plače, nadomestila, prispevki in drugi 
materialni stroški, povezani z delovanjem). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Odlok o ustanovitvi organa skupne uprave občin v Spodnjem Podravju 

040630 - Plače delavcev skupne občinske uprave 
Vrednost: 24.018 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po razdelitvi Občine Ormož je bila v skladu z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave za potrebe Občine 
Ormož, Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž ustanovljena skupna občinska uprava, ki  opravlja 
določene naloge za vse tri občine opredeljene v skladu z odlokom. Z ustanovitvijo skupne občinske uprave  je 
potrebno zagotoviti delež sredstev za delovanje skupne občinske uprave (plače, nadomestila, prispevki in drugi 
materialni stroški, povezani z delovanjem). Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Z 
rebalansom se postavka uskladi z dejanskimi potrebami oz. se zniža za 6,3 %. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave za potrebe Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti 
Tomaž 

040632 - Materialni stroški - skupna občinska uprava 
Vrednost: 4.630 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prav tako je za materialne stroške, ki so potrebni za delovanje skupne občinske uprave potrebno v proračunu 
zagotoviti sredstva v deležu 12,7%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave za potrebe Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti 
Tomaž 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 

040620 - Vlaganja v objekte 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za vlaganje prostorov potrebnih za delovanje občinske uprave. S 
prerazporeditvijo so bila odvzeta sredstva, ki so bila planirana za dokumentacijo novih prostorov, ki pa se ponovno 
vključijo v proračun za leto 2014. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-07-0004 - Vlaganje v objekte, OB205-07-0059 - Ureditev občinske upravne zgradbe 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

040621 - Nakup opreme in drobnega inventarja 
Vrednost: 2.949 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja minimalna sredstva za nakup opreme in drobnega inventarja za potrebe občinske 
uprave. 

  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-07-0005 - Nakup opreme in drobnega inventarja  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

040622 - Sofinanciranje opreme za skupno občinsko upravo 
Vrednost: 1.564 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje skupne občinske uprave je potrebno zagotoviti tudi del sredstev za potrebno opremo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-07-0005 - Nakup opreme in drobnega inventarja 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

040623 - Nakup računalnikov, programske opreme in licenc 
Vrednost: 4.973 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za zagotavljanje  opreme potrebne za delovanje  občinske 
uprave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-07-0007 - Nakup računalnikov, programske opreme 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 - Prometna varnost 

040801 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Vrednost: 150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje stroškov Sveta za preventivo in vzgoje v 
cestnem prometu, ki deluje v sklopu občine Ormož. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sklepi občinskih svetov občine Ormož, občine Središče ob Dravi in občine Sveti Tomaž 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

071001 - Javna dela - Pomoč pri izvajanju programov za mlade 
Vrednost: 864 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za plačo december 2012: JD - Pomoč pri izvajanju programov za mlade, 
ki se je izvajal v letu 2012. Zavod za zaposlovanje zagotavlja za udeleženko do 95 % plače, stroške prevoza na delo 
in prehrane. Občina pa mora iz proračuna zagotoviti razliko plače in sredstva za regres za letni dopust. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Odhodki za eno osebo, razvrščeno v V. tarifni razred. 

071002 - Javna dela - Urejanje in vzdrževanje javnih površin 
Vrednost: 11.191 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za izvajanje programa javnih del Urejanje in vzdrževanje javnih površin se za leto 2013 zagotovijo sredstva za 
vključitev ene osebe z IV. tarifnim razredom. Zavod za zaposlovanje zagotavlja za udeležence javnih del 75 % 
plače, stroške zdravniškega pregleda, stroške prevoza na delo in prehrane. Občina pa mora iz proračuna 
zagotoviti  25 % plače in regres za letni dopust. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov za eno osebo, razvrščeno v IV. tarifni razred. 
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071003 - Javna dela - Varstvo okolja 
Vrednost: 8.936 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za izvajanje programa javnih del Varstvo okolja se za leto 2013 zagotovijo sredstva za vključitev ene osebe s I. 
tarifnim razredom. Zavod za zaposlovanje zagotavlja za udeležence javnih del 75 % plače, stroške zdravniškega 
pregleda, stroške prevoza na delo in prehrane. Občina pa mora iz proračuna zagotoviti  25 % plače in regres za letni 
dopust. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov za eno osebo, razvrščeno v I. tarifni razred. 

071004 - Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 
Vrednost: 572 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sveti Tomaž je na podlagi Pogodbe o partnerstvu partnerica v projektu Centra za informiranje in poklicno 
svetovanje, ki deluje v sklopu Zavoda RS za zaposlovanje, kot partnerica v projektu. Za delovanje CIPS 
zagotavljajo občine - partnerice letno proporcialni znesek glede na število prebivalcev. CIPS skrbi za informiranje in 
poklicno svetovanje za vse ciljne skupine v okolju (osnovnošolci, srednješolci, študentje, starši, brezposelni in 
odrasli), za zbiranje in izdelavo informacij na lokalnem nivoju: o lokalnih delodajalcih, šolah, primernih 
izobraževalnih programih, opisih poklicev, možnosti zaposlovanja, razpisanih delovnih mestih, lokalnih iniciativah 
in podobno, za individualno svetovanje pri načrtovanju izobraževalne in poklicne poti, predavanja o poklicih - 
predstavitve poklicev in izobraževalnih institucij in izvaja pogovore z delodajalci. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba o partnerstvu  v projektu Centra za informiranje in poklicno svetovanje 

071007 - Sofinanciranje JD - OŠ Sveti Tomaž 
Vrednost: 2.928 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za izvajanje programa javnih del Pomoč pri izvajanju programov za mlade in informator v Osnovni šoli je potrebno 
zagotoviti  sredstva za sofinanciranje osebe s IV in V. tarifnim razredom. Zavod za zaposlovanje zagotavlja za 
udeležence javnih del 75 % plače, stroške zdravniškega pregleda, stroške prevoza na delo in prehrane. Za invalidne 
osebe, ki je predvidena za vključitev v javna dela pa zavod zagotavlja 95 % sredstev za plače. Občina pa mora iz 
proračuna zagotoviti  25 % , oz. 5 % plače in regres za letni dopust. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov za eno osebo, razvrščeno v IV. tarifni razred - 25 % plače in regres za letni dopust ter ocena 
odhodkov za eno osebi, razvrščeno v V. tarifni razred - 5 % plače in regres za letni dopust. 

071008 - Sofinanciranje JD - Zavod za informiranje Ormož 
Vrednost: 2.129 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za izvajanje programa javnih del Varstvo in ohranjanje kulturne dediščine in ohranitev kulturno - umetniške 
produkcije, ki se izvaja v Zavodu za informiranje Ormož   je potrebno zagotoviti  sredstva za sofinanciranje osebe s 
IV. tarifnim razredom. Zavod za zaposlovanje zagotavlja za udeležence javnih del 75 % plače, stroške zdravniškega 
pregleda, stroške prevoza na delo in prehrane. Zavod zagotavlja sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, razliko 
25 % sredstev za plače pa zagotavlja občina. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov za eno osebo, razvrščeno v IV. tarifni razred - 25 % plače. 

071009 - Javna dela - Vzdrževanje občinskih cest 
Vrednost: 6.876 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za izvajanje programa javnih del Vzdrževanje občinskih cest se za leto 2013 zagotovijo sredstva za vključitev ene 
osebe s I. tarifnim razredom. Zavod za zaposlovanje zagotavlja za udeležence javnih del 75 % plače, stroške 
zdravniškega pregleda, stroške prevoza na delo in prehrane. Občina pa mora iz proračuna zagotoviti  25 % plače in 
regres za letni dopust. Z rebalansom se zagotavljajo  sredstva za letni dopust, ki niso bila planirana, zato se postavka 
poviša za 12,5 %. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov za eno osebo, razvrščeno v I. tarifni razred od 15.05. 2013 dalje. 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

071116 - Pospeševanje in razvoj kmetijstva 
Vrednost: 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotovljena sredstva za izvedbo javnega razpisa, s katerim imajo upravičenci možnost pridobiti finančna  
sredstva po razpisnih pogojih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-07-0014 - Kompleksne subvencije v kmetijstvu 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

071117 - Obramba pred točo z letali 
Vrednost: 1.883 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za obrambo pred točo z letali, ki ga izvaja letalski center Maribor. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

