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UVOD 
 

V skladu z 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) župan Občine Sveti 
Tomaž v mesecu juliju poroča občinskemu svetu, o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega 
leta. Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2021 se objavi na spletni 
strani občine in  pošlje članom  občinskega sveta na njihove elektronske naslove. Na željo posameznih 
članov občinskega sveta daje župan in občinska uprava dodatna pojasnila na sedežu občine ali po 
elektronski pošti. 
 

Proračun občine Sveti Tomaž za leto 2022 je bil sprejet  na 23. redni seji, dne 17. 12. 2021. Po 
sprejetem proračunu so nastala določena dejstva, ki narekovala uskladitev proračuna tako na 
prihodkovni kot odhodkovni strani skupaj z upoštevanjem dejanskega prenosa sredstev iz preteklih 
let. Zato je bil predlagan rebalans proračuna za leto 2022, ki ga je občinski svet sprejel na svoji 26. 
redni seji, dne 10.06. 2022 in je bil objavljen v Uradnem glasilu št. 13/2022, dne 13.06.2022. 

 

Na podlagi Zakona o javnih financah in Odloka o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2022 je 
župan prerazporejal sredstva porabe s pisnim sklepom iz katerega je razvidno, na kateri proračunski 
postavki in kontu se je  pravica porabe povečala in na kateri se je  zmanjšala.  

 

V splošnem in posebnem delu proračuna so prikazane kolone: sprejeti proračun, ki je rebalans 
proračuna, veljavni proračun, polletna realizacija in indeks porabe. V obrazložitvah so prikazana 
razmerja med doseženo polletno realizacijo in veljavnim proračunom.  
 

SPREJETI UKREPI ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU 
 

Za uskladitev proračuna je bil v prvem polletju sprejet rebalans proračuna, pri katerem se je občinski 
svet seznanil s prerazporeditvami in porabo sredstev v obdobju od 01.01. do rebalansa proračuna. 

 
PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH  SREDSTEV 
V skladu s 5. členom Odloka  proračunu Občine Sveti Tomaž so bile izvedene prerazporeditve 
sredstev po sprejetem proračunu med posameznimi proračunskimi postavkami in proračunskimi 
področji. Tabela: Evidenca sklepov o prerazporeditvi sredstev od 01.01.2022 do rebalansa je priloga 
rebalansa, ki ga je obravnaval občinski svet. Tabela: Prerazporeditve sredstev po sprejetem rebalansu 
so razvidne iz tabele v prilogi: Evidenca sklepov o prerazporeditvi sredstev od rebalansa do 30.06. 
2022. 
 
PORABA SREDSTEV  PRORAČUNSKE  REZERVE 
Sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad so namenjena za odpravo 
posledic naravnih  nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan 
veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge 
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Sredstva proračunske rezerve se planirajo 
do obsega 1,5% skupnih proračunskih prejemkov. V prvi polovici leta rezerva ni bila koriščena. 
 
PORABA SPLOŠNE PRORAČUNSKE  REZERVACIJE 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot   
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka.   
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. 
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Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki 
ne sme biti višji od 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Sredstva  proračunske 
rezervacije so bila v sprejetem proračunu oblikovana v višini 20.000 EUR. Do rebalansa proračuna 
je bilo iz proračunske rezervacije prerazporejenih 12.328 EUR. Podrobna prerazporeditev je bila 
predstavljena v prilogi rebalansa proračuna. Z rebalansom so bila na postavko proračunske 
rezervacije zagotovljena dodatna sredstva v višini porabljenih sredstev. Od rebalansa do 30.06.2022 
je bilo porabljenih 12.930,00 EUR. Podrobne prerazporeditve so razvidne iz tabele v prilogi: Poraba 
sredstev proračunske rezervacije od rebalansa do 30.06.2022. 
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1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna 

70 - DAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 951.106 € 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Vrednost: 856.388 € 

Davki na dohodek in dobiček vključujejo dohodnino - občinski vir. Dohodnina je v skladu z 6. členom Zakona o 
financiranju občin vir financiranja občin, in sicer v višini 54 % dohodnine vplačane v predpreteklem letu, povečane 
za inflacijo. Upoštevana povprečnina za leto je 2022  znaša 645,00 EUR. Dohodnina se kot odstopljeni vir občinam 
nakazuje tedensko po enakih deležih. Realizacija v prvem polletju je bila 50 %. 

703 - Davki na premoženje 
Vrednost: 73.442 € 

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, ki ga 
bo v naslednjem obdobju najverjetneje nadomestil davek na nepremičnine. V skupino davkov na premoženje spadajo 
še davki na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Z 
rebalansom proračuna se davki uskladijo, glede na realizacijo in se na osnovi višjih prihodkov od davka na dediščine 
in darila skupaj povišajo za 10,4 %. Polletna realizacija znaša 69,3 %. 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Vrednost: 22.118 € 

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. Z rebalansom proračuna se davki uskladijo, glede na realizacijo in se skupaj povišajo za 2,2 % Polletna realizacija 
znaša 52,4 %.   

706 - Drugi davki in prispevki 
Vrednost: -841 € 

Drugi davki obsegajo pozneje plačane davke in prispevke, ki jih ni možno razvrstiti v posamezno kategorijo davkov. 
Na konto 706099- drugi davki FURS prerazporeja nerazporejene davke in prispevke. Stanje je negativno in usklajeno 
z B2 obrazcem Uprave Republike Slovenije za javna plačila. 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 70.563 € 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Vrednost: 53.831 € 

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja zajemajo prihodke od  najemnin za stanovanja 
in poslovne prostore, prihodke od podeljenih koncesij, prihodke od najemnin za grobove ter od najemnin za 
komunalno infrastrukturo, ki jo ima v najemu za opravljanje gospodarskih javnih služb Komunalno  podjetje Ormož. 
Polletna realizacija je 45,2 %. 
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711 - Takse in pristojbine 
Vrednost: 2.560 € 

Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov iz naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo 
za opravljanje storitev javne uprave. Med takse in pristojbine sodijo upravne takse. To so vse takse, ki jih pobira 
občina med izvajanjem svojih obveznosti iz Zakona o upravnih taksah. V prvem polletju je vrednost dosegla 67,4 %  

712 - Globe in druge denarne kazni 
Vrednost: 1.466 € 

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. Polletna realizacija je 
presegla plan za 32,6 %.  

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Vrednost: 432 € 

Prihodki iz skupine prodaje blaga in storitev  zajemajo predvsem prihodke dosežene z dajanjem prostorov v uporabo. 
To so predvsem prostori mrliške vežice. Polletna realizacija znaša 43,2 %. 

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Vrednost: 12.274 € 

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.  Polletna realizacija 
znaša 41,5 %. 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
Vrednost: 13.477 € 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Vrednost: 13.477 € 

Predvideni prihodki so planirani na podlagi Načrta za razpolaganje z nepremičnim premoženjem za leto 2022. Občina 
je podedovala zemljišče s stavbo na parc. št.: 664/5 k.o. Koračice, ker  ga ne potrebujemo ga nameravamo prodati. 
Parcelo 1205/1 k.o. Rucmanci želimo zamenjati s parcelo 1072/2 k.o. Rucmanci po kateri poteka občinska cesta. 
Občina je lastnica parc. 1535/5, 657/1, 658, 661/1, 526 k.o. Savci, ker jih ne potrebujemo, jih nameravamo prodati. 
Občina je lastnica deleža 219/1909 na parc. 1810/1 k.o. Koračice, ker ga ne potrebujemo, ga nameravamo prodati. 
Občina je lastnica parc. *18/3 k.o .Tomaž, želimo jo prodati potencialnemu investitorju za gradnjo večstanovanjskega 
objekta. Prav tako je občina lastnica parc. 1620/1 in 1620/2 obe k.o. Koračice, ker ju ne potrebuje, jih nameravamo 
prodati.  V prvem polletju ni bilo prihodkov iz naslova  prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev.  

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
Vrednost: 466.284 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Vrednost: 281.707 € 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo prihodke iz državnega proračuna, proračunov 
drugih občin, sklada socialnega zavarovanja in agencij. Polletna realizacija znaša 67,5 %. 
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741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav 

Vrednost: 184.577 € 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije zajemajo sredstva za skupne projekte LAS UE 
Ormož ter za projekt skupnega vodovoda, kjer so planirana sredstva kohezijskega sklada.  V prvem polletju je bilo 
realiziranih 77,5 % sredstev. Delež je nekoliko višji, ker bi del sredstev morali prejeti že lani. 

 

 

 

 

Odhodki proračuna 

40 - TEKOČI ODHODKI 
Vrednost: 272.776 € 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Vrednost: 103.420 € 

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, režijskega obrata in  delavca preko javnih del v režijskem obratu. Polletna realizacija znaša 45,8 %. 

 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Vrednost: 15.517 € 

Sredstva so planirana za plačilo prispevkov delodajalcev za socialno varnost javnim uslužbencem  občinske uprave, 
župana in režijskega obrata. 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 prvem polletju je bila realizacija 45,1 %.    

402 - Izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 151.575 € 

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. Izdatki za blago in storitve so bili ob poletju 
realizirani 26 %. 

403 - Plačila domačih obresti 
Vrednost: 2.265 € 

Plačilo obresti od najetega dolgoročnega kredita za modernizacijo cest pri Banki Intesa Sanpaolo v letu 2011 in kredit 
najet v letu 2018 ter za plačilo obresti od najetega kredita za Medgeneracijski center v letu 2019 pri banki BKS. Zaradi 
predvidene zadolžitve v letu 2022 se planira tudi del  sredstev za morebitno plačilo obresti za najeti kredit. Realizacija 
je 19,8  %. 
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41 - TEKOČI TRANSFERI 
Vrednost: 461.371 € 

410 - Subvencije 
Vrednost: 16.255 € 

Subvencije vključujejo nepovratna sredstva dana javnim in privatnim podjetjem, zasebnikom in kmetom ter 
subvencije za subvencioniranje cen komunalnih storitev. Polletna realizacija znaša 31,2 %, ker bo večji del subvencij 
izplačan v drugem polletju.  

