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Sveti Tomaž, 25.03.2010 
 
TISKOVINA               POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ
 
 
VSEBINA 
  

1. P R A V I L N I K o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in  podeželja 
za programsko obdobje 2010–2013 

2. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž 

3. SKLEP o določitvi cene programa predšolske vzgoje in otroškega varstva v Osnovni 
šoli Tomaž 

4. Letni program športa za leto 2010 
5. Letni program kulture za leto 2010 

 
 

1.  
 

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07) je Občinski 
svet Občine Sveti Tomaž na svoji 27. redni seji, dne 24.03.2010 sprejel 

 
P R A V I L N I K 

 
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva 

in podeželja za programsko obdobje 2010–2013 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

 
Ta pravilnik podrobneje določa pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja, in sicer: 

– pomoč v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri 
državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih 
proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3; v 
nadaljevanju: Uredba 1857/2006/ES) (v nadaljevanju: izvzeta pomoč); 

– pomoč v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi 
členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5; v 
nadaljevanju: Uredba 1998/2006/ES) za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na 
kmetijah (v nadaljevanju: pomoč de minimis).  

 
2. člen 

(način zagotavljanja sredstev) 
 

Sredstva za pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja po tem pravilniku se zagotavljajo v 
proračunu Občine Sveti Tomaž (v nadaljevanju: občina), njihovo višino pa določi Občinski svet z 
odlokom o proračunu občine za tekoče leto. 
 
 
 
 



Uradno glasilo, št. 1/2010 2 25.03.2010 

 

Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, Sveti Tomaž. Izdajatelj: Občinska uprava 

 

3. člen 
(oblika pomoči) 

 
Pomoč po tem pravilniku se dodeljuje v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna 
sredstva v obliki dotacije ali v obliki subvencionirane storitve. 
 

4. člen 
(izrazi) 

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen: 

– »kmetijsko gospodarstvo« je kmetijsko gospodarstvo, kot je opredeljeno v 2. točki 3. člena 
Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) (Uradni list RS, št. 45/08); 

– »mala in srednja velika podjetja« so mala in srednja velika podjetja, kakor so opredeljena v 2. 
členu Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih 
skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3); 

– »kmetijsko gospodarstvo v težavah« pomeni kmetijska gospodarstva, za katera se šteje, da 
so v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2); 

– »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode, kot so opredeljeni v 2. točki 2. člena Uredbe 
1857/2006/ES; 

– »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po 
katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo 
živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo; 

– »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere 
je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih 
davkov; 

– »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kot so določena v Uredbi Sveta (ES) št. 
1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljevanju: 
Uredba 1698/2005/ES), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o 
financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3); 

– »dopolnilna dejavnost« pomeni dopolnilno dejavnost na kmetiji v smislu Uredbe o vrsti, 
obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05). 

 
5. člen 

(nujnost izvzetih pomoči)  
 

Izvzeta pomoč iz 11., 12. in 13. člena tega pravilnika bo odobrena le za dejavnosti in storitve, 
opravljene oziroma prejete po objavi tozadevne sheme pomoči v skladu z Uredbo 1857/2006/ES, 
pravilno predloženi vlogi za pomoč ter po izdani odločbi in sklenitvi pogodbe za izplačilo pomoči.  
 

6. člen 
(združevanje pomoči) 