071118 - Delovanje lokalne akcijske skupine Prlekije - LAS 
Vrednost: 2.482 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sveti Tomaž je soustanoviteljica lokalne akcijske skupine za območje Prlekije. Za izvedbeno fazo 
Razvojnega programa podeželja za območje Prlekije se v obdobju 2007-2013 pričakujejo sredstva iz evropskih 
virov ob ustrezni zagotovitvi sredstev lokalne skupnosti, zasebne in civilne iniciative. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba o sofinanciranju delovanja 

071119 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 
Vrednost: 2.391 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi odloka. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o divjadi in lovstvu, Občinski odlok 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

071142 - Oskrbnina za zapuščene živali 
Vrednost: 900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna po zakonu o zaščiti živali poskrbeti za oskrbnino zapuščenih živali najdenih na njenem območju.  
Z rebalansom proračuna se zagotovijo dodatna sredstva v višini 200 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavna zakonodaja 

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

071150 - Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v skladu z zakonom o gozdovih zagotavlja tudi lokalna skupnost. 
Vzdrževanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa, ki ga pripravi Zavod za gozdove. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavna zakonodaja in ocena realizacije za preteklo leto 
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12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

081651 - Energetsko svetovalna pisarna 
Vrednost: 120 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prostorih občinske uprave občine Ormožu enkrat tedensko deluje energetsko svetovalna pisarna, kjer svetujejo 
strokovnjaki predvsem s področja energetike. Za delovanje te pisarne se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov 
električne energije, stroškov ogrevanja, odvoz smeti in telefonskih stroškov. Občina zagotavlja sredstva v 
sorazmernem deležu glede na število prebivalcev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

081652 - Lokalni energetski koncept občine 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V zvezi z veljavno zakonodajo je potrebno izdelati energetski koncept občine. Z rebalansom se postavka poviša še 
za 11,1 %. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

081301 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 
Vrednost: 52.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Koncesionar  zagotavlja,  vzdrževanje cest v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in 
nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 92/98) urejevanje  bankin, košnja, krpanje udarnih jam, 
rezanje vejevja, kopanje jarkov in druga nujna vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Letni načrt vzdrževanja 
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081302 - Zimska služba - lokalne ceste 
Vrednost: 66.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi (Uradni vestnik občine Ormož št. 3/01). Za 
ta namen je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo obveznosti za opravljena dela. Z rebalansom proračuna pa se 
zagotavlja še 10.000 EUR,  ki jih je potrebno zagotoviti za storitve jesen - zima. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

171301 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 67.762 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke 171301 se zagotavljajo, vzdrževanje cest v skladu s Pravilnikom o vrstah 
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest  (Uradni list RS, št. 92/98 (urejevanje 
bankin, košnja, krpanje udarnih jam, rezanje vejevja, kopanje jarkov). Dela se oddajo na podlagi zbiranja ponudb 
najugodnejšemu ponudniku. Glede na realizacijo in dejanske potrebe se z realizacijo zagotovijo dodatna sredstva v 
višini 22.432 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

171302 - Zimska služba na javnih poteh 
Vrednost: 98.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke 171302 se zagotavljajo za zimsko službo na javnih poteh in se nanašajo na 
pluženje snega in posip cest. V obdobju zima – pomlad 2013 je bilo potrebno s prerazporeditvami zagotoviti 
dodatnih 53.000 EUR. Z rebalansom proračuna pa se zagotavlja še 10.000 EUR,  ki jih je potrebno zagotoviti za 
storitve jesen- zima. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

081325 - Ureditev avtobusnega postajališča v Savcih 
Vrednost: 3.280 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z dopolnjenim predlogom proračuna se doda nova postavka. Ureditev avtobusnega postajališča zajema ureditev 
izogibališča za avtobus, asfaltiranje postajališča s postavitvijo robnikov in druga nujna dela, ki so potrebna za 
zagotavljanje varnosti potnikov. Z rebalansom proračuna se postavka uskladi in zniža za 68,90 %. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-11-0003 - Ureditev avtobusnega postajališča v Savcih 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

081326 - Modernizacija JP 802-011 Mezgovci, odcep Tibaut 100 m 
Vrednost: 11.828 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Modernizacija JP 802-011 Mezgovci, odcep Tibaut v dolžini 100 m, je zaključena in s tem je omogočena boljša 
kakovost življenja tamkajšnjim prebivalcem. Postavka je bila planirana v prenizki višini, zato se z rebalansom 
proračuna uskladi glede na pogodbeno vrednost in se poviša za 4.052,70 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-12-0006 - Modernizacija JP 802-011 Mezgovci graba, odcep 100 m 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

081329 - Modernizacija JP 802-282 Savci - ribnik 
Vrednost: 92.859 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za investicijo Modernizacija JP 802-282 Savci - ribnik je bila izdelana projektna dokumentacija in se je občina v 
letu 2012 prijavila na  na razpis za pridobitev sredstev EU- ukrep 322, vendar ni bila uspešna, zato bo za izvedbo 
investicije v letu 2013 namenila del sredstev za investicije po 23. členu ZFO in lastna proračunska sredstva. Z 
rebalansom proračuna se projekt uskladi glede na pogodbeno vrednost in se zniža za 1,1 %. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-11-0001 - Modernizacija JP 802-282 Savci - ribnik 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

081333 - Modernizacija JP 802-151 Rakovci - Voršič (350 m) 
Vrednost: 28.375 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z Modernizacijo JP 802-151 Rakovci - Voršič v dolžini 350 m bo zagotovljena boljša kakovost bivanja tamkajšnjim 
prebivalcem. Za izvedbo investicije s z rebalansom proračuna zagotovijo dodatna sredstva v višini 8.075 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-12-0002 - Modernizacija JP 802-151, Rakovci - Voršič (250 m) 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

081339 - Izgradnja pločnika ob R 713 (940 m) 
Vrednost: 6.120 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2012  in 2013 so bili izdelani projekti za izgradnjo pločnika R 713 v dolžini cca 940 m. Na postavki je bilo 
potrebno s prerazporeditvami zagotoviti sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Izvedba investicije se bo 
nadaljevala v letih 2014 in 2015. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-09-0004 - Izgradnja pločnika ob R 713 (940 m) 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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081385 - Modernizacija JP 802-051 Koračice-Mejna-Ljutomer 
Vrednost: 106.115 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2012 je bil dosežen medobčinski dogovor med občino Sveti Tomaž in občino Ljutomer, da se uredi javna pot, 
ki meji na obe občini in vsaka občina zagotovi v proračunu za leto 2013 finančna za svoje območje. Modernizacija 
javne poti zajema: utrditev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča; položitev nosilne in 
obrabne asfaltne prevleke; utrditev bankin, dovozov ter hišnih priključkov;  ureditev obcestnih jarkov; ureditev 
odvodnjavanja s pripadajočimi kanali, jaški ter jarki; ureditev cestne signalizacije. Z rebalansom proračuna se 
uskladi predvidena vrednost investicije s pogodbeno vrednostjo in se poviša za 16,2 %. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-07-0043 - Modernizacija JP 802-051, Koračice - mejna 1100 m 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

081318 - Postavitev občinskih tabel in prometnih znakov 
Vrednost: 939 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške v zvezi s postavitvijo občinskih tabel in prometnih znakov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

081319 - Kategorizacija cest 
Vrednost: 6.120 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške v zvezi s kategorizacijo občinskih cest. . Z rebalansom proračuna se planirana 
vrednost poviša za 1.420 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

13029004 - Cestna razsvetljava 

081350 - Javna razsvetljava 
Vrednost: 9.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki s proračunom zagotovijo sredstva za tekoče vzdrževanje in investicijska vlaganja v javno razsvetljavo. 
Z rebalansom proračuna se postavka uskladi in poviša za 4,7 %.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena realizacije za preteklo leto 
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1306 - Telekomunikacije in pošta 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

041321 - Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij - OŠO 
Vrednost: 13.070 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Razvoj informacijske družbe bo pomembno vplival na povečanje inovativnosti in konkurenčnosti tako lokalnega 
gospodarstva kot gospodarstva na državni ravni, razvoj družbe, povečanje števila delovnih mest z visoko dodano 
vrednostjo, dvig kakovosti življenja in na enakomeren regionalni razvoj. V naslednjih letih je potrebno zagotoviti 
možnost dostopa za vse zainteresirane operaterje in ponudnike storitev na področjih, kjer sedaj širokopasovni dostop 
ni možen. Sredstva so bila v celoti prerazporejena na postavke za zimsko službo, z rebalansom proračuna pa se 
zagotovi del sredstev oziroma na postavki ostanejo sredstva v višini 13.070 EUR.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-12-0008 - OŠO - Širokopasovni internet (nadaljnja širitev) 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

