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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
5. izredne seje Občinskega sveta Občine Sveti Tomaž, ki je bila v torek, 24. aprila 2012 ob 
19. uri v sejni sobi občinskega sveta v kulturnem domu pri Sv. Tomažu 44. 
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 19. uri. 
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je 
prisotnih šest članov občinskega sveta. 
Svojo odsotnost s seje sta opravičila g. Robert Korada in  g. Marko Plohl. 
 
Na seji je bila prisotna direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman. 
Od novinarjev je bila prisotna ga. Katjuša Štih. 
 
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 
 
Razlogi za sklic izredne seje: 
 
Na podlagi 29. člena Poslovnika občinskega sveta je župan sklical izredno sejo, ker smo bili 
obveščeni s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da je pri pripravi projektov 
za 6. javni razpis potrebno upoštevati koriščenje sredstev EU za leto 2013 in 2014, ne pa v 
letu 2012. Zaradi teh sprememb smo pripravili Novelacijo investicijskega programa za vrtec 
Sveti Tomaž. Novelacija je podlaga za prijavo na 6. javni razpis za pridobitev sredstev, ki bo 
verjetno objavljen v maju letošnjega leta. 
 
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje. 
Pripomb in dopolnitev ni bilo. 
Župan je predlagal potrditev zapisnika 4. izredne seje. 
 
Glasovalo je šest svetnikov, »ZA» je glasovalo vseh šest svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

Sklep št. 1 
 

1. 
 

Potrdi se zapisnik 4. izredne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega 
sklepa. 

 
2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 
Ob 19.05 uri se je seje udeležil g. Marko Plohl. 
 
 

Ad 1 
 

Župan je dal v razpravo naslednji dnevni red: 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 4. izredne seje občinskega sveta 
sporočilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
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2. Potrditev Novelacije IP št. 1 za Vrtec Sveti Tomaž  
3. Sklep o spremembi in dopolnitvi Načrta razvojnih programov Občine Sveti Tomaž za 

obdobje od 2012-2015. 
4. Imenovanje člana v svet Zavoda Zdravstveni dom Ormož 

 
Ker pripomb in dopolnitev na predlagani dnevni red ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
 
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
občinskega sveta, zato je bil sprejet naslednji 
 

dnevni red: 
 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 4. izredne seje občinskega sveta 
sporočilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Potrditev Novelacije IP št. 1 za Vrtec Sveti Tomaž  
3. Sklep o spremembi in dopolnitvi Načrta razvojnih programov Občine Sveti Tomaž za 

obdobje od 2012-2015. 
4. Imenovanje člana v svet Zavoda Zdravstveni dom Ormož 

 
Ad/2 

 
Župan je prosil direktorico občinske uprave gospo Zinko Hartman za dodatna pojasnila 
Novelacije IP št. 1 za Vrtec Sveti Tomaž. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da smo se morali za novelacijo odločiti, ker gre za časovno 
premaknitev koriščenja sredstev obravnavane investicije za eno leto. Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo se je odločilo, da se naredi zamik sofinanciranja regijskih 
projektov. V letu 2012 ni mogoče koristiti sredstev za regijske projekte, kar pomeni, da bo 
sredstva mogoče koristiti v letu 2013 in 2014, investicije pa se zaključijo v letu 2014. 
Posledično  se spremeni ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah z DDV-jem, ki bi se 
povišala od 1.216.036,07 EUR na 1.239.240.84 EUR.  Delež sredstev ESRR se iz 
predvidenih sredstev 809.470,10 EUR poviša na 820.853,24 EUR. Delež občinskega 
proračuna je 
238.387,60 EUR, zraven tega bi 180.000,00 EUR namenili iz naslova 23. člena ZFO.   
 
Župan je predlagal razpravo. 
Mirko Lovrec je vprašal, kaj pomeni, da bomo namenili 180.000 EUR iz naslova 23. člena 
ZFO. 
Pojasnjeno je bilo, da preprosto druge rešitve ni. Proračun naše občine je prenizek, zato 
bomo morali uporabi ta sredstva, ker bomo morali letno zagotoviti preko 600.000 EUR. 
Župan je povedal, če se ne bi odločili za to investicijo, z drugim projektom pa ne moremo 
kandidirati za sredstva, bi se tem sredstvom preprosto odpovedali. Vendar se je treba 
vprašati, kaj bi na to rekli občani. 
Janko Vrbančič ima pomisleke glede višine potrebnih sredstev. Tudi ostali so podobnega 
mnenja, ker se lahko zgodi, da predvidena višina ne bo zadostovala. 
Kaj se zgodi, če bo to prišlo recimo na 2.0 milijona. 
Na vsa ta in podobna vprašanja nimamo danes odgovora, ker se ne ve, kaj se bo dogajalo s 
cenami in z izvajalci. 
Janko Vrbančič je menil, če bomo sredstva po 23. členu namenili za ta projekt se ne bo več 
nič drugega dogajalo na investicijskem področju. 
Župan je povedal, da bomo kanalizacijo pač postopoma širili, ker bomo lahko koristili 
sredstva iz naslova takse za obremenjevanje okolja odpadnih voda. 
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Po končani razpravi je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je sedem svetnikov,«ZA« je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