 
(1) Najvišji zneski izvzete pomoči iz 11., 12. in 13. člena tega pravilnika ne smejo preseči najvišjih 
zneskov pomoči, določenih v Uredbi 1857/2006/ES ne glede na to, ali se podpora za projekt ali 
dejavnost v celoti financira iz državnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije. 
(2) V zvezi z istimi stroški se izvzeta pomoč iz 11., 12. in 13. člena tega pravilnika ne sme združevati z 
drugo državno pomočjo po prvem odstavku 107. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije ali s 
finančnimi prispevki Republike Slovenije, vključno s tistimi iz drugega pododstavka prvega odstavka 
88. člena Uredbe 1698/2005/ES, ali s finančnimi sredstvi Evropske unije v zvezi z nekaterimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena največja dovoljena intenzivnost 
pomoči, določena z Uredbo 1857/2006/ES. 
(3) Izvzeta pomoč iz 11., 12. in 13. člena tega pravilnika se ne sme združevati s podporo de minimis v 
smislu Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov 87 in 88 
Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje (UL L št. 337 z dne 21. 12. 
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2007, str. 35) glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s takim združevanjem 
presežena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo 1857/2006/ES in s tem pravilnikom. 
(4) V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis iz 14. člena tega pravilnika ne sme 
združevati z državno pomočjo, če bi bila s takšnim združevanjem presežena intenzivnost pomoči, 
določena za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o izvzetju iz obveznosti priglasitve ali v 
odločbi, ki jo je sprejela Evropska komisija. 
 
 

II. NAČIN, POGOJI IN KRITERIJI  ZA DODELJEVANJE POMOČI 
 

7. člen 
(način dodeljevanja pomoči) 

 
(1) Vloge za dodelitev pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja vložijo upravičenci na osnovi javnega 
razpisa, objavljenega v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž in na spletni strani občine.  
(2) Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni razpis in prilog, ki so 
opredeljene v javnem razpisu.  
(3) Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. 
Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. 
(4) Vloge se odpirajo po zaporednem vrstnem redu prispetja vlog. Odpiranje vlog ni javno. Po 
pregledu vlog na podlagi pogojev in kriterijev iz tega pravilnika komisija pripravi predlog prejemnikov 
sredstev.  
(5) Občinska uprava na predlog komisije upravičencem izda odločbo o dodelitvi sredstev za 
posamezno vrsto pomoči. 
(6) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom se uredijo s pogodbo. 
 

8. člen 
(merila in kriteriji) 

 
Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči po tem pravilniku bodo podrobneje določeni v javnem 
razpisu. 
 

9. člen 
(javni razpis) 

 
(1) Javni razpis mora vsebovati: 

– ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva; 
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa; 
– namene, za katere se dodeljujejo pomoči (vrste pomoči); 
– predmet podpore; 
– rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev pomoči; 
– pogoje in kriterije upravičenosti za dodelitev sredstev; 
– upravičence za dodelitev sredstev; 
– upravičene stroške; 
– morebitne omejitve; 
– finančne določbe (stopnjo bruto intenzivnosti pomoči, najmanjši/največji znesek dodeljene 

pomoči); 
– okvirno višino razpisanih sredstev za posamezno vrsto pomoči; 
– merila za ocenjevanje vlog; 
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi, vsebino zahtevka; 
– naslov za vložitev zahtevkov in pridobitev razpisne dokumentacije; 
– način reševanja vlog; 
– odpiranje vlog; 
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa; 
– druga obvezna določila, navedena v Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 

Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09-ZIPRS1011). 
(2) Vloge morajo vsebovati z razpisom zahtevane podatke: 

– osnovne podatke o vlagatelju (ime, naziv, sedež), številko KMG-MID, davčno številko, številko 
računa za nakazilo sredstev; 

– namen vloge; 
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– izjavo o točnosti navedenih podatkov; 
– izjavo, da vlagatelj za isti namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali 

občinskega proračuna ali mednarodnih virov; če pa je, podatek o njihovi višini pridobi občina od 
dajalca pomoči oziroma njihovo višino dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo; 

– v primeru naložb izjavo, da vlagatelj ni v težavah; 
– druge zahtevane priloge. 

 
 

10. člen 
(izplačila sredstev) 

 
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega 
upravičenca. Zahtevek mora vsebovati s pogodbo opredeljena dokazila. 
 