071402 - Javna razvojna agencija - sredstva za plače 
Vrednost: 6.332 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje plač in drugih izdatkov zaposlenim ter 
sredstva za prispevke delodajalca. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrt Javne razvojne agencije Ormož in ocena realizacije za preteklo leto 

071404 - Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 2.513 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za Javno razvojno agencijo za materialne stroške v 
sorazmernem delu glede na število prebivalcev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrt Javne razvojne agencije Ormož in ocena realizacije za preteklo leto 

071406 - Podpora za razvoj malega gospodarstva 
Vrednost: 2.400 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom proračuna se uskladijo sredstva za podporo in razvoj malega gospodarstva na podlagi višine 
dodeljenih sredstev po javnem razpisu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravilnik  

071408 - Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa 
Vrednost: 713 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom se doda postavka za sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Energetski zakon, Pogodba 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

071421 - Sofinanciranje turističnih programov 
Vrednost: 5.280 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina zagotavlja tudi sredstva  za sofinanciranje turističnih programov. Finančna sredstva se dodeljujejo na 
podlagi javnega razpisa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev 

071426 - Vlaganja v razvoj turizma 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z dopolnjenim predlogom proračuna se zagotavljajo sredstva za reklamni material (zloženke), ki bodo služile za 
prepoznavanje turističnih znamenitosti in drugih pomembnih točk v občini. Z rebalansom proračuna se zagotovijo 
dodatna sredstva v višini 1.000 EUR za turistične table. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov 
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

081501 - GJS - ravnanje z odpadki 
Vrednost: 9.143 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki je zagotovljen delež sredstev (12,7 %) za pokrivanje izgube GJS ravnaje z odpadki za 
preteklo leto. Glede na višje stroške izgube, kot je bilo planirano, je bilo potrebno s prerazporeditvijo sredstev 
zagotoviti dodatna sredstva, ki z rebalansom proračuna ostajajo v enaki višini, kot so bila zagotovljena v veljavnem 
proračunu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-11-0002 - Odlaganje komunalnih odpadkov 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

081502 - Odlaganje komunalnih odpadkov 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu aktivnosti za ločeno zbiranje odpadkov je potrebno zagotoviti delež za potrebno opremo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-11-0002 - Odlaganje komunalnih odpadkov 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

081505 - Sofinanciranje centra za ravnanje z odpadki 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s podpisano izjavo občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, da se sredstva od okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja od odlaganja odpadkov namenijo za sanacijo odlagališča nenevarnih odpadkov Dobrava 
Ormož so v proračunski postavki zagotovljena sredstva v ta namen, ki bodo pridobljena od okoljske dajatve - 
odlaganje odpadkov. Z rebalansom proračuna se postavka poviša za 5,6 %. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-07-0015 - Odlagališče nenevarnih odpadkov Dobrava Ormož 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

081510 - GJS - čiščenje odpadnih voda 
Vrednost: 11.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki je zagotovljen delež sredstev (12,7 %) za pokrivanje izgube delovanja GJS čiščenje 
odpadnih voda za preteklo leto. Glede na višje stroške izgube, kot je bilo planirano, je bilo potrebno s 
prerazporeditvijo sredstev zagotoviti dodatna sredstva, ki z rebalansom proračuna ostajajo v enaki višini, kot so bila 
zagotovljena v veljavnem proračunu. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-07-0016 - Čiščenje odpadnih voda 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

081511 - GJS - odvajanje odpadnih voda 
Vrednost: 2.809 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za pokritje izgube delovanja GJS odvajanje odpadnih voda 
za preteklo leto. Delež izgube je bil nižji, kot je bilo planirano v sprejetem proračunu, zato je bil del sredstev s 
prerazporeditvijo prenesen na druge postavke in z rebalansom proračuna ostaja v enaki višini kot v veljavnem 
proračunu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-07-0017 - Odvajanje odpadnih voda 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

081601 - Planska in urbanistična dokumentacija - študije 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Priprava potrebne dokumentacije v okviru občinskega prostorskega načrta občine Sveti Tomaž, ki bo omogočal 
nadaljnji prostorski razvoj občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

081605 - Digitalni kataster in informacijski sistem za vodovodno omrežje 
Vrednost: 3.521 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke 081605 so namenjena za ažuriranje digitalnega komunalnega katastra. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 
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1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

081611 - Zamenjava vodomerov 
Vrednost: 643 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema sredstva za zamenjavo vodomerjev na našem območju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

081612 - Vodna povračila in stroški poslovanja GJS oskrbe s pitno vodo 
Vrednost: 5.444 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2013 se namenjajo sredstva v okviru proračunske postavke 081612 za plačilo vodnih povračil, ki jih občina 
zaračunava za prodano vodo, medtem ko na drugi strani država koncesionarja obvezuje za plačilo vodnih povračil 
od vse načrpane vode, kar pomeni, da je potrebno plačati vodna povračilo tudi od vodnih izgub. Z rebalansom 
proračuna se zagotovijo dodatna sredstva za pokritje izgube GJS – oskrba s pitno vodo v višini 644 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-07-0023 - Investicijsko vzdrževanje vodovodnih linij 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

081613 - Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi okvar vodovodnih linij so predvidena v letu 2013 na proračunski postavki 081613 sredstva za investicijsko 
vzdrževanje.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-07-0023 - Investicijsko vzdrževanje vodovodnih linij 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

081617 - Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) Ormoško območje 
Vrednost: 26.070 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za  projekt oskrbe s pitno vodo, katerega nosilka je občina Ormož. 
Gre za ureditev vodovodnega omrežja,  ki je skupni projekt Občin Ormož, Središče ob Dravi ter naše občine in se 
sofinancira iz sredstev Kohezijskega sklada. Osnovni namen predmetne investicije je: obnoviti  in razširiti obstoječi 
transportni cevovod  Kamenjak -Vinski vrh - Jeruzalem in obnoviti in razširiti obstoječi transportni cevovod 
Krčevina- Miklavž - Kog - Klumpa: odsek križišče Krčevina - vodohram Križanjščak in odsek Križanščak - Vitan, 
obnoviti in razširiti transportni cevovod Otok - Hajndl vključno z izgradnjo dodatnih oz. obnovo obstoječih 
vodohramov in prečrpalnih postaj ter rekonstruirati obstoječo čistilno napravo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-07-0011 – Oskrba s pitno vodo v por. Drave (2. sklop)-Ormoško območje 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

171601 - Pogrebna dejavnost 
Vrednost: 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo obveznosti iz naslova pogrebne dejavnosti, ki se 
nanašajo na pogodbeno delo in druge operativne odhodke.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena realizacije za preteklo leto 

171602 - Pokopališče 
Vrednost: 15.154 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za plačilo obveznosti iz naslova urejanja in vzdrževanje 
pokopališče. Največji del sredstev je namenjen odvozu smeti oz. odpadkov. Ostala sredstva se namenijo za plačilo 
električne energije, vode, plačilu goriva, pogodbenega dela ter manjših vzdrževalnih del na pokopališč. Z 
rebalansom proračuna s postavka zniža za 4,4 %. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-11-00008 Obnova stavb in objektov 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

171603 - Mrliška vežica 
Vrednost: 6.390 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva zagotovljena v okviru proračunske postavke se namenjajo predvsem za investicijsko in tekoče vzdrževanje, 
manjši del sredstev pa je namenjen plačilu električne energije in drugih materialnih stroškov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

081630 - Urejanje parkov in zelenih površin 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom se zagotavljajo sredstva za urejanje okolice, zelenih površin, ki jih je potrebno vzdrževati in urejati. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 
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16039004 - Praznično urejanje naselij 

081640 - Krasitev središča Svetega Tomaža v mesecu decembru 
Vrednost: 2.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za krasitev in razkrasitev centra Svetega Tomaža v mesecu 
decembru. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

081650 - Tržnica 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom proračuna se zagotavljajo sredstva za ureditev tržnice pri svetem Tomažu. Projekt bo prispeval k lepši 
urejenosti centra občine in omogočil tržne storitve na domačem sejmu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-12-00007 Ureditev tržnice 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

071670 - Vzdrževanje stanovanj 
Vrednost: 3.720 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zavarovanje stanovanj in investicijsko vzdrževanje 
stanovanj. Z vloženim amandmajem na predlagani rebalans proračuna so bila dodatno zagotovljena sredstva za 
ureditev odvodnjavanja pri stanovanjskem bloku Sveti Tomaž 18. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

