
 

 

 

    OBČINA SVETI TOMAŽ 

    OBČINSKI SVET 

  

Številka: 032-2/2010 01/ZH 

Datum:   27.12.2012 

 

Z A P I S N I K 

 

16. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v četrtek, 27. decembra 2012, ob 19. uri v 

sejni sobi kulturnega doma, Sveti Tomaž 44. 

Župan je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih začel sejo ob 19.10 uri.  

Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je bilo prisotnih 

šest članov občinskega sveta.  

G. Marjan Goričan ter ga. Mateja Hržič sta se opravičili. 

 

Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman in računovodkinja ga. Stanka 

Kosi ter predsednica Nadzornega odbora ga. Karolina Žajdela. 

 

Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 

 

Od novinarjev je bila prisotna ga. Katjuša Štih, ga. Viki Ivanuša Klemenčič ter ga. Natalija Škrlec. 

 

Župan je podal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 15. redne seje. 

Pripomb in dopolnitev ni bilo. 

 

Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 15. redne seje. 

 

Prisotnih je bilo šest članov občinskega sveta. 

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

bil sprejet 

SKLEP št. 154 

1. 

Sprejme se zapisnik 15. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa. 

2. 

Ta sklep velja takoj. 

Ad /1 

Župan je za 16. redno sejo predlagal naslednji dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta s poročilom 

o izvršitvi sklepov. 
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1. Določitev dnevnega reda 

2. Dopolnjen predlog Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2013 

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 

4. Razno 

 

Župan je predlagani dnevni red dal v razpravo.  

Pripomb in dopolnitev ni bilo. 

 

Župan je predlagal glasovanje. 

Glasovalo je sedem svetnikov, »ZA« je glasovalo vse šest svetnikov, zato je bil sprejet naslednji 

dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta s poročilom 

o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 

2. Dopolnjen predlog Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2013 

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 

4. Razno 

 

Ad/2 

Po krajšem uvodu je župan dal besedo računovodkinji gospe Stanki Kosi, ki je med drugim  pojasnila 

naslednje: 

 

V  d o p o l n j e n e m p r o r a č u n u  s o  n a s l e d n j e  s p r e me mb e :   

7 –  PRIHODKI  

Prihodki se povišajo za 3.479 ,00 EUR iz 2.297.421 EUR na 2.300.900 EUR.    

 Na kontu: 722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev se na analitičnem kontu 

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč vrednost poviša iz 20.000 EUR na 33.479 EUR. 

Povišanje je posledica projektov pridobivanja nepremičnega premoženja, ki se je začelo že v leto 2012, 

ker  pa postopek še ni zaključen je potrebno zemljišče vključiti v načrt pridobivanja za leto 2013. 

 

 Na kontu: 740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se znižajo prihodki na 

analitičnem kontu Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo za 10.000 

EUR, ker imamo v letu 2013  v javnih delih odobren en program manj, kot v letu 2013. 

 

4 - ODHODKI  

Odhodki se povišajo za 23.350 EUR iz 2.458.224 EUR na 2.481.574 EUR. 

 

V posebnem delu proračuna se spremenijo sledeče postavke : 

 

01 OBČINSKI SVET 

PP: 010413 Stroški promoviranja občine 
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 Konto: 4020 Drugi splošni material in storitve se poviša iz 700 EUR na  1.200 EUR, glede na 

potrebe, ki nastajajo v zvezi s promoviranjem občine. 

 

03 ŽUPAN 

PP: 030710 Dejavnost gasilske  zveze 

 

 Konto: 4120 – Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam se poviša za 3.000 EUR  

iz 4.000 EUR na 7.000 EUR. 

Sredstva se namenijo za sofinanciranje zdravniških pregledov, ki jih morajo opraviti gasilci. 

 

04 OBČINSKA UPRAVA 

PP: 040404 Vlaganja v prostore in opremo za prireditve 

Z dopolnjenim predlogom proračuna se umakne postavka Vlaganja v prostore in opremo za prireditve, ki 

je bila predvidena  za nakup šotora v višini 20.000 EUR. 

 

PP: 040407 Investicijsko vzdrževanje Cajnkarjeve domačije 

 Doda se nova proračunska postavka, ki zajema konto kontu: 4205 – Obnove, na kateri se zagotovi 

5.000 EUR za obnovo Cajnkarjeve domačije, ki je v postopku pridobivanja. 

Domačija je v zelo slabem stanju, zato je za njeno ohranitev nujna takojšnja sanacija. 