 

III. VRSTE IZVZETIH POMOČI 
 

11. člen 
(pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo) 

  
(1) Namen pomoči je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje ob 
izpolnjevanju standardov Evropske unije, povečanje konkurenčnosti primarnega kmetijskega sektorja, 
dvig kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti, ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin. 
(2) Cilji pomoči so zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, 
izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali 
standardov za dobro počutje živali. 
(3) Pomoč se dodeli v obliki dotacije za pospešitev razvoja kmetijstva. 
(4) Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 
400 000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500 000 eurov, če je kmetijsko 
gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi. Omejitev velja skupno za sredstva prejeta iz 
nacionalnih virov, virov lokalnih skupnosti in virov Evropske unije. 
(5) Upravičeni stroški vključujejo: 

– gradnjo, nakup ali izboljšanje nepremičnin; 
– nakup ali zakup strojev in opreme, vključno z računalniškimi programi, do tržne vrednosti blaga, 

drugi stroški v zvezi z zakupno pogodbo (davek, marža najemodajalca, stroški za refinanciranje 
obresti, režijski stroški, stroški zavarovanja itd.) ne spadajo med upravičene stroške; 

– splošne stroške na področju izdatkov iz prejšnjih dveh alinej, kot so honorarji arhitektov, 
inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc. 

(6) Pomoč se ne dodeli: 

– kmetijskim gospodarstvom v težavah; 
– za nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin; 
– za zasaditev letnih rastlin; 
– za drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k 

zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25 odstotkov; 
– za preproste naložbe za nadomestitev; 
– za nakup zemljišč v vrednosti nad 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe; 
– za nakup zemljišč za gradnjo; 
– za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode. 

(7) Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe;  
– projekti po izvedeni investiciji morajo ustrezati razpisnim kriterijem; 
– račun o plačilu poslovnega načrta, potrjen s strani kmetijske svetovalne službe ali druge 

pooblaščene organizacije; 
– z naložbo se mora doseči vsaj en cilj, kot je zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in 

preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali 
izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.  

(8) Bruto intenzivnost pomoči v obliki dotacije ne bo presegla: 
– 50 odstotkov upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi; 
– 40 odstotkov upravičenih stroškov za ostala območja. 
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(9) Omejitve minimalnih in maksimalnih zneskov bodo opredeljene v javnem razpisu glede na 
razpoložljiva upravičena sredstva.  
(10) Upravičenci so pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih 
proizvodov in so mala ali srednje velika podjetja, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so 
vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v uporabi kmetijska zemljišča, ki 
ležijo na območju občine oziroma tisti upravičenci kmetijskih gospodarstev, ki imajo svojo številko 
KMG-MID in so s tem vpisani v register kmetijskih gospodarstev. 
 

12. člen  
(pomoč za plačilo zavarovalnih premij) 

 
(1) Namen pomoči je, da se z doplačilom zavarovalnih premij zmanjša tveganje za izgube na 
posevkih, nasadih in plodovih zaradi neugodnih vremenskih razmer, kot so spomladanska pozeba, 
toča, požar, udar strele, vihar, poplave, ter na živalih zaradi bolezni. 
(2) Cilj pomoči je zmanjšanje tveganja zaradi neugodnih vremenskih razmer in bolezni živali v 
kmetijski proizvodnji. 
(3) Splošni pogoji upravičenosti so pogoji iz uredbe Vlade Republike Slovenije o sofinanciranju 
zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto. 
(4) Upravičeni stroški vključujejo: 

– stroški zavarovalne premije za zavarovalno polico, ki zagotavlja kritje izgub, ki jih povzročijo 
neugodne vremenske razmere na posevkih, nasadih in plodovih; 

– stroški zavarovalne premije za zavarovalno polico, ki zagotavlja kritje izgub, ki jih povzročijo 
bolezni živali. 

(5) Pomoč se ne odobri za: 
– tiste deleže pomoči, ki jih z uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje 

kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije; 
– kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi 

ministrstvo, pristojno za kmetijstvo; 
– kmetijska gospodarstva, ki imajo površine, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine. 

(6) Pomoč ne presega 50 odstotkov upravičenih stroškov.  
(7) Omejitve minimalnih in maksimalnih zneskov bodo opredeljene v javnem razpisu glede na 
razpoložljiva upravičena sredstva. 
(8) Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so pravne 
ali fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in so mala ali srednje 
velika podjetja, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev in imajo v lasti oziroma v uporabi kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine. 
 