071671 - Stroški upravljanja stanovanj 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov upravljanja občinskih stanovanj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

ocena realizacije za preteklo leto 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

081680 - Geodetske storitve 
Vrednost: 11.000 € 

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za geodetske storitve povezane z odmerami javnih površin, 
parcelacijami, izdajo identifikacijskih potrdil, ureditev meja, izdelavo načrtov dejanskega stanja, in drugo. Z 
rebalansom proračuna se sredstva za 2.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

16069002 - Nakup zemljišč 

081691 - Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije 
Vrednost: 39.110 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt zagotavlja sredstva za odkupe zemljišč na podlagi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja. S 
prerazporeditvami je bil del sredstev prerazporejen na drugo postavke, z rebalansom proračuna pa se predlaga 
obnovljen Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-07-0044 - Nakup zemljišč 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 - Primarno zdravstvo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

051702 - Investicijska vlaganja v opremo in objekte 
Vrednost: 8.128 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V predlogu proračuna se zagotovijo v okviru proračunske postavke 051702 sredstva za sofinanciranje investicijskih 
vlaganj v Zdravstveni dom Ormož, ki zagotavlja  zdravstveno varnost tudi za območje občine Sveti Tomaž. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-08-0006 - Sofinanciranje investicij v ZD Ormož 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

051710 - Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 
Vrednost: 863 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru Rdečega križa Ormož deluje Lokalna akcija skupina za preprečevanje odvisnosti, ki je namenjena 
preventivnemu delovanju s področja odvisnosti od prepovedanih drog. Proračunska postavka zajema sofinanciranje 
programa Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti za naslednje aktivnosti: delo z otroci in 
mladoletniki, predavanja, izobraževanja, obveščanje in osveščanje javnosti, izdelava analiz in poročil, strokovni 
posveti, sodelovanje z drugimi institucijami, strokovna izobraževanja ter druge aktivnosti povezane z organizacijo in 
delom skupine. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Program dela Območnega združenja Rdečega križa Ormož. 

051712 - Sofinanciranje Konzorcija za nabavo avtobusa za odvzem krvi na 
terenu 

Vrednost: 1.030 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki se z rebalansom proračuna zagotavljajo sredstva za sofinanciranje ustanovitve konzorcija 
za nabavo avtobusa za odvzem krvi na terenu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

051711 - Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 
Vrednost: 31.068 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Največji delež proračuna za področje zdravstva namenjamo za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, kar sodi 
med zakonske obveznosti občine (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju). Na Občini Sveti 
Tomaž ne moremo vplivati na višino pavšalnega prispevka zavezanca, niti na rast povprečnega števila mesečnega 
števila zavarovancev. Glede na realizacijo se z rebalansom odhodki znižajo za 1,2 %. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavna zakonodaja 
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17079002 - Mrliško ogledna služba 

051720 - Mrliško pregledna služba 
Vrednost: 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na območju občine Sveti Tomaž mrliško pregledno službo in sanitarne obdukcije opravlja Splošna bolnišnica 
Maribor, na podlagi pogodbe, sklenjene med Občino Ormož in Splošno bolnišnico Maribor iz leta 2003. Za Občino 
Sveti Tomaž je ta pogodba zavezujoča, dokler se za opravljanje te službe ne sklene nova pogodba z istim ali drugim 
izvajalcem. Občina Sveti Tomaž je na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe 
dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede in sanitarne obdukcije za občanke in občane občine Sveti Tomaž.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavna zakonodaja 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

051830 - Obnova sakralnih spomenikov 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom proračuna se zagotavlja nova postavka  051830 Obnova sakralnih spomenikov. Načrtovana sredstva 
so planirana za obnove sakralnih spomenikov v privatni lasti. Višina sredstev je določena v skladu s proračunskimi 
zmožnostmi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-13-0006 - Obnova sakralnih objektov 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

18029002 - Premična kulturna dediščina 

051840 - Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov 
Vrednost: 2.672 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Muzejska dejavnost se izvaja  tudi v prostorih gradu Velike Nedelje (pisarniški prostori in etnološka zbirka). Za 
uporabo prostorov za muzejsko dejavnost plačuje Občina Ormož križniškemu redu najemnino in Občina Sveti 
Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sklenjena pogodba 
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051841 - Muzejska dejavnost - plače 
Vrednost: 14.184 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke 
delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrt Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož in ocena realizacije preteklega leta 

051843 - Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 3.311 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki za blago in storitve zajemajo predvideno vsoto mesečnih izdatkov za redno delo in vzdrževanje prostorov v 
gradu Ormož (pisarniški in razstavni prostori) ter v gradu Velika Nedelja. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta 
sredstva v deležu 12,7%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

051850 - Knjižnica - plače 
Vrednost: 22.902 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke 
delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, in sicer za 8,6 delavcev. Ta 
sredstva se namenijo za plačilo vseh izdatkov povezanih s plačami zaposlenih v zavodu (osnovne plače, dodatki, 
prispevki, regres, nadomestila za prevoz na delo in malico, davek na plače, premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, odpravnine, nagrada direktorju). Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 
12,7%.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrt Knjižnice F.K. Meško Ormož 

051852 - Knjižnica - izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 3.968 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za blago in storitve vključujejo pisarniški in drugi material, energijo, komunalne storitve, izdatke za 
službena potovanja, tekoče vzdrževanje opreme, sredstva za revizijo in drugo. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta 
sredstva v deležu 12,7%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

051853 - Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 
Vrednost: 4.679 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina namenja sredstva za sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva (knjige, revije, časopisi, DVD-ji in  zgoščenke 
z glasbeno vsebino, filmi, programi za izobraževanje). Reviji in časopisi so namenjeni za čitalnico, ki posluje v 
sklopu knjižnice. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

051854 - Knjižnica - kulturni program 
Vrednost: 215 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sveti Tomaž sofinancira pripravo kulturnega programa Knjižnice F.K. Meško Ormož, in sicer materialne 
stroške in storitve povezane z organizacijo literarnih večerov, strokovnih predavanj, reševanja kviza v okviru 
slovenskega knjižnega kviza za osnovnošolce, ustvarjalnih delavnic v okviru veselega decembra in zimskih počitnic.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

051856 - Vlaganja v knjižnico na Žigrovi 6/B, Ormož 
Vrednost: 1.334 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ormož naj bi v letu 2013 pristopila k ureditvi novih prostorov Knjižnice na Žigrovi 6/B, Ormož, za kar mora 
občina Sveti Tomaž zagotoviti sofinancerski delež v višini 12,7 %. S prerazporeditvijo so bila sredstva 
prerazporejena na druge postavke, ker je bilo dano stališče, da se investicija prenese v leto 2014. Do priprave 
rebalansa pa smo prejeli podatke, da se del sredstev mora zagotoviti v letu 2013. Ostala finančna konstrukcija sledi v 
letu 2014 in 2015. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-07-0024 - Sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in  opreme v javnih zavodih 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

051860 - Sofinanciranje kulturnih društev in Sklada RS za ljubiteljsko 
kulturo 

Vrednost: 6.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje kulturnih društev in Sklada RS za 
ljubiteljsko kulturo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti in Pogodba o sofinanciranju Sklada RS za ljubiteljsko 
kulturo 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

171801 - Stroški kulturne dvorane 
Vrednost: 9.160 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva z plačilo tekočih stroškov za vzdrževanje kulturne  dvorane. Sredstva 
se z rebalansom proračuna povišajo za  0,6 %. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

171803 - Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom proračuna se zagotavljajo sredstva za ureditev kletnih prostorov kulturnega doma. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-11-00008 Obnova stavb in objektov 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

051866 - Sofinanciranje vojnih veteranov in časnikov - Območni odbor 
Ormož 

Vrednost: 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dejavnosti Združenja veteranov vojne za Slovenijo in 
Zveze slovenskih časnikov - OZ Ormož. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba o sofinanciranju 

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

051873 - Športna društva in klubi - tekmovalni in rekreacijski 
Vrednost: 22.250 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje športnih programov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sveti Tomaž 

051874 - Investicijska vlaganja v smučišče Globoki klanec 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom proračuna se zagotovi nova postavka , na kateri se zagotovijo sredstva za sofinanciranje obnove 
smučišča Globoki klanec. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-13-0002 - OŠO - Investicijska vlaganja v smučišče globoki klanec 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

171802 - Športni objekti 
Vrednost: 760 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za plačilo tekočih stroškov za vzdrževanje športnih objektov 
(električna energija, gorivo, pogodbeno delo in drugi odhodki). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