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Vrednost: 260.436 € 

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 transfere 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. Tekoči 
transferi posameznikom in gospodinjstvom so ob polletju dosegli 43,7 % realizacijo. 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Vrednost: 41.540 € 

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam (podskupina 
412). Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska 
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. Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so ob polletju dosegli  52,6 % realizacijo. 

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Vrednost: 143.141 € 

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  pomoči družini na domu. Tekoči transferi v javne zavode so v 
proračunu  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 Javne 
razvojne agencije Ormož in Mariborske razvojne agencije. Ob polletni realizaciji so drugi tekoči domači transferi 
dosegli 49,6 % realizacijo.  

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
Vrednost: 313.825 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Vrednost: 313.825 € 

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. Večji del projektov se bo 
izvajali, oz. bo zapadel v plačilo v drugem polletju, zato je polletna realizacija  23,9 %. 
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43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Vrednost: 52.991 € 

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

Vrednost: 50.000 € 

V tem sklopu transferov so zajeti investicijski transferi gasilskim društvom za sofinanciranje nakupa gasilske opreme 
iz sredstev proračuna ter iz namenskih sredstev požarne takse. Investicijski transferi so bili ob polletju realizirani  v 
višini  90,9 %. 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Vrednost: 2.991 € 

Investicijski transferi se nanašajo na  občinske  projekte skupnega pomena, katerih nosilec je občina 
Ormož in  transfere javnim zavodom za sofinanciranje opreme. Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so 
bili ob polletju realizirani  v višini 6,2 %. 

 

 

 

 

 

 

C - Račun financiranja 
 

50 - zadolževanje 
Vrednost: 0 € 

500 – Domače zadolževanje 
Vrednost: 0 € 

V prvem polletju še ni bilo zadolževanja občine. 

 

 

55 - ODPLAČILA DOLGA 
Vrednost: 41.667 € 

550 - Odplačila domačega dolga 
Vrednost: 41.667 € 

Za  odplačilo dolga po kreditni pogodbi iz leta 2011, ki zapade v končno plačilo 31.12.2023 je planirano plačilo v 
višini 25.000 EUR, po kreditni pogodbi iz leta 2018, prav tako 25.000 EUR in za  odplačilo kredita, ki je bil najet v 
letu 2019 pa 33.334 EUR. Polletna realizacija je 42,4 %. 
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2. POSEBNI DEL 

Obrazložitev proračunskih postavk 

A - Bilanca odhodkov 

01 - OBČINSKI SVET 
Vrednost: 8.455 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

010101 - Stroški občinskega sveta 
Vrednost: 3.133 € 

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 in druge materialne stroške. Realizacija ob polletju znaša 24,6 %. 

010103 - Občinska volilna komisija 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

20. novembra 2022 bodo potekale lokalne volitve. Postavka zagotavlja sredstva za izplačilo nagrad članom občinske 
volilne komisije. Sredstva so bila planirana na ravni porabe za leto 2018, zaradi povišanja kilometrine se predvideva, 
da planirana sredstva ne bodo zadostovala. Ob polletju še se aktivnosti niso izvajale. 

010105 - Stroški odborov in komisij 
Vrednost: 95 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo sejnin delovnih teles občinskega sveta. Polletna realizacija znaša 5 %. 

010106 – Financiranje političnih strank 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za financiranje političnih strank. V prvem polletju ni bilo realizacije. 
  

010108 - Stroški volilne kampanje 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s sklepom občinskega sveta so do delne povrnitve stroškov volilne kampanje upravičeni organizatorji volilne 
kampanje, ki so organizirali volilno kampanjo za liste, katerim so pripadli mandati v občinskem svetu ter organizatorji 
volilnih kampanj za kandidate oz. kandidati za župana. Rok za oddajo poročil in zahtevkov upravičencev je 60 dni od 
dneva glasovanja, občina pa mora stroške povrniti najkasneje v treh mesecih od prejema zahtevka, zato načrtujemo, 
da bo del stroškov povrnjenih v letu 2022, del pa v letu 2023. Ob polletju še se aktivnosti niso izvajale. 
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01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

010107 - Stroški volitev 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo lokalnih volitev (župana in občinskega sveta). 
Sredstva se namenijo za plačilo odborov, stroškov volišč,  tiskanje razglasov, zapisnikov in glasovnic, objave 
kandidatur v tiskanih medijih, poštnine, nabavo  pregrad, pisal,  in druge odhodke povezane z izvedbo volitev. Ob 
polletju še se aktivnosti niso izvajale. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

010411 - Objava občinskih predpisov 
Vrednost: 217 € 

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, ki ne bremeni dotične postavke, vendar je potrebno določene 
zadeve objaviti tudi v Uradnem listu RS ali v drugem uradnem mediju.  Polletna realizacija znaša 43,3 %. 

  

010412 - Zastave in simboli občine 
Vrednost: 280 € 

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. Polletna realizacija znaša 28 %. 

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

010413 - Stroški promoviranja občine 
Vrednost: 699 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske 010413 so v  proračunu zagotovljena sredstva za reklamni material za promoviranje občine. 
Polletna realizacija je 38,4 %.  

010414 - Prireditve ob občinskem prazniku 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške, ki nastanejo v zvezi s prireditvami ob občinskem prazniku. V prvem polletju ni bilo 
realizacije. 
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010420 - Prireditve ob praznikih in drugih prireditvah 
Vrednost: 710 € 

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. V prvem polletju je bil porabljen 
le manjši del sredstev in sicer 15,8 %. 

 

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: 3.321 € 

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. Na postavki ni bilo planiranih sredstev za izvedbo notranje revizije, 
zato se z rebalansom zagotovijo dodatna sredstva, ker se tudi letos izvaja notranja revizija v okviru Združenja občin. 
Ob polletju je bila realizacija 76,8 %. 

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 

010602 - Transferi za delovanje RRA 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva  za delovanje Mariborske razvojne agencije s katero je podpisana pogodba o 
sofinanciranju. Ob polletju še na postavki ni bilo realizacije.  

 

 

02 - NADZORNI ODBOR 

Vrednost: 0 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

020201 - Nadomestila članom posebnih komisij 
Vrednost: 0 € 

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. Ob polletju ni bilo 
realizacije. 
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020202 - Materialni stroški Nadzornega odbora 
Vrednost: 0 € 

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. Ob polletju še na postavki ni bilo realizacije.  

 

 

 

 

03 - ŽUPAN 

Vrednost: 114.822 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

030103 - Materialni stroški za funkcioniranje 
Vrednost: 3.713 € 

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. Ob 
polletju je realizacija dosegla 31,3 %. 

030716 - Plače - župan 
Vrednost: 24.243 € 

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. Polletna realizacija je  dosegla 50,7 %. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

030409 - Občinski bilten 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za izdajo biltena. Vse informacije namenjene občanom se objavijo na krajevno običajen 
način, kar pomeni v občinskem biltenu in na spletni strani Občine Sveti Tomaž, ki ga bo občinska uprava izdala glede 
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na potrebo. Obveščanje v občinskem biltenu, je za občane nepogrešljiv prenos informacij, kar je bilo posebej 
pomembno v času  Covid ukrepov, ko ni mogoče organizirati zborov občanov. V prvem polletju ni bilo realizacije. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

030410 - Pokroviteljstva občine 
Vrednost: 2.465 € 

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 javnega razpisa. Polletna 
realizacija znaša 29,4 %. 

030411 - Zlate poroke in jubileji 
Vrednost: 0 € 

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. Do polletja ni 
bilo realizacije. 

 

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: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih z delovanjem sistema javnega 
alarmiranja. V prvem polletju ni bilo realizacije. 

030702 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 
Vrednost: 0 € 

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. V prvem polletju ni bilo realizacije. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

030710 - Delovanje gasilske zveze 
Vrednost: 7.600 € 

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). Polletna realizacija je 100 %. 
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030711 - Dejavnost gasilskih društev 
Vrednost: 26.800 € 

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 
garažnih prostorov ter tistih vozil, ki pripadajo gasilskim društvom po kategorizacijah in merilih za opremljanje enot. 
Polletna realizacija je 100 %. 

 

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

Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja gasilskih domov in opreme. V ta namen se 
porabi tudi požarna taksa, ki jo mesečno v občinski proračun nakazuje Ministerstvo za obrambo, kot investicijski 
transfer občinam. V proračunu za leto 2022  so  planirana sredstva  v višini 50.000 EUR za sofinanciranje vozila PGD 
Koračice in 5.000 EUR za sofinanciranje moštvenega vozila za PGD Trnovci. Polletna realizacija je 90,9 %. 

 

 

 

 

 

04 - OBČINSKA UPRAVA 

Vrednost: 889.853 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

040202 - Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 
Vrednost: 34 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotovijo za plačilo stroškov Banka Slovenije. Realizacija v prvem polletju je 28 %. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0402 - Informatizacija uprave 

04029001 - Informacijska infrastruktura 

040402 - Informacijska infrastruktura oprema 
Vrednost: 0 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za nakup računalniške opreme za  vzpostavitev e- poslovanja občine. V prvem polletju 
ni bilo realizacije. 

040403 - Informacijska programska oprema 
Vrednost: 245 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za nakup programske opreme za  vzpostavitev e- poslovanja občine. Polletna 
realizacija je 24,5 %. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

040401 - Oglaševanje in objave 
Vrednost: 2.288 € 

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. Realizacija v prvem polletju je 39,4 %. 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

040404 - Vlaganja v objekte v lasti občine 
Vrednost: 3.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki se planirajo sredstva za vlaganja v objekte, ki so v lasti občine. V letu 2022 so planirana 
sredstva za ureditev dokumentacije za rušitev objekta (stanovanjske hiše Koračice 26), ker občina ne uspe prodati 
zemljišča s hišo, ker je v zelo slabem stanju. Planirana so še sredstva za druge  zadeve, ki so potrebna na tem področju. 
Realizacija v prvem polletju je 14,9 %. 

040405 - Tekoče vzdrževanje občinskih objektov in prostorov 
Vrednost: 2.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ima v lasti objekte in poslovne prostore, ki jih je potrebno vzdrževati in povzročajo tudi materialne stroške. 
To so trenutno prazni prostori v bloku Sveti Tomaž 35 /b, ki jih je imel v upravljanju Zdravstveni dom Ormož. 
Realizacija v prvem polletju je 50,4 %. 

040406 - Pravno zastopanje 
Vrednost: 0 € 

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. V 
prvem polletju ni bilo realizacije. 