 

PP: 040612 Materialni stroški 

 Doda se kontu: 4026 – Poslovne najemnine in zakupnine  v višini 1.440 EUR. 

Na kontu je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo najemnine za poslovne prostore v katerih deluje 

občinska uprava. 

 

PP: 040621 Nakup opreme in drobnega inventarja 

PP: 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc 

Uskladita se postavki Nakup opreme in drobnega inventarja ter nakup računalnikov, programske opreme 

in licenc, glede na prejeti predračun za nabavo licenčne programske opreme za računovodstvo. 

 Konto 4202 na postavki Nakup opreme in drobnega inventarja se zniža za 300 EUR iz 3.000 

EUR na 2.700 EUR. 

 Konto 4207 Nakup licenčne programske opreme na postavki Nakup računalnikov, programske 

opreme in licenc pa se poviša za  1.822 EUR iz 3.000 EUR na 4.822 EUR. 

 

071001 Javna dela  - Pomoč pri izvajanju programov za mlade 

Program javnih del, se v letu 2013 ne bo več izvajal v občini Sveti Tomaž, zato se umakne iz proračuna 

za leto 2013. 

 

071005 Sofinanciranje JD  Družabništvo in spremljanje – SCO Ormož 

S strani CSO Ormož ni bilo podane vloge za sofinanciranje program javnih del, zato se postavka  v višini 

692 EUR umakne iz proračuna za leto 2013. 
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Doda se nova PP: 071007 Sofinanciranje JD  - OŠ Sveti Tomaž 

Glede na odobritev programomov JD v OŠ Sveti Tomaž je potrebno zagotoviti sofinancerski delež za 

izvedbo programov javnih del v višini 4.660 EUR. 

 

Doda se nova PP: 071008 Sofinanciranje JD  - Zavod za informiranje Ormož 

Glede na vlogo za sofinancerski delež prorgama javnih del, ki ga bo izvajal Zavod za informiranje Ormož 

je potrebno zagotoviti sofinancerski delež za izvedbo programov javnih del v višini 2.525 EUR. 

 

Doda se nova PP: 081325  

Z dopoljnjemim predlogom proračuna se doda nova PP Ureditev avtobusnega postajališča v Savcih v 

višini 10.000 EUR. 

 

Doda se nova PP: 071420 TIC Sveti Tomaž  

Z dopoljnjemim predlogom proračuna se doda nova PP TIC Sveti Tomaž v višini 2.000 EUR. 

Sredstva se zagotovijo za ureditev pisarne v kateri bo deloval turistično informacijski center. 

 

Doda se nova PP: 071426 TIC Vlaganja v razvoj turizma  

Z dopolnjenim predlogom proračuna se doda nova PP Vlaganja v razvoj turizma v višini 2.000 EUR. 

Sredstva bodo namenjena za reklamni material, ki bo prispeval k prepoznavnosti turističnih znamenitosti 

in turistične ponudbe občine. 

 

PP: 081691Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije 

 Uskladi se konto 4206 – Nakup zemljišč, glede na letni načrt pridobivanja nepremičnega 

premoženja se  iz 30.000 EUR  poviša na 34.199 EUR. 

 

V nadaljevanju je župan povedal, da so bili opravljeni zbori občanov po vseh gasilskih domovih ter v 

Kulturnem domu pri Sv. Tomažu. Predlog proračuna je bil tudi razgrnjen na sedežu občine Sv. Tomaž. 

Prav tako so v času javne razprave predlog proračuna obravnavali odbori občinskega sveta.  

Župan je dal besedo predsednikom odborov. 

Predsednica Odbora za družbene dejavnosti ga. Ksenija Kosi je povedala, da je odbor obravnaval predlog 

proračuna za leto 2013. Člani odbora menijo, da je primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega 

sveta. 

V imenu Odbora za požarno varnost in civilno zaščito je g. Mirko Lovrec  povedal, da je odbor 

obravnaval predlog proračuna. Za vodenje odbora je bil zadolžen, ker je bil predsednik odbora g. Marjan 

Goričan odstoten. Prisotni člani menijo, da je predlog proračuna primerna podlaga za obravnavo na seji 

občinskega sveta. 

V imenu Odbora za Okolje in prostor ter komunalno infrastrukturo je ga. Sabina Golob povedala, da je 

odbor obravnaval predlog proračuna. Člani menijo, da je primeren za obravnavo na seji občinskega sveta. 