18059002 - Programi za mladino 

051896 - Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 
Vrednost: 1.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvedbo prireditve in obdarovanje otrok v mesecu 
decembru. Sredstva so namenjena za nakup daril in plačilo prireditev povezanih z mesecem decembrom ter 
obdarovanje otrok (glasbeni nastopi, kulturni programi, prihod Božička). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena realizacije za preteklo leto 

 

19 – IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
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19029001 - Vrtci 

051901 - Dejavnost javnih vrtcev - domači 
Vrednost: 225.240 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke na kontu 4133 je zajeto 20 % cene programa vrtca na kontu 4119 pa  plačila 
razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Elementi cenika zajemajo bruto plače s prispevki in davki, 
drugi osebni prejemki, živila, vzgojna sredstva in materialne stroške. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavna zakonodaja in ocena realizacije za preteklo leto 

 

051902 - Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 
Vrednost: 42.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oskrbe izvajalcem predšolske vzgoje izven 
občine Sveti Tomaž. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavna zakonodaja in ocena realizacije za preteklo leto 

051904 - Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti,...) 
Vrednost: 4.741 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zraven predpisanih nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja, občina v okviru te proračunske postavke 
zagotavlja tudi sredstva za dodatne programe. Sredstva so namenjena za izvajanje interesnih dejavnosti in  
sofinanciranje plavalnih tečajev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni plan dela in ocena realizacije za preteklo leto 

051905 - Vrtec Sveti Tomaž 
Vrednost: 672.562 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija - vrtec Sveti Tomaž predstavlja izgradnjo novega štiri oddelčnega otroškega vrtca kapacitete 22 otrok na 
oddelek s skupno neto površino 610,2 m2, z vso potrebno opremo (tudi za zaposleno osebje), izgradnja zunanjega 
otroškega igrišča, ureditev ostale pripadajoče infrastrukture (elektrika, telefon, fekalna in meteorna kanalizacija, 
površine parkirišč in dovozne ceste ter požarnega nadzemnega hidranta). Projekt je planiran v dvoletnem programu s 
pridobitvijo sredstev državnega proračuna iz sredstev EU. V letu 2013 je predvidena višina sredstev državnega 
proračuna iz sredstev EU 453.193 EUR, iz sredstev  za investicije 23. člena ZFO 95.000 EUR in 124.369 EUR 
lastnih sredstev iz občinskega proračuna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-09-0005 - Vrtec Sveti Tomaž 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

051911 - Materialni stroški v OŠ Sveti Tomaž 
Vrednost: 49.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za plačilo materialnih stroškov v OŠ Sveti Tomaž 
(ogrevanje, električna energija, komunalne storitve). Na tej postavki so zagotovljena tudi sredstva za plačilo 
zavarovalnih premij in stroški notranje revizije.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavna zakonodaja in ocena realizacije za preteklo leto 

051912 - Druge dejavnosti v OŠ (plavanje, šola v naravi, šport) 
Vrednost: 3.692 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so šoli zagotovljena sredstva za pokritje stroškov drugih dejavnosti (prevozi 
plavalni tečaji, šola v naravi in podobno). Postavka se z rebalansom proračuna poviša za 1.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni plan dela in ocena realizacije za preteklo leto 

051913 - Dodatni programi v OŠ Sveti Tomaž 
Vrednost: 30.715 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za stroške plač za dodatne programe v šoli, kot je varstvo 
vozačev, fakultativni pouk nemščine, 3. ura športne vzgoje,  računalništvo in interesne dejavnosti. Postavka se z 
rebalansom proračuna poviša za 1,5 %. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni plan dela in ocena realizacije za preteklo leto 

051915 - OŠ - Stanka Vraza - sofinanciranje investicijsko in opreme 
Vrednost: 9.723 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje investicijskih vlaganj v OŠ Stanka Vraza Ormož v deležu 
12,7 %. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-07-0025 - Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

051916 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Sveti Tomaž 
Vrednost: 4.957 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S to proračunsko postavko so zagotovljena sredstva osnovni šoli za obnove, vzdrževanja in vlaganja v objekte in 
opremo. V letu 2013 se zagotavljajo sredstva za nakup ognjevarnih omar in računalniško opremo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB205-07-0025 - Investicije v vzdrževanje OŠ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

051917 - OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov 
Vrednost: 2.222 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja OŠ Stanka Vraza Ormož v 
deležu 12,7 %. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni plan OŠ Stanka Vraza Ormož in ocena realizacije za preteklo leto 

051918 - OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanciranje dodatnih programov 
Vrednost: 909 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema sredstva za interesne dejavnosti na OŠ Stanka Vraza v deležu 12,7 %. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni plan OŠ Stanka Vraza Ormož in ocena realizacije za preteklo leto 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

051930 - Materialni stroški v glasbeni šoli 
Vrednost: 1.080 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za plačilo materialnih stroškov v glasbeni šoli (ogrevanje, 
električna energija, komunalne storitve). Višina sredstev, dodeljenih glasbeni šoli, je odvisna od števila učencev in 
števila oddelkov. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni plan Glasbene šole Ormož in ocena realizacije za preteklo leto 

051931 - Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 
Vrednost: 2.750 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za prehrano in prevoz na delo in stroške dela (plača, prispevki 
in davki, drugi osebni prejemki) za 1 učitelja diatonične harmonike. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v 
deležu 12,7%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni plan Glasbene šole Ormož in ocena realizacije za preteklo leto 

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo 

051940 - Gimnazija Ormož - sofinanciranje drugih dejavnosti 
Vrednost: 3.105 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje projektov Gimnazije Ormož. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni plan Gimnazije Ormož in ocena realizacije za preteklo leto 

051941 - Gimnazija Ormož - plače 
Vrednost: 2.004 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za  plače (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevke in davke 
delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za profesorico informatike in profesorico 
glasbe. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni plan Gimnazije Ormož in ocena realizacije za preteklo leto 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

051950 - Ljudska univerza Ormož - plače 
Vrednost: 4.737 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Ljudske univerze zagotavljajo občine Ormož (74,3%), Sveti Tomaž (12,7%) in Središče ob Dravi (13%) 
za izplačilo plače direktorju ter za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni plan Ljudske univerze Ormož in ocena realizacije za preteklo leto 

051952 - Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 
Vrednost: 1.871 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Ljudske univerze zagotavljajo občine Ormož (74,3%), Sveti Tomaž (12,7%) in Središče ob Dravi (13%) 
za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih, in sicer Osnovna šola za odrasle, Računalniško opismenjevanje 
za odrasle. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni plan Ljudske univerze Ormož in ocena realizacije za preteklo leto 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

051960 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj 
Vrednost: 51.875 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo storitev povezanih s prevozi otrok v šolo in iz šole domov. Občina zagotavlja 
brezplačne prevoze osnovnošolskih otrok v OŠ Sveti Tomaž, v OŠ Stanka Vraza Ormož ter za povračilo stroškov 
prevoza učenke z območja občine Sveti Tomaž , ki je vključena v posebni program vzgoje in izobraževanje ter 
obiskuje OŠ Miklavž pri Ormožu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavna zakonodaja 

19069004 - Študijske pomoči 

051965 - Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za plačilo članarine Ustanovi dr. Antona Trstenjaka, ker je članstvo občine 
pogoj za pridobitev štipendij kandidatov iz posamezne občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena realizacije preteklega leta 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

 

052001 - Izplačila družinskemu pomočniku 
Vrednost: 15.150 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega 
pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika po Zakonu o socialnem varstvu. Pravica je namenjena 
polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč 
pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda 
pristojni center za socialno delo. Predvideno je izplačilo za enega družinskega pomočnika. Z rebalansom se 
zagotavljajo sredstva še za enega družinskega pomočnika, ki je pričel z delom 11.6.2013. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavna zakonodaja 

20049003 - Socialno varstvo starih 

052003 - Regresiranje oskrbe v domovih 
Vrednost: 83.230 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno 
varstvenih zavodih za odrasle - domovih za starejše občane tistim občankam in občanom občine Sveti Tomaž, ki s 
svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na 
osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavna zakonodaja 

052004 - Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 
Vrednost: 10.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje pomoči starejšim občanom v domačem 
okolju. Javno službo "Pomoč družini na domu" izvaja Center za starejše občane Ormož. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavna zakonodaja 

052005 - Prireditev za starejše občane 
Vrednost: 1.960 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina enkrat leno organizira srečanje starejših občanov nad 70 let. Ob tej priložnosti se pripravi kulturni program 
ter manjša pogostitev vseh udeležencev srečanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena realizacije za preteklo leto 
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20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