040408 - Zavarovanje občinskega premoženja - objekti in odgovornost 
Vrednost: 631 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za plačilo premij zavarovanja občinskih objektov. Objekti se zavarujejo za primer 
nevarnosti, kot so:  uničenje ali poškodbo gradbenih objektov, opreme in drobnega inventarja, ki lahko nastanejo 
zaradi požara, strele, eksplozije, viharja.... Realizacija v prvem polletju je 29,3 %. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

040610 - Plače 
Vrednost: 68.675 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, regres za letni dopust, plačilo prispevkov 
in dajatev, plačilo nadur, delovne uspešnosti ter povračilo prevozov na delo in prehrane med delom delavcev občinske 
uprave. Polletna realizacija je 43,8 %. 

040612 - Materialni stroški 
Vrednost: 18.189 € 

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 V prvem 
polletju je realizacija 30,9 %.   

040613 - Plače - sofinanciranje SOU Spodnje Podravje 
Vrednost: 1.657 € 

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). Polletna realizacija je 49,4 %. 

 

040614 - Materialni stroški in nabave- SOU Spodnje Podravje 
Vrednost: 625 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poleg sredstev za plače še občine zagotavljajo druge materialne stroške povezane z delovanjem skupne občinske 
uprave ter delež sredstev za nabave opreme, ki je potrebna za delovanje. Polletna realizacija je 50,9  %. 

 

040630 - Plače delavcev skupne občinske uprave 
Vrednost: 11.169 € 

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. Skupna občinska uprava izvaja naloge za našo občino na 
področju občinskega inšpektorata, na področju urejanja prostora, na področju komunalne infrastrukture in na 
področju varstva okolja. Z ustanovitvijo skupne občinske uprave  je potrebno zagotoviti delež sredstev za delovanje 
skupne občinske uprave (plače, nadomestila in prispevki ). Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. 
Polletna realizacija je 40 %. 
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040632 - Materialni stroški - skupna občinska uprava 
Vrednost: 1.835 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prav tako je potrebno zagotoviti sredstva za materialne stroške, ki so  potrebni za delovanje skupne občinske uprave v 
deležu 12,7%. V prvem polletju je realizacija 43,6 %. 

 

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

040620 - Vlaganja v objekte 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za vlaganje prostorov potrebnih za delovanje občinske uprave. V 
prvem polletju ni bilo realizacije.  

040621 - Nakup opreme in drobnega inventarja 
Vrednost: 633 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja minimalna sredstva za nakup opreme in drobnega inventarja za potrebe občinske 
uprave. Sredstva so bila porabljena v prvem polletju 28,8 %.     

  

040622 - Sofinanciranje opreme za skupno občinsko upravo 
Vrednost: 26 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje skupne občinske uprave je potrebno zagotoviti tudi del sredstev za potrebno opremo. . Polletna realizacija 
je 8,7  %. 

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 - Prometna varnost 

040801 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Vrednost: 45 € 

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 za vse tri občine. V prvem polletju je realizacija 18,2 %. 
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10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

071005 - Sofinanciranje JD - CSO Ormož 
Vrednost: 1.059 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za udeleženca javnih del v CSO Ormož, s V. stopnjo izobrazbe je v proračunu za leto 2022 zagotovljen 40 % delež 
sofinanciranja plače in plačilo regresa za letni dopust. V prvem polletju je realizacija 15,4 %. 

071008 - Sofinanciranje JD - drugi zavodi in ustanove 
Vrednost: 1.524 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sveti Tomaž kot partner v sooblikovanju lokalne politike zaposlovanja sodeluje pri sofinanciranju programov 
zaposlovanja v okviru Javnega povabila za izbor programov javnih del. Kot naročnik programov javnih del, ki jih 
izvajajo izvajalci javnih del (zavodi-društva), sodelujemo z deležem sofinanciranja. Za program javnih del v OŠ Sveti 
Tomaž je bil del sredstev zagotovljen s prerazporeditvijo sredstev. V prvem polletju je realizacija 40,5 %. 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

071116 - Pospeševanje in razvoj kmetijstva 
Vrednost: 2.237 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotovljena sredstva za izvedbo javnega razpisa, s katerim imajo upravičenci možnost 
pridobiti finančna  sredstva po razpisnih pogojih. V prvem polletju so bila sredstva porabljena 12,4 %. 

071117 - Obramba pred točo z letali 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za obrambo pred točo z letali, ki ga izvaja letalski center Maribor. V 
prvem polletju še ni bilo realizacije. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

071119 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi odloka. V 
prvem polletju ni bilo realizacije. 
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1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

071142 - Oskrbnina za zapuščene živali 
Vrednost: 61 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna po zakonu o zaščiti živali poskrbeti za oskrbnino zapuščenih živali najdenih na njenem območju. 
V prvem polletju so bila sredstva porabljena 3,1 %. 

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

071150 - Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 
Vrednost: 0 € 

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. V prvem polletju ni bilo 
realizacije. 

 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

041201 - Energetski koncept občine 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za izdelavo energetskega koncepta. Energetski zakon EZ-1 obvezuje občino k izdelavi 
Lokalnega energetskega koncepta, ki predstavlja podlago za pripravo razvojnega programa občine na področju oskrbe 
in rabe energije. V prvem polletju še ni bilo realizacije. 

081651 - Energetsko svetovalna pisarna 
Vrednost: 0 € 

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. V prvem polletju ni bilo realizacije. 

081652 - Energetsko upravljanje 
Vrednost: 763 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V zvezi z veljavno zakonodajo je potrebno izvajati dejavnosti v skladu z energetskim upravljanjem. Realizacija do 
30. 06. je bila 41,7 %. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

081301 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za vzdrževanje lokalnih cest, urejevanje  bankin, košnja, krpanje udarnih jam, rezanje 
vejevja, kopanje jarkov in druga nujna vzdrževalna dela. V prvem polletju še ni bilo realizacije. 

 

081302 - Zimska služba - lokalne ceste 
Vrednost: 18.671 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se zagotavljajo sredstva  za plačilo obveznosti za opravljena dela na lokalnih cestah, ki so potrebne za 
nemoteno izvajanje zimske službe. Sredstva so bila realizirana 50,4 %.  

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

081307 - Modernizacija JP 802-323, 324 Koračice - Sv. Tomaž 46 (933 m) 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za Modernizacijo JP 802-323, 324 Koračice - Sveti Tomaž 46 v dolžini 933 metrov.  Z 
modernizacijo se bo na demografsko ogroženem območju omogočil kvalitetnejši in boljši dostop prebivalcev do svojih 
prebivališč. S tem bodo zagotovljeni osnovni infrastrukturni pogoji za ohranitev poseljenosti. Poleg tega želimo s 
predlagano investicijo posredno vzpodbuditi razvoj malega gospodarstva in turizma, modernizacija bo pozitivno 
vplivala na okolje, saj lahko pričakujemo znižane ravni hrupa in zmanjšanje emisij zaradi bolj tekočega odvijanja 
prometa po moderniziranem cestišču, povečala se bo tudi prometna varnost. Cilj investicije so: ureditev tamponskega 
ustroja vozišč, asfaltna utrditev vozišča ceste, ureditev bankin in odvodnjavanje. Na postavki je bilo zagotovljeno 
premalo sredstev, zato se z rebalansom zagotovijo dodatna sredstva. V prvem polletju še ni bilo realizacije. 

081317 - Projektne dokumentacije in drugi izdatki investicijskega značaja 
Vrednost: 2.440 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za pripravo DIP dokumentacije na področju investicij in investicijskega vzdrževanja cest 
in investicijski inženiring. Sredstva so bila realizirana 22,2 %. 

081339 - Rekonstrukcija ceste R3-713/4910 v Svetem Tomažu 
Vrednost: 24.168 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2012  in 2013 so bili izdelani projekti za izgradnjo pločnika R3 - 713/4910. Na postavki so zagotovljena 
sredstva za  sofinanciranje izgradnje pločnika, ki se bo pričel izvajati v sklopu ureditve državne ceste skozi naselje 
Sveti Tomaž.  Postavka se z rebalansom proračuna povišuje zaradi podražitve surovin in materiala. Sredstva so bila 
realizirana 11,1 %. 
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081356 - Obnova. JP 802-401 Senik (od h .š. Sv. Tomaž 58 do Sejanci 27 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za Preplastitev JP 802-401 Senik (od hišne številke Sveti Tomaž 58 do LC 302-131) v 
dolžini 3.577 metrov. Preplastitev je potrebna, ker je cesta na določenih odsekih zaradi obnove vodovoda 
poškodovana.  Poleg tega želimo s predlagano investicijo posredno vzpodbuditi razvoj malega gospodarstva in 
turizma, investicija bo pozitivno vplivala na okolje, saj lahko pričakujemo znižane ravni hrupa in zmanjšanje emisij 
zaradi bolj tekočega odvijanja prometa po moderniziranem cestišču, povečala se bo tudi prometna varnost. V prvem 
polletju še ni bilo realizacije. 
 

081382 - Obnova JP 802-631, Sveti Tomaž - Kostanj (230 m) 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom proračuna se doda nova postavka Obnova JP 802-631, Sv. Tomaž - Kostanj (230 m). Obnova je nujno 
potrebna, zaradi poškodovanega vozišča. Poleg tega želimo s predlagano investicijo posredno vzpodbuditi razvoj 
malega gospodarstva in turizma. Investicija bo pozitivno vplivala na okolje, saj lahko pričakujemo znižane ravni hrupa 
in zmanjšanje emisij zaradi bolj tekočega odvijanja prometa po moderniziranem cestišču. Največji pomen pa je, da se 
bo povečala prometna varnost. Cilj investicije so: ureditev tamponskega ustroja vozišč, asfaltna utrditev vozišča ceste, 
ureditev bankin in odvodnjavanje. V prvem polletju še ni bilo realizacije. 
 