13. člen 
(zagotavljanje tehnične podpore) 

 
(1) Namen pomoči je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj in novih tehnologij kmetijske 
proizvodnje ter možnosti koriščenja storitev svetovanj. V okviru zagotavljanja tehnične podpore v 
kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči na področju: izobraževanja in usposabljanja, 
svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, organizacije forumov, tekmovanj, razstav, sejmov ter 
sodelovanja na njih, publikacij, katalogov in spletišč. 
(2) Cilj pomoči je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem 
konkurenčnost kmetijskih gospodarstev.  
(3) Splošni pogoji upravičenosti: 

– če tehnično pomoč zagotavljajo društva morajo k vlogi predložiti letni program dela; 
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine in to na podlagi objektivno 

opredeljenih pogojev; 
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za 

vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do 
storitev; vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji 
na stroške za zagotavljanje storitve. 

(4) Upravičeni stroški so: 
– na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se 

pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja programa za usposabljanje; 
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– na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, honorarjev za storitve, ki ne spadajo 
med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na 
primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje; 

– na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in 
sejmov ter sodelovanja na njih se štejejo: stroški udeležbe, potnih stroškov, stroški publikacij, 
najemnine razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih v okviru tekmovanja do 
vrednosti 250 eurov na nagrado in zmagovalca; 

– stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane 
regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo 
zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljene v publikaciji.  

(6) Pomoč lahko krije do 100 odstotkov upravičenih stroškov in se dodeli v obliki subvencioniranih 
storitev ter ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem kmetijskih proizvodov. 
(7) Izvajalci subvencioniranih storitev so pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve na področju 
kmetijstva za kmetovalce iz občine in registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na 
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije in območja Republike 
Slovenije, ki vključujejo člane iz občine. 
(8) Upravičenci so pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih 
proizvodov in so mala ali srednje velika podjetja, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so 
vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v uporabi kmetijska zemljišča, ki ležijo na 
območju občine oziroma tisti upravičenci kmetijskih gospodarstev, ki imajo svojo številko KMG-MID in 
so s tem vpisani v register kmetijskih gospodarstev. 
 
 

IV. VRSTA POMOČI DE MINIMIS 
 

14. člen 
(pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah) 

 
(1) Namen pomoči je ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo 
poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjena je naložbam, ki so potrebne za začetek 
opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne 
dejavnosti. 
(2) Cilji pomoči so: 

– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva; 
– ustvarjanje novih delovnih mest; 
– uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva. 

(3) Sredstva bodo namenjena za: 
– predelavo kmetijskih proizvodov,  
– prodaja kmetijskih proizvodov s kmetije; 
– turizem na kmetiji; 
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji; domača obrt. 

(4) Splošni pogoji upravičenosti: 
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v 

javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za 
opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji; 

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po 
zaključeni naložbi. 

(5) Upravičeni stroški so: 
– stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta; 
– nakup nove opreme; 
– promocija; 
– splošni stroški, kot so upravni in pravni.  

(6) K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo: 
– finančno konstrukcijo naložbe z načrtom izvedbe oziroma dokončanja le-te; 
– pravnomočno gradbeno dovoljenje; 
– račune za nakup strojev ali opreme oz. račune o izvedenih delih (izjava); 
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno 

dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni naložbi v primeru, če le-ta še ni registrirana; 
– mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne 

dejavnosti. 
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(7) Bruto intenzivnost pomoči znaša do 50 odstotkov upravičenih stroškov. 
(8) Omejitve minimalnih in maksimalnih zneskov bodo opredeljene v javnem razpisu glede na 
razpoložljiva upravičena sredstva. 
(9) Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli kmetijskemu gospodarstvu, ne sme presegati 
200 000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let. 
(10) Upravičenci so: 

– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi 
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in 
kmetijske površine na območju občine; 

– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo in imajo stalno prebivališče na naslovu 
nosilca osnovne kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom registra 
kmetijskih gospodarstev. 