Sklep št. 2 
o potrditvi investicijskega dokumenta 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 
30/2002, 56/2002−ZJU, 127/2006−ZJZP, 14/2007−ZSPDPO), Uredbe o dokumentih 
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007) oz. Uredbe o 
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo državnega proračuna (Uradni 
list RS, št. 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (UEM−1; Uradni list RS št. 60/2006 in spremembe 
54/20101) in na podlagi 23. člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občne Ormož 
št. 7/07) je Občinski svet občine Sveti Tomaž na svoji 5. izredni seji, dne 24.04.2012 sprejel 
naslednji sklep: 
 

1. Potrdi se NOVELACIJA št. 1 INVESTICIJSKEGA PROGRAMA2: VRTEC SVETI 
TOMAŽ, ki ga je izdelala3 Javna razvojna agencija Ormož, Vrazova 9, 2270 Ormož, 
dne 03.04.2012. 

2. Dokument je pregledala oz. strokovna komisija4 za oceno investicij, imenovana s 
sklepom št. 007-16/2012 01/ZH z dne 17.04.2012, ki je dne 20.04.2012 izdelala 
strokovno oceno o upravičenosti investicije. 

3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.239.240,84 EUR (z vključenim davkom 
na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od junija 2011 do 
30.09.2014. 

4. Vire za financiranje zagotavljajo5: 

Viri sredstev leto 2011 leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

Občina Sveti 
Tomaž 

15.840,00 5.212,16 124.369,02 92.966,42 238.387,60 

MGRT-sredstva 
EU (ESRR) 

   453.193,27 367.659,97 820.853,24 

23. člen ZFO    95.000,00 85.000,00 180.000,00 

SKUPAJ po letih 15.840,00 5.212,16 672.562,29 545.626,39 1.239.240,84 
 

5. Odobri se (označite): 
 priprava predinvesticijske zasnove 
 priprava investicijskega programa 
 izvedba investicije 
 drugo (navedite): novelacija investicijskega programa 

 
6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine spremeni veljavni projekt. 
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 Ad/3 
 
Župan je prosil direktorico občinske uprave gospo Zinko Hartman, da poda obrazložitev 
Načrta razvojnih programov občine Sveti Tomaž za obdobje 2012-2015. 
Me drugim je bilo pojasnjeno, da moramo NRP za obdobje 2012-2015 posledično spremeniti 
zaradi  sprejete Novelacije št. 1 za izgradnjo Vrtca Sveti Tomaž. 
 
SPREMENI SE PODROČJE 17 ( IZOBRAŽEVANJE ) 
 
            
                                                v EUR 
1902 Varstvo in vzgoja  
         predšolskih otrok 

2012 2013 2014 2015 Skupaj 

19029001 Vrtci      
      
OB 205-09-0005 Vrtec 
Sveti  
                            Tomaž 

5.212,16 672.562,29 545.626,39 0,00 1.223.400,8
4 

Transfer iz državnega 
proračuna 

0,00 453.193,27 367.659,97 0,00 820.853,24 

Lastna proračunska 
sredstva  

5.212,16 219.369,02 177.966,42 0,00 402.547,60 

 
Vse spremembe in dopolnitve Načrta razvojnih programov Občine Sveti Tomaž za obdobje 
od leta 2012 do leta 2015 se vključijo v Rebalans proračuna za leto 2012. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je sedem svetnikov,«ZA« je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 

sklep št. 3 
 

1. 
 

Občinski svet Občine Sveti Tomaž sprejme spremembo in dopolnitev Načrta razvojnih 
programov Občine Sveti Tomaž za obdobje 2012-2015. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 

Ad/4 
 
Župan je prosil predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. 
Marjana Goričana, da poda mnenje komisije v zvezi s predlogi  za imenovanje člana Sveta 
zavoda ZD Ormož. 
Predsednik je pojasnil, da je komisija prejela predlog OO SLS Sveti Tomaž in OO SDS Sveti 
Tomaž. OO SLS je predlagal g. Mirka Lovreca, Trnovci 13, 2258 Sveti Tomaž in OO SDS je 
predlagal gospo Dušanko Ozmec, Senik 22, 2258 Sveti Tomaž. 
 
Člani komisije predlagajo občinskemu svetu, da v Svet zavoda ZD Ormož imenuje g. Mirko 
Lovreca, ki je član občinskega sveta. Ker  se v ZD Ormož predvidevajo v naslednjih letih 
večja vlaganja bo lažje informiran občinski svet o dogajanjih v tem zavodu. 
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Župan je predlagal razpravo. 
Ker ni bilo razpravljavcev, je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov,« ZA« je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

Sklep št. 4 
 

1.  
 

V svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož se imenuje  Mirko Lovrec, roj. 05.11.1970, 
stanujoč Trnovci 13, 2258 Sveti Tomaž. 

2.  
 

Mandatna doba člana sveta traja 4 leta.  
 

3. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.35 uri. 
                                                  
Zapisnikar:                                                                                                Župan: 
Ivan Rakuša                                                                                           Mirko Cvetko 
 