081391 - Modernizacija JP 802-241 Sveti Tomaž - Zagorje 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za izvedbo projekta Modernizacija JP 802-241 Sv. Tomaž - Zagorje vrh v dolžini 1.700 
metrov. Namen projekta je, da se na demografsko ogroženem območju omogoči kvalitetnejši in boljši dostop 
prebivalcev do svojih prebivališč ter s tem zagotovi osnovne infrastrukturne pogoje za ohranitev poseljenosti. Poleg 
tega želimo s predlagano investicijo posredno vzpodbuditi razvoj malega gospodarstva in turizma, modernizacija bo 
pozitivno vplivala na okolje , saj lahko pričakujemo znižane ravni hrupa in zmanjšanje emisij zaradi bolj tekočega 
odvijanja prometa po moderniziranem cestišču, povečala se bo tudi prometna varnost. Cilj investicije so: ureditev 
tamponskega ustroja vozišč, asfaltna utrditev vozišča ceste, ureditev bankin in odvodnjavanje. Na postavki je bilo 
zagotovljeno premalo sredstev, zato se z rebalansom zagotovijo dodatna sredstva. Postavka se povišuje tudi zaradi 
podražitve surovin in materiala. V prvem polletju še ni bilo realizacije. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

081316 - Parkirni prostori 
Vrednost: 3.956 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila zagotovljena sredstva  za ureditev robnikov na parkirišču pri Medgeneracijskem centru. S 
prerazporeditvijo sredstev so bila zagotovljena sredstva za projektno dokumentacijo parkirišča nasproti pokopališča. 
Sredstva so bila realizirana 10,7 %. 

081318 - Prometna signalizacija 
Vrednost: 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške v zvezi s postavitvijo občinskih tabel in prometnih znakov. Sredstva so bila 
realizirana 6,7 %. 
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081319 - Kategorizacija cest 
Vrednost: 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške v zvezi s kategorizacijo občinskih cest. Sredstva so bila realizirana 17,6 %. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

081350 - Javna razsvetljava 
Vrednost: 1.335 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se s proračunom zagotovijo sredstva za tekoče vzdrževanje in investicijska vlaganja v javno razsvetljavo. 
Polletna realizacija je 18 %.  

081352 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 
Vrednost: 1.740 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavi so zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. Polletna realizacija je 58 %. 

 

14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

071402 - Razvojno raziskovalni center - RRC Ormož 
Vrednost: 4.930 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje dejavnosti Razvojno raziskovalnega centra 
- RRC Ormož, katere pogodbeni partner je tudi občina Sveti Tomaž. Polletna realizacija je 37,5 %.  

071403 - Projekt Invest Podravje - Slovenija 
Vrednost: 413 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občine Podravske regije so pristopile k izvajanju projekta Invest Podravje - Slovenija, ki se bo izvajal na podlagi 19. 
člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki kot razvojne naloge države, ki se opravljajo v javnem 
interesu, opredeljuje tudi promocijo regije in spodbujanje investicij v regiji. Polletna realizacija je 50 %. 

 

071406 - Podpora za razvoj malega gospodarstva 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za izvedbo razpisa za dodelitev finančnih sredstev upravičencem po razpisnih 
pogojih. Polletna realizacija je 10 %. 
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1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

071420 - Materialni stroški in storitve za potrebe turizma 
Vrednost: 705 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotovljena sredstva za materialne stroške, ki nastanejo v okviru Turistično informativne pisarne za potrebe 
turizma. Polletna realizacija je 40,4 %. 

071421 - Sofinanciranje turističnih programov 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina zagotavlja tudi sredstva  za sofinanciranje turističnih programov. Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi 
javnega razpisa. V prvem polletju ni bilo realizacije. 

071422 - Turistična obvestilna signalizacija - TOS 
Vrednost: 6.395 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se zagotavljajo sredstva za ureditev turistične obvestilne signalizacije TOS, ki se bo izvajala v skupnem 
projektu občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Zajema izdelavo elaborata za turistično obvestilno 
signalizacijo, oblikovanje tabel in izdelavo ter postavitev table PZ 9201 "Obvestilna tabla" - na izvozu iz avtoceste, 
dveh vhodnih tabel v Koračicah in Savcih in ostale destinacijske table. Polletna realizacija je 62,7 %. 

071424 - Projekt E&EKO = Z ROKO V ROKI 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom proračuna se dodaja nova postavka, ki zajema nabavo 5 e koles v okviru projekta LAS UE Ormož. 
Kolesa bodo namenjena za izposojo. Poleg 2 e koles, ki so bila nabavljena v lanskem letu bodo prispevala k 
spodbujanju turizma v naši občini. V prvem polletju še ni bilo realizacije. 

071427 - Povezovanje inovativnega partnerstva DJS 
Vrednost: 2.015 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za projekt Povezovanje inovativnega partnerstva DJS. Operacija bo prispevala k 
uresničevanju naslednjim dolgoročnim ciljem: podpora povezovanju lokalnih dejavnikov razvoja pri skupnem razvoju 
proizvodov in storitev; spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter aktivnosti promocije in trženja; izboljšanje 
pogojev za hitrejši razvoj gospodarstva, kmetijstva in ostalih dejavnosti ter dvig kakovosti življenja; spodbujanje 
varovanja okolja in ohranjanja narave. Z operacijo bomo nadgradili in potrdili kakovost ponudbe in jo s promocijskimi 
in tržnimi akcijami predstavili domači in širši javnosti. Aktivnosti: Koordinacija projekta; izvedba ocenjevanj KBZ 
JS za pridobitev pravice do uporabe KBZ JS; obisk sejmov; izdelava trganke z zemljevidom; izdelava platnenih 
(bombažnih) vrečk s tiskom; zakup prostora za Jumbo plakat; nabava majic, srajc, rutk, USB ključev, promocijskih 
ležalnikov, promocijskih visokih okroglih miz, senčnikov, promocijskih dežnikov; izdelava knjižice z naslovom Okusi 
Jeruzalema; priprava gradiva, priprava vsebine za spletno stran; izdelava fototeke ocenjevanj KBZ JS. Polletna 
realizacija je 31 %. 

071429 - Ureditev sprehajalne poti ob ribniku Savci 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za ureditev projektne dokumentacije za ureditev sprehajalne steze ob ribniku v Savcih. Ob 
ribniku Savci, ki je turistična točka v naši občini si želimo urediti sprehajalno pot v dolžini 890 m. Ribnik Savci je 
priljubljen med ribiči, želimo pa si,  da se obisk še poveča, saj ima to okolje dober potencial. V ta namen je potrebno 
urediti sprehajalno pot s klopcami in mizami za počitek, s koši za smeti. Ob ribniku je predvidena namestitev 
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izobraževalno-informacijske table s podatki o ribniku, naravi, življenju v vodi. Z ureditvijo okolice ribnika želimo 
privabiti obiskovalce na območje, prispevati k večji prepoznavnosti, dvigu kvalitete bivanja na tem podeželskem 
območju in pa tudi spodbuditi tesnejše medsebojno sodelovanje lokalnega okolja. V prvem polletju ni bilo realizacije. 

071430 - Ureditev kolesarske poti Sejanci - Savci 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za ureditev projektne dokumentacije za ureditev kolesarske poti Sejanci - Savci. Ob lokalni 
cesti 302-031, ki se začne na meji z občino Ormož in poteka po kraju Sejanci in Bratonečice  do križišča s cesto JP 
802-281 v smeri ribnika Savci želimo urediti kolesarsko pot v dolžini 3,5 km.  Potreba po ureditvi kolesarke poti 
obstaja, že  z vidika varnosti, saj se sedaj kolesarji vozijo po lokalni cesti. Z ureditvijo kolesarke steze se bo izboljšala 
prometna varnost, posebej kolesarjev in  pohodnikov, poleg tega se bo izboljšala podoba kraja.  
Z navedeno ureditvijo želimo privabiti obiskovalce na območje, prispevati k večji prepoznavnosti, dvigu kvalitete 
bivanja na tem podeželskem območju in pa tudi spodbuditi tesnejše medsebojno sodelovanje lokalnega okolja. Nova 
pridobitev bo namenjena lokalnemu prebivalstvu, vsem obiskovalcem, turistom. V prvem polletju ni bilo realizacije. 

 

071431 - Ureditev turistične točke na Kostanju z razglednim stolpom 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za ureditev projektne dokumentacije za ureditev  turistične točke na Kostanju z razglednim 
stolpom. Na parc. 222/1 k.o. Tomaž  si želimo urediti turistično točko s razglednim stolpom. Stolp si želimo postaviti 
na našem griču Kostanj, ki ima za našo občino poseben  zgodovinski pomen. Iz griča se razprostira lep razgled na sam 
center  Sv. Tomaža in bližnje kraje.  Preko Kostanja in nadalje preko občine vodi Ormoška planinska pot, ki je 
kategorizirana kot lahka planinska pot in temu primerna za vse starostne kategorije udeležencev. Območje griča 
Kostanj je zaradi pestrosti pokrajine primerna za oddih in sprostitev v naravi.   Z izgradnjo  razgledna stolpa  ter z 
ureditvijo okolice in  urejenim platojem za namestitev turistične ponudbe (stojnice za prodajanje lokalnih produktov) 
želimo privabiti obiskovalce na območje, prispevati k večji prepoznavnosti, dvigu kvalitete bivanja na tem 
podeželskem območju in pa tudi spodbuditi tesnejše medsebojno sodelovanje lokalnega okolja. V prvem polletju ni 
bilo realizacije. 

071432 – Razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za projekt: vzpostavitev verige razpršenega hotela Jeruzalem Slovenija. Zajema 
koordinacijo in vodenje na terenu, analizo stanja turistične ponudbe ter pomoč, svetovanje za ponudnike. Povezovanje 
ponudnikov z okusi Jeruzalema in doživetij na območju LAS. V projektu bodo sodelovali Razvojno raziskovalni 
zavod Ormož, Zavod za turizem in šport Ormož ter občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. V prvem polletju 
ni bilo realizacije. 

071494 - Javni zavod TKŠ Ormož - Destinacija Jeruzalem 
Vrednost: 8.423 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zajema vzpostavitev skupne blagovne znamke Jeruzalem v projektu LAS. Gre za razvoj gospodarstva, turizma in 
nasploh dviga kakovosti življenja na območju vseh treh sodelujočih občin v LAS UE Ormož. Polletna realizacija je 
88,4 %. 