 
 

V. NADZOR IN SANKCIJE 
 

15. člen 
(nadzor in sankcije) 

 
(1) Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija iz 7. člena tega pravilnika, ki jo imenuje 
župan.  
(2) V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva 
vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih 
sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.  

 
 

VI. KONČNI DOLOČBI 
 

16. člen 
(začetek uporabe) 

 
Določbe 11., 12. in 13. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati po objavi vpisne številke in 
povzetka podatkov tozadevne sheme pomoči na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo 
in razvoj podeželja Evropske komisije. 
 

17. člen 
(začetek veljavnosti) 

 
Ta pravilnik začne veljati enaindvajseti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž. 
 
Številka: 007- 20/2008 01/ZH 
Datum: 24.03.2010 

ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
Mirko CVETKO l.r. 

                             
 

2. 
 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 45/94-odl. US, 8/96, 36/00 in 127/06),  
40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
- uradno prečiščeno besedilo (ZOFVI – UPB5), 36/08 in 58/09) in 23. člena Statuta občine Sveti 
Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož št. 7/07), je Občinski svet občine Sveti Tomaž na svoji  27. redni 
seji, dne  24.03.2010 sprejel 

O  D  L  O  K  
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž 
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1. člen 
 
V Odloku ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž (Uradni glasilo 
občine Sveti Tomaž  št. 3/07 in 18/08) se v drugem odstavku 6. člena za zadnjo alineo dodata dve 
novi alineji, ki se glasita: 
-          L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin, 
-  R/90.0     Kulturne in razvedrilne dejavnosti.  
 

2. člen 
 
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 11 članov. 
Svet zavoda sestavljajo:  

- trije predstavniki ustanovitelja, od katerih dva imenuje občinski svet, enega pa župan, 
- pet predstavnikov delavcev, od tega štirje iz šole in eden iz vzgojnovarstvene enote  
- trije predstavniki staršev, od tega dva iz sveta staršev šole in eden iz sveta staršev 

vzgojnovarstvene enote. 
 

3. člen 
 

Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu občine 
Sveti Tomaž. 
 
 
Številka: 007- 6/2010 01/ ZH 
Sveti Tomaž, dne  24.03.2010    

ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
Mirko CVETKO l.r. 

 
 
 

3. 
 

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt-UPB2 in 25/08), 3. člena 
Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08 in 119/08), 22. 
člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni 
list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradno glasilo občine 
Sveti Tomaž št. 7/07) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž na svoji 27. redni seji, dne 24.03.2010 
sprejel 
 

SKLEP 
o določitvi cene programa predšolske vzgoje in otroškega varstva v Osnovni šoli Tomaž 

 
1. 
 

Cena programa predšolske vzgoje in varstva v Osnovni šoli Sveti Tomaž, enota vrtec, mesečno po 
otroku znaša:   

- v oddelkih od 1 do 2 leta starosti (homogeni)     446,23 EUR. 
- v oddelkih od 2 do 4 leta starosti (kombinirani)  378,92 EUR. 
- v oddelki od 4 do 6 leta starosti  (heterogeni)     354,62 EUR.  

 
2. 
 

Za dneve odsotnosti otroka v primeru bolezni, se staršem višina plačila zniža za stroške neporabljenih 
živil. 
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3. 
 

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o mesečni višini predšolske vzgoje in otroškega 
varstva v Osnovni šoli Tomaž(uradni vestnik občine Ormož št. 17/06). 
 
 

4. 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, uporablja pa se 
od 1. aprila 2010 dalje. 
 
 
Sveti Tomaž, 24.03.2010 
Številka: 007-8/2010 01/zh 

ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
Mirko CVETKO l.r. 

 
 
      4.   
 
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02 in 15/03), v skladu z 
usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00) je 
Občinski svet Občine Sveti Tomaž  na svoji 27. redni seji, dne 24.03.2010 sprejel 
  

Letni program športa v Občini Sveti Tomaž 
za leto 2010 

  
I. Uvod 
  
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA) se 
izvajanje nacionalnega programa športa (v nadaljevanju: NP) v Republiki Sloveniji, ki se izvaja na 
ravni lokalnih skupnosti, določi z letnim programom športa. Letni program določa programe športa, ki 
se sofinancirajo iz javnih sredstev in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Občine Sveti 
Tomaž. 
 