Predsednik Obora za kmetijstvo in turizem g. Mirko Lovrec je povedal, da je odbor obravnaval predlog 

proračuna. Člani menijo, da je primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta. 
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V imenu Odbora za gospodarstvo in drobno gospodarstvo, je g. Janko Vrbančič povedal, da je odbor 

obravnaval predlog proračuna. Člani odbora menijo, da je primerna podlaga za obravnavo na seji 

občinskega sveta. 

Predsednik Odbora za finance in proračun g. Robert Korada je povedal, da je odbor obravnaval predlog 

proračuna ter je primerna podlaga za obravnavo na seji občinskega sveta. 

 

Župan je navzoče seznanil, da sta bila vložena dva amandmaja na predlog proračuna za leto 2013. 

Besedo je dal predlagateljema amandmajev g. Robertu Koradu  in g. Mirku Lovrecu, da podata 

obrazložitev. 

Predlagatelja sta izrazila željo, da pojasnila k prvemu poda g. Mirko Lovrec in k drugemu g. Robert 

Korada. 

 

G. Mirko Lovrec je povzel amandma št. 1, ki se glasi: 

 

V posebnem delu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2013 se doda naslednja postavka: 

- na postavki 030103 Izdatki za službena potovanja se namenjena sredstva znižajo za 2.500 EUR iz 

4.110 EUR na 1.610 EUR. Na postavki 040612 Poslovne najemnine in zakupnine se predvidena 

sredstva znižajo za 1.440 EUR. Na postavki 071426 Vlaganje v razvoj turizma se namenjena 

sredstva znižajo za 2.000 EUR. 

- Zgoraj navedene vrednosti posameznih postavk se predvidijo za novo postavko in sicer: Ohranjanje 

sakralne kulturne dediščine v vrednosti 5.940 EUR. 

 

Obrazložitev: 

Tako kot mnoge druge občine, je tudi občina Sveti Tomaž v proračunu za leto 2013 dolžna 

zagotoviti del sredstev za Ohranjanje sakralne kulturne dediščine. Navedena sredstva pomenijo cca. 

10% celotne vrednosti načrtovane investicije (56.000 EUR), ki jo Župnija Sveti Tomaž želi izvršiti v 

letu 2013. Sredstva na postavki 040612 se zagotovijo s prerazporeditvijo ali rebalansom proračuna za 

leto 2013 zatem, ko se občina Sveti Tomaž in Župnija Sveti Tomaž dogovorita o višini najemnine za 

Poslovno zgradbo v kateri deluje občinska uprava. Tudi sredstva na postavki 071426 se zagotovijo s 

prerazporeditvijo.   

  

G. Robert Korada je povzel amandma št. 2, ki se glasi: 

 

V Načrt razvojnih programov – NRP za leta 2013 – 2016 se dodata naslednji investiciji v modernizacijo 

občinskih cest in sicer: 

- Modernizacija občinske ceste 802074 (565m) v naselju Senčak 

- Modernizacija občinske ceste 802101 (775m) v naselju Rucmanci 

 

Obrazložitev: 

Preostala skupna dolžina neasfaltiranih občinskih cest v naseljih Rucmanci, Mezgovci in  Senčak v 

letu 2013 ostaja več kot 4,5 km, zato se predlaga vključitev omenjenih dveh odsekov v Načrt 

razvojnih programov za leta 2013 – 2016. 

 

    Župan je v nadaljevanju povedal, da drugi amandma, ki se nanaša na Načrt razvojnih 

    programov ni pravilno vložen in ni ustrezen za obravnavo in je brezpredmeten, ker se 

    nanaša na Načrt razvojnih programov za obdobje 2013-2016.  
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Župan je vprašal predlagatelja, če želita podati dodatna pojasnila. 

G. Robert Korada je drugi amandma umaknil. Predloga za modernizacijo dveh cestnih odsekov pa želi 

predlagati, ob prvi spremembi NRP ali ob rebalansu proračuna. Gre za modernizacijo ceste v Senčaku v 

dolžini  565 m in v naselju Rucmanci v dolžini 775 m. 

G. Mirko Lovrec je povedal, da je vložil amandma zase. Ker s tem še ni imel  izkušenj, je k sodelovanju 

povabil  g. Roberta Korada ter sta skupaj vložila amandmaja. 