071499 - Projekt SPKBZ 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se zagotavljajo sredstva za projekt Spodbujanje partnerstev za podporo podjetništvu in kmetijstvu. 
Operacija je časovno opredeljena za obdobje dveh let in bo vključevala izvedbo aktivnosti na področju izobraževanja 
in usposabljanja v obliki delavnic za ponudnike različnih sektorjev ter izvedbi dveh študijskih tur. Operacija bo sledila 
ciljem: spodbujanje inovativnih partnerstev, spodbujanje medgeneracijskega znanja in učenja, vključevanje različnih 
ciljnih skupin, povečanje usposobljenosti ponudnikov različnih sektorjev s poudarkom na kmetijskem in živilskem 
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sektorju ter dvigu dodane vrednosti pri pridelavi in trženju kmetijskih pridelkov, izdelkov in storitev dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji ali izdelkov domače obrti. Deležniki bodo pridobili določena znanja kako pripraviti kakovostno 
ponudbo in bodo ustrezno informirani o kakovostni ustreznosti produktov za pridobitev pravice do uporabe kolektivne 
blagovne znamke Jeruzalem Slovenija - certificiranje produktov s certifikatom kakovosti. Operacija bo vključevala 
aktivnosti za spodbujanje in usposabljanje ponudnikov, za nadgradnjo lokalne ponudbe in promocijo lokalnih 
ponudnikov prejemnikov pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija. V okviru operacije 
se bodo izvajale aktivnosti (tudi) na območju občine Sveti Tomaž: izvedba delavnic za ponudnike rokodelskih, 
prehranskih izdelkov in pridelkov; delavnice za organizatorje prireditev; izvedba delavnic za turistična doživetja ter 
delavnice za jedi in pijače. V prvem polletju ni bilo realizacije. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

081510 - GJS - čiščenje odpadnih voda 
Vrednost: 3.116 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za subvencioniranje cene omrežnine gospodarske javne službe 
čiščenje odpadnih voda. V prvem polletju je bila realizacija 47,2 %. 

081511 - GJS - odvajanje odpadnih voda 
Vrednost: 8.022 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za subvencioniranje cene omrežnine ter ureditev potrebne 
dokumentacije za področje gospodarske javne službe. V prvem polletju je bila realizacija 35,2 %. 

081512 - Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav posameznim upravičencem. 
V prvem polletju še ni bilo realizacije.  

081513 - Kataster javne infrastrukture za čiščenje in odvajanje odpadnih 
voda 

Vrednost: 518 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se zagotavljajo sredstva za vodenje Katastra javne infrastrukture za čiščenje in odvajanje javnih voda. V 
prvem polletju je bila realizacija 50 %.  

081516 - Izgradnja kanalizacije zahodno od OŠ Sveti Tomaž 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V območju Agromelioracij je v načrtu izgradnja primarnega in sekundarnega  kanalizacijskega omrežja s katerim 
zaključujemo navezavo gospodinjstev v naselju Sveti Tomaž- zahod na pripadajočo rastlinsko čistilno napravo Sveti 
Tomaž 1. Po izdelavi projektne dokumentacije bomo pristopili k izvedbi omenjene investicije s katero bomo uresničili 
zahteve po navezavi pripadajočih gospodinjstev na sistem. S to investicijo se v celoti rešuje navezava gospodinjstev 
Svetega Tomaža na rastlinsko čistilno napravo. Nadaljevanje navezav na omenjeno čistilno nam omogoča zgrajen 
usedalnik, ki je bil zgrajen ob čistilni napravi in daje možnost direktne priključitve gospodinjstev brez individualnih 
greznic. V prvem polletju ni bilo realizacije. 
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081517 - Izgradnja kanalizacijskega voda primar KOSTANJ 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom proračuna se doda nova postavka  Izgradnja kanalizacijskega voda primar KOSTANJ. Ob izgradnji 
vodovoda in ceste je smiselno, da se izvede še izgradnja kanalizacijskega voda primar KOSTANJ  v dolžini 445 
metrov. V prvem polletju ni bilo realizacije. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

081601 - Planska in urbanistična dokumentacija 
Vrednost: 4.097 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za dokončanje priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine 
Sveti Tomaž, ki bo omogočal nadaljnji prostorski razvoj občine ter podrobnega prostorskega načrta. Polletna 
realizacija je 14,5 %.  

081605 - Vzdrževanje GIS programske opreme 
Vrednost: 451 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke 081605 so namenjena za vzdrževanje GIS programske opreme. Realizacija v 
prvem polletju je 40,6 %. 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

081611 - Vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovoda 
Vrednost: 599 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema sredstva za vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovoda. Polletna realizacija je 
12,8 %. 

081612 - Vodna povračila in stroški poslovanja GJS oskrbe s pitno vodo 
Vrednost: 3.845 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za subvencioniranje omrežnine za GJS oskrba s pitno vodo. Polletna realizacija je 49,9 %. 

081613 - Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 
Vrednost: 1.537 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi okvar vodovodnih linij so na proračunski postavki 081613 zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje 
in obnovo vodovodnega omrežja. Predvidena je obnova vodovodnega omrežja v Koračicah in druga manjša dela po 
planu, ki ga pripravi vzdrževalec. Z rebalansom proračuna se zagotovijo še dodatna sredstva Polletna realizacija je 0,9 
%.  
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081620 - Oskrba s pitno vodo v porečju Drave -2014-2020 (Ormoško območje) 
Vrednost: 256.249 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 je bil izveden razpis za pripravo projektne dokumentacije IDZ/PGD/PZI za projekt  izdelava projektne 
dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - ormoško območje. V sklopu predvidene 
investicije Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 2014-2020 (ormoško območje) so predvideni naslednji posegi: 
rekonstrukcije vodovodnih odsekov Ormož-Hum-Vodranci (do križišča za Vodrance), Godeninci-Vodranci, Hajndl-
Koračice, Litmerk-Lahonci (od PP Lešnica-Hranjigovci), Hajndl (od VH Hajndl) - Sveti Tomaž (do VH Kostanj), 
Sveti Tomaž (VH Kostanj)-PP Kostanj-VH Rakovci, Hajndl - Ormož (navezava Kamenjak-Wienerberger, Letna-
Ormož-Wienerberger (čez Ptujsko cesto), Lenta-Hardek-Wienerberger - Kamenjak), Jeruzalem-Veličane-Cerovec (z 
odcepi Žerovinci) (odcepi od glavnega voda in povezava do Mekotnjaka), Velika Nedelja-Podgorci, Jeruzalem-
Svetinje (linija do Ivanjkovcev), prevezave priključkov in odcepov na rekonstruirane cevovode, rekonstrukcija 
vodohrana Hum, rekonstrukcija vodohrana Lešniški vrh, rekonstrukcija vodohrana Litmerk, rekonstrukcija vodohrana 
Vičanci, novogradnja vodohrana Kostanj, rekonstrukcija vodohrana Rakovci, rekonstrukcija starega VH Hajndl, 
rekonstrukcija prečrpalnice Pušenci, rekonstrukcija prečrpalnice Lešnica, rekonstrukcija prečrpalnice Lešniški vrh, 
rekonstrukcija prečrpalnice Križ, posodobitev črpališča Otok (posodobitve na infiltracijskih poljih, rekonstrukcija 
rezervoarja za usedanje železa in mangana v Otoku). Predvidena je tudi gradnja nove stavbe nadzornega centra s 
pripadajočimi prostori. Skupna ocenjena dolžina cevovodov (potrebnih prevezav) za zamenjavo znaša približno 75 
km. Polletna realizacija je 69,3 %. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

081631 - Sofinanciranje stroškov delovanja smučišča Globoki klanec 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z delovanjem smučišča nastajajo veliki stroški obratovanja, predvsem električne energije, za kar Smučarski kljub ne 
more zagotoviti zadostnih sredstev, zato se del sredstev zagotavlja iz proračuna. V prvem polletju ni bilo realizacije. 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

081649 - Zagotavljanje delovanja bankomata 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 je Kreditna banka Maribor umaknila bankomat v centru Svetega Tomaža. Storitev je za občane in naš 
kraj zelo pomembna, zato se na postavki zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja bankomata. Polletna 
realizacija je 35,6 %.  

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

071670 - Vzdrževanje stanovanj 
Vrednost: 131 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zavarovanje stanovanj in investicijsko vzdrževanje 
stanovanj. V prvem polletju so bila sredstva porabljena 1,8 %. 

071671 - Stroški upravljanja stanovanj 
Vrednost: 868 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov upravljanja občinskih stanovanj. 
Polletna realizacija je 40,9 %. 
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1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

081680 - Geodetske storitve 
Vrednost: 3.735 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. Postavka 
je ob polletju realizirana 33 %.  

16069002 - Nakup zemljišč 

081691 - Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije 
Vrednost: 10.016 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka  zagotavlja sredstva za  nakup zemljišč po Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja. Postavka je ob 
polletju realizirana 59 %.  
  

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 – Primarno zdravstvo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

051702 - Investicijska vlaganja v opremo in objekte 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke 051702 se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicijskih vlaganj v Zdravstveni 
dom Ormož, ki zagotavlja  zdravstveno varnost tudi za območje občine Sveti Tomaž. V prvem polletju še ni bilo 
realizacije. 

1703 - Bolnišnično varstvo 

17039001 - Investicijska vlaganja v bolnišnice 

051712 - Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju. V prvem 
polletju še ni bilo realizacije. 
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1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

051709 - Promocija zdravja 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za  izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu. Sredstva 
omogočajo izvajanje  določenih aktivnosti in ukrepov, da se ohranja in krepi telesno in duševno zdravje delavcev. V 
prvem polletju ni bilo realizacije. 

051710 - Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 
Vrednost: 200 € 

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 sredstva za 
delovanje Las-a, organizacijo in izvedbo seminarjev, predavanj, izvedbo raziskovalnih delavnic, delitev zloženk ter 
spremljajoče aktivnosti. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%.  

 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

051714 - Sofinanciranje dežurne službe v zobozdravstvu 
Vrednost: 460 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dežurne službe v zobozdravstvu, ki bo zagotovljeno za naše 
občane  ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8.00 do 12.00 ure na Ptuju. Zdravstveni dom Ptuj bo zagotovil dežurno 
službo v zobozdravstvu s svojimi zaposlenimi in drugimi izbranimi osebnimi zdravniki za odrasle in 
mladino, za občane iz občin Spodnjega Podravja, ki participirajo finančna sredstva po deležu prebivalstva. V prvem 
polletju so bila sredstva porabljena 41,5 %.  