II. Izhodišča in usmeritve 
  
Upoštevanje izhodišča nacionalne strategije razvoja športa izpostavljamo v  Občini Sveti Tomaž za 
leto 2010 naslednje usmeritve: 

   - naša pozornost bo namenjena programom za otroke in mladino, z namenom spodbujati kakovosten 
način preživljanja prostega časa. 

  - društvom in klubom iz občine, ki so nosilci športnega življenja v občini bomo pomagali čimbolj 
uresničiti zastavljene cilje. 

  - za dvig kvalitete sofinanciranih programov in racionalnosti porabe javnih sredstev bomo povečali 
nadzor nad izvedbo programov v okviru letnega programa športa. 

 
III. Obseg sredstev 
  
Za izvajanju športnih programov v občini so z Odlokom o proračunu za leto 2010 zagotavljena 
proračunska sredstva v višini 25.000 EUR. Z navedenimi sredstvi se bo financiral: 

1. Šport otrok in mladine 
2. Športna rekreativna dejavnost odraslih 
3. Tekmovalni šport 
4. Šport invalidov 
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Sredstva za sofinanciranje programov športa  se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega 
razpisa ter vrednotenja prispelih programov v skladu z merili in kriteriji  določenimi v Pravilniku o 
sofinanciranju  programov športa v občini Sveti Tomaž. 
Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene. Če sredstev 
tekom leta ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko občinski svet ob 
sprejemanju rebalansa proračuna spremeni znesek namenskih sredstev in sprejme odločitev, da se 
del sredstev nameni v druge namene. 
 
IV. Veljavnost in uporabnost 
 
Ta program se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa 
v Občini Sveti Tomaž v letu 2010. 
 
Letni program športa začne veljati naslednji dan po objavi  v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.  
 
Številka: 007-10/2010 01/zh 
Datum: 24.03.2010 

ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
Mirko CVETKO l.r. 

 
 

5. 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 100/05  UPB in 60/07) 8., 9. in 10. člena 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 96/02) in 23. člena Statuta občine 
Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož št. 7/07)je  Občinski svet Občine Sveti Tomaž na 27. 
redni seji, dne  24.03.2010 sprejel 
  

Letni program kulture Občine Sveti Tomaž 
za leto 2010 

 
1.  

Občinski svet Občine Sveti Tomaž na podlagi zgoraj navedenih zakonskih podlag in v skladu z 
obveznostjo občine, da zagotavlja pogoje in sprejema ukrepe za uresničevanje javnega interesa na 
področju kulture na svojem območju sprejema Letni program kulture Občine Sveti Tomaž za leto 
2010 in na ta način v Občini Sveti Tomaž zagotavlja pogoje  za:  

-   kulturno ustvarjalnost,  
-   dostopnost kulturnih dobrin,  
-   kulturno raznolikost,  
-   ohranjanje slovenske kulturne identitete in  
-   ohranjanje skupnega slovenskega kulturnega prostora. 

  
Vloga kulture v občini 
Občina je gospodarsko in družbeno središče in je v skladu z zakonom dolžna na področju kulture 
zagotavljati občankam in občanom možnosti za dejavno življenje na področju kulture, kar zadeva: 

1.   udejanjanje ustvarjalnosti na področju ljubiteljske kulture in 
2. uveljavljanje interesa po dostopnosti kulturnih dobrin najvišje kakovosti v skladu z zmožnostmi 

občine. 

Kultura ima pomembno vlogo v javnem življenju znotraj občine, saj po eni strani povezuje občane in 
občanke tudi kot kulturno skupnost in jim po drugi strani omogoča občutek zadovoljenosti njihovih 
potreb in interesov, ki presegajo zgolj materialno raven. 
Ključnega pomena sta zlasti zagotavljanje možnosti za ljubiteljsko kulturno dejavnost in možnosti za 
predstavljanje te dejavnosti in zagotavljanje možnosti za dostop do kulturnih dobrin najvišje kakovosti 
(gledališka gostovanja, koncerti, razstave ipd.) seveda v tolikšnem obsegu, kot to dopuščajo 
proračunske zmožnosti občine.  
  