052011 - Plačilo pogrebnin 
Vrednost: 1.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov za tiste 
občane, ki so bili prejemniki denarne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu in niso imeli zavezancev, ki so jih po 
zakonu dolžni preživljati. Z rebalansom proračuna se postavka poviša za 900 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavna zakonodaja 

052012 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za mesečno subvencioniranje najemnin za tiste občane, 
ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo najemnin za stanovanja.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavna zakonodaja 

052013 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za darilo ob rojstvu novorojenca, ki se dodeljuje po 
občinskem pravilniku. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravilnik  o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

052020 - Humanitarne organizacije 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih organizacij 
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052021 - Območna organizacija Rdečega križa Ormož 
Vrednost: 1.480 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena za plačilo 50% sredstev za plače zaposlenega delavca (bruto plača 
in drugi prejemki, prispevki delodajalca, davek na plače) ter za plačilo 25% najemnine za prostore, v katerih deluje 
Območna organizacije Rdečega križa Ormož. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni plan Območne organizacije Rdečega križa Ormož in ocena realizacije za preteklo leto 

052022 - Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 
Vrednost: 4.227 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena za plačo zaposlenega delavca (plača, prispevki in davki ter druge 
prejemke), za plačilo stroškov izobraževanja, za plačilo polovice materialnih stroškov, za plačilo 25% najemnine 
poslovnega prostora in za plačilo materialnih stroškov  povezanih z merjenjem sladkorja in holesterola. Občina Sveti 
Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni plan Območne organizacije Rdečega križa Ormož in ocena realizacije za preteklo leto 

052023 - Sofinanciranje centra za otroke, mladostnike in starše Maribor 
Vrednost: 1.080 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za sofinanciranje Centra za otroke, mladostnike in starše Maribor v skladu 
s pogodbo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba o sofinanciranju centra za otroke, mladostnike in starše Maribor 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

062201 - Plačila obresti od kreditov 
Vrednost: 13.036 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačilo obresti  v predlogu proračuna za leto 2013 zajema odplačevanje obresti od najetih dolgoročnih kreditov za 
modernizacijo cest in kreditov, ki jih je v preteklosti najela Občina Ormož in so skupnega značaja. Delež sredstev za 
obresti v bilanci odhodkov predstavlja 0,53 %. Obresti se odplačujejo mesečno po prejetih obračunih bank. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 



 

Stran 60 od 69 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Kreditne pogodbe 

062202 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
Vrednost: 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za  stroške, ki nastanejo z upravljanjem doga. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

23029001 - Rezerva občine 

062301 - Proračunska rezerva občine 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2013 je potrebno v skladu z Zakonom o javnih financah oblikovati proračunsko rezervo za odpravo posledic 
po naravnih nesrečah kot so potres, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, 
pozeba, suša, množični pojav nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni in druge nesreče, ki jih 
povzročijo naravne sile ali ekološke nesreče. Proračunska rezerva se oblikuje v višini 1,5 % od planiranih prihodkov 
iz bilance A. O porabi sredstev do višini določene z odlokom o proračunu odloča župan in o tem poroča občinskemu 
svetu, nad zneskom določenim z odlokom pa odloča občinski svet za kar se sprejme posebni odlok. Glede na 
povišanje prihodkov se proračunska rezerva z rebalansom proračuna poviša za 2.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o javnih financah 

072301 - Stanovanjski rezervni sklad 
Vrednost: 1.946 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke Stanovanjski rezervni sklad se zagotavljajo sredstva za oblikovanje stanovanjskega 
rezervnega sklada v letu 2013 v skladu z veljavnimi prepisi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavna zakonodaja 
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2303 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

062310 - Splošna proračunska rezervacija 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva splošna proračunske rezervacije so namenjena za plačilo nalog, ki niso predvidene v proračunu in so nujne 
za izvajanje nalog oziroma sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V skladu z Zakonom o javnih financah 
se lahko splošna proračunska rezervacija oblikujejo do največ 2,0 odstotka planiranih prihodkov bilance A. O porabi 
sredstev na predlog neposrednih proračunskih uporabnikov odloča župan. S prerazporeditvijo sredstev so bila 
sredstva splošne proračunske rezervacije prerazporejena na druge postavke, zato se z rebalansom proračuna oblikuje 
splošna proračunska rezervacija v enaki višini, kot v sprejetem proračunu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o javnih financah 

 

 

C - Račun financiranja 

04 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 76.031 € 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

062220 - Glavnice za odplačilo kreditov 
Vrednost: 76.031 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za odplačilo dolga po obstoječih kreditnih pogodbah. Občina Sveti Tomaž ima pet kreditnih 
pogodb in sicer dve iz delitvene bilance bivše občine, ki imata rok vračila do 30.12.2016 ter tri pogodbe, ki jih je 
občina najela za investicije na področju komunalne infrastrukture. Dve kreditni pogodbi bosta vrnjeni prav tako do 
konca leta 2016, medtem ko tretja pogodba, ki je bila sklenjena v letu 2011 zapade v končno plačilo 31.12.2023. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Kreditne pogodbe 
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I I I .  
NAČRT RA ZVO J NI H  PRO G RAM O V 

 

03 - ŽUPAN 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB205-07-0002 - Investicijska vlaganja, nabave gasilskih vozil in opreme 

Namen in cilj 

Sofinanciranje investicijskega vzdrževanja gasilskih domov in opreme. V ta namen se uporabi tudi požarna taksa, ki 
jo mesečno v občinski proračun nakazuje Ministrstvo za obrambo, kot investicijski transfer občinam. Z 
amandmajem, ki je bil podan k predlaganemu rebalansu proračuna so se zagotovila dodatna sredstva za 
sofinanciranje investicijskega vzdrževanja gasilskega doma Savci v višini 7.000 EUR. 

Stanje projekta 

V izvedbi (se izvaja po letnih planih društev oz. zveze) 

04 - OBČINSKA UPRAVA 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB205-11-0008 - Obnove stavb in objektov v lasti občine 

Namen in cilj 

Projekt vsebuje:  obnovo rojstne hiše - domačije Stanka Cajnkarja, obnovo stare pošte z okolico in ureditev kletnih 
prostorov v kulturni dvorani.  Za ohranitev objektov in funkcionalnost  je potrebno izvesti investicijska vzdrževalna 
dela. 

Stanje projekta 

V pripravi 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 

OB205-07-0004 - Vlaganje v objekte 

Namen in cilj 

Z minimalni sredstvi zagotoviti vlaganje v objekt v katerem deluje občina. 

Stanje projekta 

v pripravi (izvedba v skladu s potrebami) 

OB205-07-0005 - Nakup opreme in drobnega inventarja 

Namen in cilj 

Z minimalni sredstvi zagotoviti nakup opreme in drobnega inventarja za potrebe občinske uprave in druge opreme 
(za kulturno dvorano, mrliško vežo, urejanje okolja....). 

Stanje projekta 

v pripravi (izvedba v skladu s potrebami) 
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OB205-07-0007 - Nakup računalnikov, programske opreme 

Namen in cilj 

Izvesti nakup računalnikov in programske opreme, ter potrebnih licenc. V letih 2013 in 2014 bo zaradi nenehnih 
zakonskih sprememb v poslovanju občine preiti tudi na novo poslovanje računovodstva in financ, za kar bo 
potrebno zagotoviti programsko opremo. 

Stanje projekta 

V pripravi (izvedba v skladu s potrebami) 

OB205-07-0059 - Ureditev občinske upravne zgradbe 

Namen in cilj 

Zagotoviti lastne prostore za delovanje občinske uprave 

Stanje projekta 

V pripravi (pričetek izvedbe projekta v letu 2014) 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

OB205-07-0014 - Kompleksne subvencije v kmetijstvu 

Namen in cilj 

Izvedba  javnega razpisa, s katerim upravičenci pridobijo možnost za dodatna sredstva po razpisnih pogojih. 

Stanje projekta 

v izvedbi (izvedba v skladu s Pravilnikom o delovanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za 
programsko obdobje 2010 -2013) 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB205-07-0030 – Modernizacija JP 802-243, Sveti Tomaž - Goli breg 680 m 

Namen in cilj 

Utrditev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča, položitev nosilne in obrabne asfaltne 
prevleke, utrditev bankin, dovozov ter hišnih priključkov, ureditev obcestnih jarkov, ureditev odvodnjavanja s 
pripadajočimi kanali, jaški ter jarki, ureditev cestne signalizacije. Investicija modernizacija JP 802-243 se bo izvedla 
od križišča z JP 802-231 do začetka gozda pri h.š. Zagorju 16/A. 