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

051830 - Obnova sakralnih objektov in spomenikov 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva so planirana za obnove sakralnih objektov in spomenikov. V prvem polletju ni bilo realizacije. 
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18029002 - Premična kulturna dediščina 

051840 - Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov 
Vrednost: 2.485 € 

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%. V prvem polletju je realizacija 93 %.   

051841 - Muzejska dejavnost - plače 
Vrednost: 3.865 € 

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. . Realizacija v prvem polletju 
je bila 35,2 %. 

051843 - Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 3.421 € 

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%. Do polletne realizacije je bilo porabljenih 25 % sredstev. Realizacija v prvem polletju je bila 82,3 %. 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

051850 - Knjižnica - plače 
Vrednost: 14.692 € 

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. 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, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, odpravnine, nagrada 
direktorju). Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Polletna realizacija je bila 53,1 %. 

051852 - Knjižnica - izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 2.935 € 

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%. Polletna realizacija je bila 58,7 %. 

051853 - Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 
Vrednost: 2.292 € 

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). Revije in časopisi so namenjeni za čitalnico, ki posluje v sklopu 
knjižnice. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Polletna realizacija je bila 50 %. 
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051854 - Knjižnica - kulturni program 
Vrednost: 40 € 

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. 
Realizacija v prvem polletju je bila 19,9 %. 

051855 - Knjižnica F. Ksavra Meška - investicijsko vzdrževanje in oprema 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki  se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje opreme v Knjižnici Ormož. V prvem polletju ni bilo realizacije. 

051857 - Knjižnica Sveti Tomaž - plače 
Vrednost: 7.704 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačo delavke s polovičnim delovnim časom za potrebe krajevne 
knjižnice Sveti Tomaž. Ta sredstva se namenijo za plačilo vseh izdatkov povezanih s plačo delavke (osnovna plača, 
dodatki, prispevki, regres, nadomestila za prevoz na delo in malico ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja). Realizacija v prvem polletju je bila 51,2 %. 

051858 - Knjižnica Sveti Tomaž - blago in storitve 
Vrednost: 388 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za blago in storitve vključujejo pisarniški in drugi material,  izdatke za službena potovanja, stroški 
medknjižnične izposoje, tekoče vzdrževanje opreme in druge stroške delovanja krajevne knjižnice. Realizacija v 
prvem polletju je bila 55,4 %. 

051859 - Knjižnica Sveti Tomaž - knjižnično gradivo 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z odprtjem krajevne knjižnice je potrebno zagotavljati sredstva za  nakup knjižnega gradiva (knjige, revije, časopisi, 
DVD-ji in  zgoščenke z glasbeno vsebino, filmi, programi za izobraževanje) ter  revije in časopise, ki so namenjeni 
za čitalnico. Polletna realizacija je bila 50 %. 

051862 - Knjižnica Sveti Tomaž - kulturni program 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za izvedbo kulturnega programa v krajevni knjižnici. V prvem polletju še 
ni bilo realizacije. 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

051860 - Sofinanciranje kulturnih društev in Sklada RS za ljubiteljsko 
kulturo 

Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje kulturnih društev in Sklada RS za ljubiteljsko 
kulturo. V prvem polletju še ni bilo realizacije. 
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18039005 - Drugi programi v kulturi 

171806 - Stroški vzdrževanja Cajnkarjeve domačije 
Vrednost: 820 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sveti Tomaž je obnovila domačijo slovenskega pisatelja, dramatika, esejista, urednika in duhovnika Stanka 
Cajnkarja v Savcih. Zato je potrebno na postavki zagotavljati sredstva za tekoče vzdrževanje objekta in okolice ter 
druge materialne stroške, ki nastajajo z dejavnostjo v hiši. Z rebalansom proračuna se zagotovijo dodatna sredstva za 
stroške električne energije. Do  polletja so bila porabljena  sredstva 26,5 %. 

171808 - Nabava opreme za Kulturni dom Sveti Tomaž 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen projekta je nabava opreme za kulturni dom Sveti Tomaž, ki služi zadovoljevanju kulturnih potreb skupnosti. 
Občina Sveti Tomaž želi z vlaganjem v javno infrastrukturo zagotoviti osnovno pogoje za zagotavljanje kulturnih 
potreb skupnosti. Z vlaganji v javno kulturno infrastrukturo oziroma nabavo opreme za kulturni dom, se bo povečalo 
zadovoljstvo javnega interesa na področju kulture in drugih področjih, prav tako se bo povečalo število in obseg 
kulturnih prireditev, ki bodo tudi bolj kakovostnejše. Cilj predvidenega projekta je nabavljena oprema za kulturni 
dom, prav tako pa s projektom zasledujemo cilje razvoja javne kulturne infrastrukture in dostopnost širše skupnosti 
do kulture; večjo in kakovostnejšo vključitev javne kulturne infrastrukture v gospodarstvo turistično rabo; večjo 
podporo kulture lokalnemu razvoju; izboljšanje prostorskih pogojev za kulturne dejavnosti in izboljšanje pogojev za 
razvoj kulturno umetniške ustvarjalnosti v podporo razvoja kulturnega turizma; ki vključuje: 
- nabavo naslednje opreme: naglavni brezžični mikrofoni, ročni brezžični mikrofoni, ojačevalec, projektor z nosilcem, 
električno projekcijsko platno, stojala za mikrofone, prenosni računalnik, omara za mikrofone, omara za ostalo 
tehnično opremo (ojačevalec ipd.), zvočniki s stojali in nosilci, mešalna miza, LED reflektorji, rampi za luči, razni 
potrošni material in vsa pripadajoča oprema ter montaža in zagon (kanali in cevi, kabli, priključni konektorji, itd.), 
stoli ISO črno ogrodje/rdeče sedišče. V prvem polletju ni bilo realizacije. 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

051866 – Sofinanciranje vojnih veteranov in časnikov - Območni odbor 
Ormož 

Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dejavnosti Združenja veteranov vojne za Slovenijo in 
časnikov. V prvem polletju še ni bilo realizacije. 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

051867 - Sofinanciranje drugih društev 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina  na podlagi javnega razpisa dodeljuje sredstva za sofinanciranje drugih programov društev, ki ne spadajo v 
področje kulture in športa. V prvem polletju še ni bilo realizacije. 
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1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

051873 - Športna društva in klubi - tekmovalni in rekreacijski 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje športnih programov. V prvem polletju še 
ni bilo realizacije. 

171802 - Posodobitev atletske steze na igrišču Sv. Tomaž 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za posodobitev atletske steze na igrišču Sveti Tomaž.  Z investicijo posodobitve atletske 
steze na igrišču, se bo povečalo zadovoljstvo javnega interesa na področju športa in drugih področjih, prav tako se bo 
povečalo število in obseg športnih vadb, ki bodo tudi bolj kakovostnejše. Cilji je posodobitev atletske steze na igrišču, 
večja urejenost okolja, posodobitev športno- rekreativne ponudbe v kraju, prosto dostopne za vse, krepitev motivacije 
za aktivno preživljanje prostega časa in doprinos h kvaliteti življenja na podeželju. V prvem polletju še ni bilo 
realizacije. 

171807 - Ureditev fitnesa na prostem 
Vrednost: 9.988 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za postavitev fitnesa na prostem. Postavitev fitnesa na prostem bi predstavljala možnost 
vadbe vsem in doprinesla h kvalitetnejšemu življenju posameznika. Redna gibalna-športna dejavnost pozitivno vpliva 
na celoten organizem in predstavlja pomembno komponento zdravega življenjskega sloga. Posamezniku omogoča 
razvijanje in ohranjanje gibalne učinkovitosti z namenom doseganja dobrega počutja. Cilji investicije so:  pridobitev 
fitnesa na prostem, večja urejenost okolja,  razširitev športno- rekreativne ponudbe v kraju, prosto dostopne za 
vse, krepitev motivacije za aktivno preživljanje prostega časa in  doprinos h kvaliteti življenja na podeželju. Projekt 
je bil uspešno izveden v okviru planiranih sredstev. 

18059002 - Programi za mladino 

051896 - Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 
Vrednost: 1.579 € 

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). Realizacija v prvem polletju je bila 68,6 %. 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

051901 - Dejavnost vrtca pri OŠ Sveti Tomaž 
Vrednost: 173.465 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke je zajeto 23 % cene programa vrtca in  plačila razlike med ceno programov v 
vrtcih in plačili staršev, ki se izkazujejo na kontu 411921. Elementi cenika zajemajo bruto plače s prispevki in davki, 
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drugi osebni prejemki, živila, vzgojna sredstva in materialne stroške. Postavka pa zajema tudi sredstva za plače, ki 
jih občina mora namenjati za izvajanje obveznih programov logopeda in spremljevalca za otroke, ki jim po odločbi 
to pripada Realizacija v prvem polletju je bila 44,8 %. 

051902 - Dejavnost vrtcev izven občine 
Vrednost: 21.032 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oskrbe izvajalcem predšolske vzgoje izven 
občine Sveti Tomaž. Z rebalansom proračuna se postavka v skladu s potrebami  poviša za 26,3 %. Realizacija v prvem 
polletju je bila 43,8 %.   

051903 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačilom staršev 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za rezervacije pri plačilu razlike v ceni programa in plačili staršev v poletnih mesecih, če 
tako odločitev sprejme občinski svet. V prvem polletju ni bilo realizacije. 

 

051904 - Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti,...) 
Vrednost: 588 € 

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. Z rebalansom proračuna se postavka poviša v skladu s potrebami. Realizacija v 
prvem polletju je bila 61,9 %.   

051906 - Investicijsko vzdrževanje in oprema v vrtcu 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za nabavo nujne opreme za potrebe vrtca. V prvem polletju ni bilo realizacije. 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

051911 - Materialni stroški v OŠ Sveti Tomaž 
Vrednost: 31.255 € 

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 drugi materialni stroški. Realizacija v prvem polletju je bila 58,3 %.     