2. 
Cilji Občinskega programa kulture 
Poglavitni cilj programa in dejavnosti, ki se odvijajo na podlagi programa, je zagotavljanje pogojev za 
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to, da občina postane tudi kulturno središče, v katerem lahko občanke in občani uresničujejo svoj 
interes po lastni dejavnosti na področju kulture in svoj interes po dostopnosti kulturnih dobrin v 
lastnem bivalnem okolju. 
Cilj občine je predvsem spodbujati razvoj kulture na nivoju društev, ki so nosilci kulturnih dejavnosti v 
občini. Pomemben nosilec kulturne ustvarjalnosti v kraju pa je tudi osnovna šola. 
  

3. 
Nosilci dejavnosti na področju uresničevanja javnega interesa na področju kulture 
  

-    Kulturno društvo »Franc Ksaver Meško« Sveti Tomaž 
-    Društvo upokojencev Sveti Tomaž 
-    Osnovna šola Sveti Tomaž 
- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ormož.  

Iz sredstev občinskega proračuna se sofinancirajo dejavnosti naslednjim izvajalcem na področju 
kulture: 
1.Javni zavodi in sklad::  
Knjižnica  
Občina kot soustanoviteljica Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož sofinancira delovanje knjižnice iz 
proračunskih sredstev v višini 33.528,00 EUR. 
Občina kot soustanoviteljica namenja tudi sredstva za delovanje muzeja.  
Poleg tega občina sofinancira preko izvedenega javnega razpisa delovanje Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ormož. 
 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je osrednja vladna organizacija slovenske društvene kulture, ki 
z mrežo izpostav in zvez kulturnih društev po celotni državi strokovno in finančno podpira razvoj 
društvene kulture. Skupaj z Zvezo kulturnih društev Slovenije zastopa interese kulturnih društev v 
kulturni politiki. Spodbujanje množičnega zanimanja za kulturo, razvoja raznovrstnih umetnostnih 
smeri, amaterskih in strokovnih praks, kulturne vzgoje in ustvarjalnosti med otroki in mladimi, so cilji, 
h katerim strmijo slovenske organizacije na področju društvene kulture že dobrih 50 let. Vsakoletna 
ustvarjalnost 2.250 kulturnih društev se kaže v 16.500 kulturnih dogodkih, prireditvah, delavnicah, 
tekmovanjih in mednarodnih srečanjih, ki se jih udeleži več kot 4.000.000 obiskovalcev (po podatkih 
Statističnega urada RS).  
 
2. Kulturna društva in kulturne prireditve: 
Pri omogočanju dostopnosti in ustvarjanju kulturnih dobrin, ki se uresničujejo skozi   programe in 
prireditve splošnega kulturnega značaja imajo pomembno vlogo nosilci dejavnosti z območja občine, 
ki skozi prireditve in druge kulturne programe v skladu s svojimi zmožnostmi pomembno prispevajo h 
kulturni raznolikosti in kvaliteti življenja v občini.  
Postopek za zbiranje predlogov javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo iz 
javnih sredstev se izvede kot javni razpis.  
Sredstva, ki jih bomo razdelili na podlagi omenjenih postopkov dosegajo višino 7.260 EUR. 
 

4. 
Javna kulturna infrastruktura  
Javno kulturno infrastrukturo za področje kulture na območju Občine Sveti Tomaž predstavlja    
Kulturni dom in  telovadnica osnovne šole 
Za izvajanje kulturnega življenja občanov občine Sveti Tomaž  ima posebno mesto prav naveden 
dom, v katerem se tekom leta vršijo številne kulturne prireditve in proslave, ki predstavljajo dodatno 
popestritev in kakovost kulturnega življenja občanov. 
 

                                                                   5. 
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. 
 
Sveti Tomaž, 24.03.2010 
Štev: 007-9/2010 01/ zh 

ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
Mirko CVETKO l.r. 
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