Stanje projekta 

V pripravi (izvedba projekta v letu 2014) 

OB205-07-0043 - Mod. JP 802-051, Koračice – mejna - Ljutomer 

Namen in cilj 

Utrditev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča, položitev nosilne in obrabne asfaltne 
prevleke, utrditev bankin, dovozov ter hišnih priključkov, ureditev obcestnih jarkov, ureditev odvodnjavanja s 
pripadajočimi kanali, jaški ter jarki, ureditev cestne signalizacije. Investicija se bo izvajala v letu 2013 in se bo delno 
sofinancirala iz sredstev državnega proračuna - 23. člen ZFO. 

Stanje projekta 

V pripravi (izvedba v tekočem letu) 

OB205-07-0058 - Modernizacija JP 802-271 Sejanci - Munda 600 m 

Namen in cilj 

Utrditev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča, položitev nosilne in obrabne asfaltne 
prevleke, utrditev bankin, dovozov ter hišnih priključkov, ureditev obcestnih jarkov, ureditev odvodnjavanja s 
pripadajočimi kanali, jaški ter jarki, ureditev cestne signalizacije. 
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Stanje projekta 

V pripravi (izvedba v letu 2015) 

OB205-07-0063 - Preplastitev JP 802-041 Rucmanski vrh 1500 m 

Namen in cilj 

Utrditev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča, položitev nosilne in obrabne asfaltne 
prevleke, utrditev bankin, dovozov ter hišnih priključkov, ureditev obcestnih jarkov, ureditev odvodnjavanja s 
pripadajočimi kanali, jaški ter jarki, ureditev cestne signalizacije. 

Stanje projekta 

V pripravi (izvedba projekta v letu 2014 in 2015) 

OB205-07-0064 - Preplas.JP 802-401 Senik od Johaneza do Plohl 1500 

Namen in cilj 

Utrditev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča, položitev nosilne in obrabne asfaltne 
prevleke, utrditev bankin, dovozov ter hišnih priključkov, ureditev obcestnih jarkov, ureditev odvodnjavanja s 
pripadajočimi kanali, jaški ter jarki, ureditev cestne signalizacije. 

Stanje projekta 

V pripravi (izvedba projekta v letu 2015) 

OB205-08-0004 - Modernizacija JP 802-990 Koračice - Grašič 

Namen in cilj 

Utrditev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča, položitev nosilne in obrabne asfaltne 
prevleke, utrditev bankin, dovozov ter hišnih priključkov, ureditev obcestnih jarkov, ureditev odvodnjavanja s 
pripadajočimi kanali, jaški ter jarki, ureditev cestne signalizacije. 

Stanje projekta 

V pripravi (izvedba projekta v letu 2015) 

OB205-09-0004 - Izgradnja pločnika ob R 713 (940 m) 

Namen in cilj 

V letih 2011, 2012 in 2013 se je izdelala dokumentacija za izgradnjo pločnika ob R 713 v dolžini cca 940 m. 

Stanje projekta 

Izdelana je projektna dokumentacija za izgradnjo pločnika ob R 713 (izvedba projekta v letu 2015) 

OB205-11-0001 - Modernizacija JP 802-282 Savci - ribnik 

Namen in cilj 

Modernizacija JP 802-282 Savci - ribnik se bo izvajala v letu 2013 in se bo delno sofinancirala iz sredstev 
državnega proračuna - 23. člen ZFO. 

Stanje projekta 

Izdelana projektna dokumentacija , (projekt v izvedbi) 

OB205-11-0003 - Ureditev avtobusnega postajališča v Savcih 

Namen in cilj 

Ureditev avtobusnega postajališča v Savcih bo zagotovila varnost otrok, dijakov, študentov in ostalih občanov, ki 
dnevno uporabljajo postajališče.  

Stanje projekta 

V letu 2013 projektna dokumentacija (izvedba projekta v letu 2014 in 2015) 
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OB205-12-0002 - Modernizacija JP 802-151 Rakovci - Voršič (350 m) 

Namen in cilj 

S projektom Modernizacija JP 802-151 Rakovci - Voršič se zagotavljajo boljši pogoji za kakovost življenja 
tamkajšnjih prebivalcem. 

Stanje projekta 

V pripravi 

OB205-12-0003 - Modernizacija JP 802-441, Pršetinci - Kosi (680 m) 

Namen in cilj 

S projektom Modernizacija JP 802-411 Pršetinci - Kosi, v dolžini 680 m od Skuhalovih do regionalne ceste R713, 
se bodo izboljšali pogoji življenja tamkajšnjim prebivalcem. 

Stanje projekta 

V pripravi (izvedba projekta v letu 2014) 

OB205-12-0004 - Preplastitev JP 802-431, Pršetinci - Magdič (473 m) 

Namen in cilj 

Projekt Preplastitev JP 82-431, Pršetinci - Magdič v dolžini 473 m bo zagotovil boljšo kakovost življenja 
tamkajšnjim prebivalcem. 

Stanje projekta 

V pripravi (izvedba projekta v letu 2014) 

OB205-12-0005 - Pločnik ob JP 802-243 (center Sveti Tomaž 70 m) 

Namen in cilj 

Projekt Pločnik ob JP 802-243 bo prispeval k ureditvi centra Svetega Tomaža na področju varnosti pešcev. 

Stanje projekta 

V pripravi (izvedba projekta v letu 2014) 

OB205-12-0006 - Modern. JP 802-011 Mezgovci graba, odcep 100 m 

Namen in cilj 

S projektom Modernizacija JP 802-011 Mezgovci graba, odcep Tibaut v dolžini 100 m je omogočena boljša 
kakovost življenja tamkajšnjim prebivalcem. 

Stanje projekta 

Projekt je zaključen 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

OB205-12-0008 - OŠO - Širokopasovni internet (nadaljnja širitev) 

Namen in cilj 

Razvoj informacijske družbe bo pomembno vplival na povečanje inovativnosti in konkurenčnosti tako lokalnega 
gospodarstva kot gospodarstva na državni ravni, razvoj družbe, povečanje števila delovnih mest z visoko dodano 
vrednostjo, dvig kakovosti življenja in na enakomeren regionalni razvoj. V naslednjih letih je potrebno zagotoviti 
možnost dostopa za vse zainteresirane operaterje in ponudnike storitev na področjih, kjer sedaj širokopasovni dostop 
ni možen. 

Stanje projekta 

V pripravi 



 

Stran 66 od 69 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB205-11-0005 - Podpora za razvoj malega gospodarstva 

Namen in cilj 

Izvedba  javnega razpisa, s katerim upravičenci pridobijo možnost za dodatna sredstva po razpisnih pogojih. 

Stanje projekta 

v izvedbi (izvedba v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v 
občini Sveti Tomaž). 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB205-11-0007 - Ureditev TIC Sveti Tomaž 

Namen in cilj 

Projekt zagotovljena sredstva za ureditev prostorov, kjer bo pri Svetem Tomažu deloval Turistično informacijski 
center. 

Stanje projekta  

v pripravi (izvedba projekta v letu 2014) 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB205-07-0015 - Odlagališče nenevarnih odpadkov Dobrava Ormož 

Namen in cilj 

V skladu s podpisano izjavo občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, da se sredstva od okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja od odlaganja odpadkov namenijo za sanacijo odlagališča nenevarnih odpadkov Dobrava 
Ormož. 

Stanje projekta 

V pripravi (izvedba s skladom z dogovorom) 

OB205-11-0002 - Odlaganje komunalnih odpadkov 

Namen in cilj 

Na podlagi sklepa občinskega sveta je potrebno zagotavljati sredstva pa pokritje izgube GJS ravnanje z odpadki ter 
za sofinanciranje opreme, ki je potrebna za odlaganje komunalnih odpadkov. 

Stanje projekta 

v pripravi (izvajanje po načrtu) 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB205-07-0016 - Čiščenje odpadnih voda 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje čistilne naprave po programu, ki ga po sprejetju proračuna 
pripravi koncesionar in za pokrivanje izgube delovanja GJS – čiščenje odpadnih voda. 