051912 - Druge dejavnosti v OŠ (plavanje, šola v naravi, šport) 
Vrednost: 3.200 € 

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 je bila v prvem polletju 100 % realizirana. 
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051913 - Dodatni programi v OŠ Sveti Tomaž 
Vrednost: 6.389 € 

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, 3. ura športne vzgoje,  računalništvo in interesne dejavnosti. Realizacija v prvem polletju 
je bila 40,4 %. 

051915 - OŠ - Stanka Vraza - sofinanciranje investicij in opreme 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje nakupa nujne preme v OŠ Stanka Vraza Ormož v deležu 12,7 
%. V prvem polletju ni bilo realizacije. 

051916 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Sveti Tomaž 
Vrednost: 2.965 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S to proračunsko postavko so zagotovljena sredstva osnovni šoli za obnove, vzdrževanja in vlaganja v objekte in 
opremo. Polletna realizacija je 29,7 %.  

051917 - OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov 
Vrednost: 2.329 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja OŠ Stanka Vraza Ormož v deležu 
12,7 %. Postavka se z rebalansom poviša v deležu materialnih stroškov, ki jih zagotavlja naša občina v skladu 
z  noveliranim Finančnim planom zavoda. Gre za podražitev kurjave, električne energije in ostalih materialnih 
stroškov. Realizacija v prvem polletju je bila 34,6 %. 

051918 - OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanciranje dodatnih programov 
Vrednost: 2.451 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema sredstva za sofinanciranje logopeda, delovnega terapevta in 
nevrofizzioterapevta ter  interesne dejavnosti na OŠ Stanka Vraza v deležu 12,7 %. Realizacija v prvem polletju je 
bila 40,6 %. 

051919 - OŠ Ljudevita Pivka Ptuj - sofinanciranje materialnih stroškov 
Vrednost: 1.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov in dodatnih dejavnosti 
za Osnovno Šolo Ljudevita Pivka, katero obiskujeta dva učenca iz naše občine. Realizacija v prvem polletju je bila 
51 %. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

051930 - Materialni stroški v glasbeni šoli 
Vrednost: 1.284 € 

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%. Realizacija v prvem polletju je bila 55,8 
%. 
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051931 - Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 
Vrednost: 3.117 € 

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  učitelja diatonične harmonike. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 
12,7%. Realizacija v prvem polletju je bila 70,9 %. 

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo 

051940 - Gimnazija Ormož - sofinanciranje drugih dejavnosti 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje projektov Gimnazije Ormož. Preko projektov 
zavod pri dijakih privzgaja zavest o pomenu zdravega življenja, dobrih medsebojnih odnosov, zdrave prehrane, 
rednega gibanja in samospoštovanja. V prvem polletju ni bilo realizacije. 

051941 - Gimnazija Ormož - plače 
Vrednost: 1.389 € 

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 za ti dve delovni mesti  sredstva v deležu 12,7%.%. Realizacija v prvem 
polletju je bila 42,5 %. 

051942 - Gimnazija Ormož - nabava opreme 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gimnazija bo pridobila novi izobraževalni program ZDRAVSTVENA NEGA. Kot pogoj za pridobitev programa je 
ureditev specializirane učilnice, ki naj bi jo financirale občine. Občina Sveti Tomaž v ta namen 
zagotavlja sofinancerski delež 12,7 %. V prvem polletju še ni bilo realizacije. 

 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

051950 - Ljudska univerza Ormož - plače 
Vrednost: 1.996 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za sofinanciranje plače direktorice Ljudske univerze Ormož. Občine Ormož (74,3%), 
Sveti Tomaž (12,7%) in Središče ob Dravi (13%) financirajo 75 % plače direktorja.  Realizacija v prvem polletju je 
bila 42,5 %.  

051952 - Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 
Vrednost: 1.218 € 

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 in računalniško opismenjevanje 
za odrasle. Realizacija v prvem polletju je bila 47,4 %. 
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1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

051960 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj 
Vrednost: 45.542 € 

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, OŠ Stanka Vraza Ormož in OŠ Ljudevita Pivka Ptuj. . 
Realizacija v prvem polletju je bila 73,5 %. 

19069004 - Študijske pomoči 

051965 - Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka 
Vrednost: 0 € 

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. Do polletja še ni bilo realizacije.  

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2002 - Varstvo otrok in družine 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

052013 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Vrednost: 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za darilo ob rojstvu novorojenca v višini 200 EUR, ki se 
dodeljuje po občinskem pravilniku. V prvem polletju so bila sredstva izplačana samo štirim upravičencem.  

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049003 - Socialno varstvo starih 

052003 - Regresiranje oskrbe v domovih 
Vrednost: 27.140 € 

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. 
Realizacija v prvem polletju je bila 29,1 %. 

052004 - Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 
Vrednost: 5.687 € 

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. Postavka se z rebalansom proračuna 
poviša zaradi povišanja cen storitve izvajalca. Delni strošek zagotavlja občina, zato je potrebno zagotoviti naš del 
Realizacija v prvem polletju je bila 36 %. 



 

Stran 38 od 53 

052005 - Prireditev za starejše občane 
Vrednost: 0 € 

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. V prvem polletju še ni bilo realizacije. 

062001 - Medgeneracijski center Sveti Tomaž 
Vrednost: 4.170 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se zagotavljajo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za Medgeneracijski center Sveti Tomaž, ki 
so predmet Dogovora v  deležu 15,62 %. V prvem polletju je bilo porabljenih 30,4 % planiranih sredstev.  

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

052011 - Plačilo pogrebnin 
Vrednost: 1.369 € 

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. Realizacija v prvem polletju je bila 99,9 %. 

052012 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 
Vrednost: 176 € 

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. Realizacija v prvem polletju je bila 10,4 %. 

  

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

052020 - Humanitarne organizacije 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij. V 
prvem polletju ni bilo realizacije. 

052021 - Območna organizacija Rdečega križa Ormož 
Vrednost: 1.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena  za  delež plače  sekretarja (bruto plača in drugi prejemki, prispevki 
delodajalca, ) 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%. Realizacija v prvem polletju je bila 44,3 %. 

052022 - Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 
Vrednost: 2.324 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena za plačo koordinatorice za promocijo zdravja (plača, prispevki in 
davki ter druge prejemke), 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%. Realizacija v prvem polletju je bila 46,2 %.  
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 052023 - Sofinanciranje centra za otroke, mladostnike in starše Maribor 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za sofinanciranje Centra za otroke, mladostnike in starše Maribor v skladu 
s pogodbo.  V prvem polletju še ni bilo realizacije.  

052025 - Župnijski Karitas Sveti Tomaž 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 se je ustanovila župnijska Karitas, zato se na postavki zagotavljajo sredstva za sofinanciranje njenega 
delovanja. Postavka je bila v prvem polletju v celoti realizirana. 

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

062201 - Plačila obresti od kreditov 
Vrednost: 2.265 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačilo obresti  zajema odplačevanje obresti od najetega dolgoročnega kredita v letu 2011 in 2018 pri Banki Intesa 
Sanpaolo za modernizacijo cest ter za kredit najet v letu 2019 pri BKS banki za investicijo Medgeneracijskega 
centra. Zaradi predvidene zadolžitve v letu 2022 se planira tudi del  sredstev za morebitno plačilo obresti za najeti 
kredit.Obresti se odplačujejo mesečno po prejetih obračunih bank. Polletna realizacija je 19,8 %. 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

062202 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema morebitna potrebna sredstva za  stroške ob dolgoročnem zadolževanju. V prvem 
polletju ni bilo realizacije. 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

23029001 - Rezerva občine 

062301 - Proračunska rezerva občine 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 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 
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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.  V prvem polletju ni bilo 
realizacije. 

072301 - Stanovanjski rezervni sklad 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke Stanovanjski rezervni sklad se zagotavljajo sredstva za oblikovanje stanovanjskega 
rezervnega sklada z veljavnimi prepisi. V prvem polletju ni realizacije. 

 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

062305 - Pomoč v primeru naravnih nesreč in drugi stroški 
Vrednost: 1.214 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V primeru naravah nesreč se na postavki za pomoč oz. odpravo posledic naravne nesreče zagotovijo nujna finančna 
sredstva. Zagotovljena sredstva so bila ob polletju porabljena 81 %. 

2303 - Splošna proračunska rezervacija  

23039001 - Splošna proračunska rezervacija  

062310 - Splošna proračunska rezervacija  

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. Stroški proračunske rezervacije se 
izkazujejo na kontih, kjer so bila sredstva dejansko porabljena, zato postavka ne izkazuje realizacije. 
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09 - REŽIJSKI OBRAT 

Vrednost: 87.834 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

090601 - Stroški dela - režijski obrat 
Vrednost: 20.465 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavi se zagotavljajo sredstva za plače dveh delavcev režijskega obrata s IV. stopnjo izobrazbe. Z rebalansom 
se postavka poviša za 10,2 % glede na dejstvo, da bosta zaposlena v okviru Režijskega obrata dva delavca celo leto, 
kar v proračunu ni bilo predvideno. Polletna realizacija je 51,6 %. 

090602 - Materialni stroški - režijski obrat 
Vrednost: 594 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavi se zagotavljajo sredstva za materialne stroške režijskega obrata, ki so potrebni za nemoteno delovanje. 
Realizacija v prvem polletju je bila 51,2 %. 

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

090620 - Nakup opreme in prevoznih sredstev - RO 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za nakup opreme za  potrebe Režijskega obrata. V prvem polletju ni bilo realizacije. 

090621 - Tekoče vzdrževanje in drugi stroški - RO 
Vrednost: 3.164 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje opreme in drugi stroški , ki so povezani z delom režijskega 
obrata. Z rebalansom se postavka uskladi glede na potrebe in poviša za 21,1 %. Realizacija v prvem polletju je bila 
48,3 %. 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

091001 - Javna dela II. Urejanje in vzdrževanje JP in občinskih cest 
Vrednost: 5.554 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki režijskega obrata se zagotavljajo  sredstva za plačo enega udeleženca v programu javnih del z II. 
stopnjo izobrazbe. Polletna realizacija je 35,2 %. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

091301 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 19.455 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke režijskega obrata  se zagotavljajo za vzdrževanje cest v skladu s Pravilnikom 
o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest  (urejevanje bankin, košnja, 
krpanje udarnih jam, rezanje vejevja, kopanje jarkov). Dela se oddajo na podlagi  Zakona o javnem 
naročanju najugodnejšemu ponudniku. Manjša dela, ki se pojavijo nepredvideno pa bodo izvajali delavci režijskega 
obrata. Polletna realizacija je 23,6 %. 