Med drugim je povedal, da je med občino in župnijo zaostrena situacija. Vložitev amandmaja bi dala neka 

izhodišča za nadaljnje pogovore. Meni, da župnija planira ureditev notranjosti cerkve in prispevek v višini 

5.940 EUR predstavljal kot signal, kot gesto dobre volje.  Menil je, da na občini  nismo ravnali kot 

zanesljivi partnerji, ker je na skupnem sestanku Župnijskega pastoralnega sveta in Občinskega sveta bilo 

rečeno, da naj župnija poda pisne predloge, do katerih pa se še nismo opredelili. Bilo je rečeno, da se bo o 

tej problematiki informiralo na zborih občanov. Motilo ga je, da ni bila na zborih občanov to ena od točk 

dnevnega reda, ne pa, da je bila obravnavana pod točko razno. Občani pa so bili o tem že obveščeni preko 

biltena, v tem času pa ni bilo sklicanega nobenega skupnega sestanka. To je bil tudi razlog za vložitev 

amandmaja. 

Župan je povedal, da ne gre za nobeno nezanesljivost in očitke zavrača.  Problem ni tako alarmanten kot 

ga prikazuje svetnik, in ta vloženi amandma ne rešuje nobenega kratkega stika z župnijo. Večina odprtih 

vprašanj je povezanih z lastnino nepremičnin, pri tem pa se stališča župnije in občine razhajajo. Povedal 

je, da je bilo na skupnem sestanku dogovorjeno, da bomo pristopili k pogovorom po praznikih. V biltenu 

ni nič takega zapisano, kar že ne bi občani vedeli in s čimer so bili obveščeni od strani župnije. Dejansko 

smo povzeli predloge predstavnikov župnije.  Povedal je tudi, da je bil dva mandata predsednik Sveta KS 

in sedaj šest leto župan, pa se v tem obdobju takih in podobnih vprašanj ni postavljalo kot se to dogaja v 

zadnjem obdobju. Zato ne sprejema kritike, da je občina nekorektna in se ne odziva. Takih vprašanj se ne 

da na hitro rešiti. 

V imenu svetniške skupine NSi je g. Janko Vrbančič povedal, da podpirajo župana in mejijo, da je treba 

najprej rešiti lastninska vprašanja, pozneje pa se pogovarjati o drugih perečih vprašanjih. 

Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje o amandmaju št.1 . 

 

Glasovalo je šest svetnikov, za sta glasovala dva svetnika, štirje so bili proti, zato ni bil sprejet  

amandma št. 1, ki se glasi: 

V posebnem delu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2013 se doda naslednja postavka: 

- na postavki 030103 Izdatki za službena potovanja se namenjena sredstva znižajo za 2.500 EUR iz 

4.110 EUR na 1.610 EUR. Na postavki 040612 Poslovne najemnine in zakupnine se predvidena 

sredstva znižajo za 1.440 EUR. Na postavki 071426 Vlaganje v razvoj turizma se namenjena 

sredstva znižajo za 2.000 EUR. 

- Zgoraj navedene vrednosti posameznih postavk se predvidijo za novo postavko in sicer: Ohranjanje 

sakralne kulturne dediščine v vrednosti 5.940 EUR. 

 

 

Župan je vprašal, če kdo želi še razpravljati o dopolnjenem predlogu proračuna. 

Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje o dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2013. 

Glasovalo je šest svetnikov, »ZA« so glasovali štirje svetniki, dva sta se vzdržala, zato je bil sprejet 

naslednji 

S K L E P   št. 155 

1.  
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Sprejme se dopolnjen predlog  Odloka o proračunu občine  Sveti Tomaž za leto 2013, ki vsebuje splošni 

in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov, letni načrt pridobivanja in razpolaganja z 

nepremičnin premoženjem, kadrovski načrt, letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest. 

2. 

Ta sklep velja takoj. 

 

Ad/ 3 

Pobude, vprašanja svetnikov ter odgovori nanje. 

Ni bilo predlogov. 

 

Ad/4 

Ni bilo razprave. 

Ob koncu seje je župan zaželel vsem prisotnim ter njihovim domačim veliko zdravja, razumevanje, 

uspehov ter sreče v prihajajočem  letu 2013. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.20 uri. 

 

Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                              Župan: Mirko Cvetko 
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OBČINA SVETI TOMAŽ 

 

 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  16. REDNE SEJE 

 

 

 

 

 

1. Sklep št. 154, je realiziran.   

2. Sklep št. 155, je v postopku realizacije. Odlok o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2013  

je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 14/2012. 

 

 

Občinska uprava 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