Stanje projekta 

V izvedbi 

OB205-07-0017 - Odvajanje odpadnih voda 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje kanalizacije po programu, ki ga po sprejetju proračuna pripravi 
koncesionar ter za pokrivanje izgub delovanja GJS – odvajanje odpadnih voda. 
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Stanje projekta 

V izvedbi 

OB205-08-0008 - Kanalizacija Sveti Tomaž 

Namen in cilj 

Temeljni namen investicije je zaščititi podtalne vode na področju obravnavanih naselij ter s tem uskladiti stanje 
lokalne infrastrukture s sodobnimi evropskimi smernicami, ki narekujejo zmanjševanje obremenjevalnega 
negativnega vpliva na okolje. Za dosego teh dveh namenov namerava obravnavana investicija doseči naslednje 
splošne cilje in sicer: ureditev zbiranja in čiščenja odpadnih vod na področju naselja Sveti Tomaž in Koračice, 
kasneje pa tudi drugih okoliških naselij; celovita komunalna ureditev obravnavanih naselij: zmanjšanje emisij v 
vode iz komunalnih virov onesnaževanja; preprečiti izlivanje neprečiščenih fekalnih in drugih odpadnih voda v 
okolje iz stanovanjskih in gospodarskih objektov; preprečevanje onesnaženja podtalnice; varovanje in zaščita vodnih 
virov (potok Lešnica); izboljšanje kvalitete spodnjega toka reke Drave (Ptujsko polje); z bolj urejeno komunalno 
infrastrukturo ohraniti poseljenost lokalnega okolja.  

Stanje projekta 

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, (izvedba projekta v letu 2014) 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB205-07-0011 – Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - Ormoško 
območje 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za projekt oskrbe s pitno vodo, katerega nosilka je občina Ormož. Gre za ureditev 
vodovodnega omrežja, ki je skupni projekt Občin Ormož, Središče ob Dravi ter naše občine in se sofinancira iz 
sredstev Kohezijskega sklada. Osnovni namen predmetne investicije je: obnoviti in razširiti obstoječi transportni 
cevovod Kamenjak Vinski vrh Jeruzalem in obnoviti in razširiti obstoječi transportni cevovod Krčevina Miklavž - 
Kog - Klumpa: odsek križišče Krčevina vodohram Križanjščak in odsek Križanščak Vitan,obnoviti in razširiti 
transportni cevovod Otok Hajndl vključno z izgradnjo dodatnih oz. obnovo obstoječih vodohramov in prečrpalnih 
postaj ter rekonstruirati obstoječo čistilno napravo. 

Stanje projekta 

v pripravi (v izvedbi občine Ormož) 

OB205-07-0023 - Investicijsko vzdrževanje vodovodnih linij 

Namen in cilj 

Zaradi okvar na vodovodnem sistemu se zagotovijo sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodnih 
linij in za pokritje izguba GJS zagotavljanje pitne vode, ki jo pokrivajo občine. 

Stanje projekta 

V pripravi (izvajanje po načrtu) 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

OB205-12-0007 - Ureditev tržnice 

Namen in cilj 

Ureditev tržnice je pomembna za občane in druge potencialne stranke, ki so pripravljene nuditi storitve na sejmu, ki 
ga organizira občina. Ureditev tržnice bo doprinos za urejenost centa Svetega Tomaža. 

Stanje projekta 

V pripravi 
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16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

OB205-07-0054 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj 

Namen in cilj 

Občina je kot lastnik stanovanj dolžna zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje. 

Stanje projekta 

Se izvaja v skladu s potrebami in načrtom vzdrževanj 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB205-07-0044 - Nakup zemljišč 

Namen in cilj 

Projekt zagotavlja sredstva za odkupe zemljišč na podlagi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja. V 
letu 2013 se planira nakup zemljišča s parc. št. 37/2 v naselju Sveti Tomaž. Je v postopku pridobivanja od leta 2012. 
Ker postopek še ni zaključen je potrebno zemljišče vključiti v načrt pridobivanja za leto 2013. Zemljišče s parc. št. 
352/9 - del predstavlja zemljišče, ki se nahaja ob pokopališču in bo namenjeno za parkirišče. Zemljišče je v 
postopku odmere od leta 2012 vendar postopek še ni zaključen, zaradi česar je potrebno zemljišče vključiti v načrt 
pridobivanja za leto 2013. Parc. 1320/4, 1320/5, 1380/2 k.o. Trnovci sta bili odmerjeni in predstavljata cesto. Prav 
tako poteka cesta po zemljiščih s parc. št. 182/2 k.o. Pršetinci in 1001 k.o. Bratonečice in 1552/2 k.o. Savci. Parcele, 
ki niso celota bo potrebno odmeriti. Zemljišče s parc. 1090/2 k.o. Savci je občina že odkupila, saj je bila 
nepremičnina že zajeta v osnovnem proračunu in v letnem načrtu o pridobivanju. 

Stanje projekta 

v pripravi (izvaja se po letnem načrtu) 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

OB205-08-0006 - Sofinanciranje investicij v ZD Ormož 

Namen in cilj 

Sofinanciranje investicij Zdravstvenega doma Ormož, ki zagotavlja zdravstveno varstvo tudi za področje naše 
občine. 

Stanje projekta 

V pripravi 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

OB205-13-0001 - Obnova sakralnih objektov 

Namen in cilj 

Namen in cilj obnove sakralnih objektov je ohranjanje kulturne dediščine. 

Stanje projekta 

V pripravi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

OB205-07-0024 - Sofinanciranje inv. vzdrževanja in opreme v javnih zavodih 

Namen in cilj 

V NRP je predvideno sofinanciranje vlaganja v nove prostore Knjižnice Ormož na Žigrovi 6/B. 

Stanje projekta 

V pripravi (v izvedbi občine Ormož) 
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18059001 - Programi športa 

OB205-13-0002 - Investicijska vlaganja v smučišče Globoki klanec 

Namen in cilj 

Smučarski klub namerava ponovno pristopiti k ponovni ureditvi smučišča Globoki klanec, zaradi česar je potrebno 
zagotoviti investicijska sredstva. 

Stanje projekta 

V pripravi 

19029001 - Vrtci 

OB205-09-0005 - Vrtec Sveti Tomaž 

Namen in cilj 

Primarni namen obravnavane investicije je v prvi vrsti zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje 
vzgojno varstvene dejavnosti predšolskih otrok v Občini Sveti Tomaž kot tudi za zaposlene vrtca. S tem bodo 
zagotovljeni boljši pogoji za kvalitetnejšo varstvo otrok v vrtcu, ki bodo tudi skladni s predpisanimi minimalnimi 
tehničnimi pogoji, standardi in normativi za opremo in prostore vrtca. Sekundarni namen investicije pa je, da se na 
demografsko ogroženem področju lokalne skupnosti občine Sveti Tomaž, želijo zagotoviti osnovni pogoji vzgojno-
izobraževalne infrastrukture na področju predšolske vzgoje in s tem omogočiti ustrezne življenjske razmere za 
ohranitev poseljenosti. Poleg tega pa se želi s predlagano investicijo zmanjšati stroške ogrevanja, saj je obravnavni 
objekt vrtca zasnova kot nizko energetska hiša, kar pa bo posredno zmanjšalo negativni vpliv obratovanja objekta na 
okolje. Z izvedbo investicije pa se namerava zmanjšati tudi stroške vzdrževanja, zlasti stroške zamenjave že 
dotrajane opreme vrtca. Cilj predvidene obravnavane investicije je: izgradnja novega štiri oddelčnega otroškega 
vrtca kapacitete 22 otrok na oddelek s skupno neto površino 610,02 m2, z vso potrebno opremo (tudi za zaposleno 
osebje), izgradnja zunanjega otroškega igrišča, ureditev ostale pripadajoče infrastrukture (elektrika, telefon, fekalna 
in meteorna kanalizacija, površine parkirišč in dovozne ceste ter požarnega nadzemnega hidranta). 

Stanje projekta 

Pridobljeno gradbeno dovoljenje (v izvedbi 2013 in 2014) 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB205-07-0025 - Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nakup opreme v osnovni šoli Sveti Tomaž (ognjevarne omare 1.956,96 EUR in 
računalniška oprema 3.000 EUR) v skupni višini 4.956,96 EUR in 9.723 EUR za sofinanciranje vlaganj v OŠ 
Stanka Vraza Ormož. Z vlaganji v opremo in investicijo vzdrževanje zavodov se zagotavljajo pogoji za nemoteno 
delovanje le teh. 

Stanje projekta 

V pripravi (izvajanje po načrtu) 

 

 

 

 

       Pripravila:                                                                                          Župan občine Sveti Tomaž: 

       Stanka Kosi                  Mirko Cvetko  

 

 