091302 - Zimska služba na javnih poteh 
Vrednost: 29.209 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke 091302 režijskega obrata se zagotavljajo za zimsko službo na javnih poteh in 
se nanašajo na pluženje snega in posip cest. Za izvajanje zimske službe bo na podlagi javnega razpisa občina pridobila 
najugodnejšega ponudnika. Manjša dela, ki se pojavijo v zimskem času ter posip pločnikov pa bodo izvajali delavci 
režijskega obrata. Realizacija v prvem polletju je bila 59 %. 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

091324 - Ureditev avtobusnih postajališč 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za urejanje avtobusnih postajališč. Občina si prizadeva urediti avtobusna postajališča ter 
zagotoviti varnost za šoloobvezne otroke, katerim so postajališča v glavnem namenjena. V prvem polletju ni bilo 
realizacije. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

091602 - Pokopališče 
Vrednost: 2.687 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Naloga režijskega obrata je tudi vzdrževanje pokopališč. Zato se na postavki 091602 planirajo sredstva 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 za košnjo ter drugih 
vzdrževalnih del na pokopališču, ki bodo jih v glavnem opravljali delavci režijskega obrata. Polletna realizacija je 
25,8 %. 
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091603 - Mrliška vežica 
Vrednost: 1.797 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za vzdrževanje in urejanje mrliške veže se prav tako planirajo v sklopu režijskega obrata, ki bo izvajal manjša 
vzdrževalna dela. Del sredstev pa je namenjen plačilu električne energije in drugih materialnih stroškov. Do polletja 
je bilo porabljenih 46,6 % sredstev. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

091630 - Urejanje parkov in zelenih površin 
Vrednost: 1.219 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki režijskega obrata 091630 se  zagotavljajo sredstva za urejanje okolice, zasaditev gredic  in zelenih zelenih 
površin, kjer je potrebno kositi travo, odstranjevati odpadke ter jih vzdrževati in urejati. Realizacija je bila 26,9 %. 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

091640 - Krasitev središča Svetega Tomaža v mesecu decembru 
Vrednost: 26 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke režijskega obrata se zagotavljajo sredstva za krasitev in razkrasitev centra Svetega 
Tomaža v prazničnem mesecu decembru. Realizacija je bila 1,9 %. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

091801 - Stroški kulturne dvorane 
Vrednost: 3.111 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Režijski obrat je zadolžen tudi za vzdrževanje kulturne dvorane. V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva z 
plačilo tekočih stroškov za vzdrževanje in materialnih stroškov, ki nastajajo pri delu. Realizacija v prvem polletju je 
bila 27,3 %. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

091802 - Športni objekti 
Vrednost: 553 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu režijskega obrata se  izvaja tudi tekoče vzdrževanje športnih objektov (električna energija, voda, košnja na 
športnem igrišču in drugi odhodki). Realizacija je bila 19,9 %. 
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C - Račun financiranja 

04 - OBČINSKA UPRAVA 

Vrednost: 41.667 € 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

062220 - Glavnice za odplačilo kreditov 
Vrednost: 41.667 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za  odplačilo dolga po kreditni pogodbi iz leta 2011, ki zapade v končno plačilo 31.12.2023 je planirano plačilo 
glavnice v višini 25.000 EUR, po kreditni pogodbi iz leta 2018, prav tako 25.000 EUR, za  odplačilo kredita, ki je bil 
najet v letu 2019 pa odplačilo glavnice v višini 33.334 EUR. Z rebalansom proračuna se dodajo sredstva za morebitno 
odplačilo glavnice novega kredita, ki ga bomo najeli v tekočem letu. Polletna realizacija je 42,4 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
03 - ŽUPAN 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

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

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Sofinanciranje investicijskega vzdrževanja gasilskih domov in opreme. V ta namen se uporabi tudi požarna taksa, ki 
jo mesečno v občinski proračun nakazuje Ministerstvo za obrambo, kot investicijski transfer občinam.. V proračunu 
za leto 2022 so planirana sredstva v višini 50.000 EUR za sofinanciranje vozila PGD Koračice in 5.000 EUR za 
sofinanciranje moštvenega vozila za PGD Trnovci. Učinki so nemoteno delovanje gasilskih društev z ustrezno opremo 
in vozili, ki so potrebna pri izvedbi intervencijskih ukrepov. Kazalniki: varnost, pravočasno ukrepanje. 

Stanje projekta (se izvaja) 
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04 - OBČINSKA UPRAVA 

04029001 - Informacijska infrastruktura 

OB205-07-0007 - Nakup informacijske infrastrukture in programske opreme 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotavljati sredstva za nakup računalnikov in programske opreme, ter potrebnih licenc, za nemoteno delovanje 
občinske uprave. Učinki se odražajo na brezhibnem delovanju računalniške in programske opreme. Kazalniki: 
delovanje računalniške opreme in programske opreme. 

Stanje projekta (v prvem polletju ni bilo izvedbe) 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB205-07-0059 - Obnova in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Občina ima v lasti objekte, ki so potrebni obnove, investicijskega vzdrževanja in upravljanja z njimi. V letu 2022 so 
planirana sredstva za ureditev dokumentacije za rušitev in rušitev objekta (stanovanjske hiše Koračice 26), saj občina 
ne uspe prodati zemljišča s hišo, ker je v zelo slabem stanju. Planirana so še sredstva za druge zadeve, ki so potrebna 
na tem področju. Kazalniki: ustreznost prostorov, urejenost in izgled. 

Stanje projekta (se izvaja) 

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

OB205-07-0004 - Vlaganje v objekte 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Z minimalni sredstvi zagotoviti vlaganje v objekt v katerem deluje občina. Učinki se izražajo v prostorskih pogojih 
za delovanje občine. Kazalniki: zadovoljstvo zaposlenih in strank. 

Stanje projekta (se izvaja) 

OB205-07-0005 - Nakup opreme in drobnega inventarja 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Z minimalni sredstvi zagotoviti nakup opreme in drobnega inventarja v prostorih v katerih deluje občina. Učinki se 
odražajo na delu z opremo in drobnim inventarjem, ki je potreben za nemoteno in uspešno opravljane nalog. 
Kazalniki: delovanje opreme in drobnega inventarja. 

Stanje projekta (se izvaja) 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

OB205-07-0014 - Kompleksne subvencije v kmetijstvu 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Program zagotovljena sredstva za izvedbo javnega razpisa, s katerim bodo upravičenci imeli možnost pridobiti 
dodatna sredstva po razpisnih pogojih. Učinki bodo doseženi z čim večjim številom uspešnih  prijaviteljev, ki bodo 
upravičeni do subvencij. Kazalniki: število podeljenih subvencij, zadovoljstvo upravičencev. 

Stanje projekta  (se izvaja v skladu s Pravilnikom o delovanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja) 
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

OB205-07-0035 - Obnova JP 802-631,Sveti Tomaž - Kostanj 230 m 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je obnova JP 802-631, Sveti Tomaž - Kostanj dolžini 230 metrov. Obnova je nujno potrebna, zaradi 
poškodovanega vozišča. Poleg tega želimo s predlagano investicijo posredno vzpodbuditi razvoj malega gospodarstva 
in turizma. Investicija bo pozitivno vplivala na okolje, saj lahko pričakujemo znižane ravni hrupa in zmanjšanje emisij 
zaradi bolj tekočega odvijanja prometa po moderniziranem cestišču. Največji pomen pa je, da se bo povečala prometna 
varnost. Cilj investicije so: ureditev tamponskega ustroja vozišč, asfaltna utrditev vozišča ceste, ureditev bankin in 
odvodnjavanje. 

Stanje projekta (v prvem polletju ni bilo izvedbe) 

 

OB205-07-0064 - Obnova JP 802-401 Senik od Sv. Tomaž 58 do Sejanci 27 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je obnova JP 802-401 Senik (od hišne številke Sveti Tomaž 58 do Sejanci 27) v dolžini 1.000 metrov. 
Obnova je potrebna, ker je cesta zaradi obnove vodovoda poškodovana. Poleg tega želimo s predlagano investicijo 
posredno vzpodbuditi razvoj malega gospodarstva in turizma, investicija bo pozitivno vplivala na okolje, saj lahko 
pričakujemo znižane ravni hrupa in zmanjšanje emisij zaradi bolj tekočega odvijanja prometa po moderniziranem 
cestišču, povečala se bo tudi prometna varnost. Cilj investicije so: ureditev tamponska ustroja vozišč, asfaltna utrditev 
vozišča ceste, ureditev bankin in odvodnjavanje. 

Stanje projekta (v prvem polletju ni bilo izvedbe) 

 

OB205-09-0004 - Rekonstrukcija ceste R3-713/4910 v Svetem Tomažu 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Vlaganja v cestno infrastrukturo se odražajo v gospodarski učinkovitosti na dolgi rok. Kakovostna cestna 
infrastruktura je eden temeljnih pogojev za skladen razvoj, za boljšo prometno varnost, skozi večjo mobilnost pa tudi 
vpliva na ugodne socialne učinke. Projekt vsebuje sofinanciranje Rekonstrukcije regionalne ceste R3-713/4910 
Ljutomer - Savci - Ptuj od km11+150 do 12+090 skozi naselje Sveti Tomaž z izgradnjo pločnika in cestne razsvetljave.  

Stanje projekta (se izvaja) 

OB205-14-0004 - Modern. JP 802-241 Sv Tomaž - Zagorje (Erhatič) 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je, da se na demografsko ogroženem območju omogoči kvalitetnejši in boljši dostop prebivalcev do 
svojih prebivališč ter s tem zagotovi osnovne infrastrukturne pogoje za ohranitev poseljenosti. Leta 2018 je bila 
izvedena Modernizacija JP 802-241 Sveti Tomaž - Zagorje v dolžini 850 metrov. Del ceste v dolžini 100 metrov proti 
Erhatič ni bil izveden. Zato je potrebno modernizirati še ta del cestišča. 

Stanje projekta (se izvaja) 

OB205-14-0008 - Modern. JP 802-323, 324 Koračice - Sv. Tomaž 46 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je Modernizacija JP 802-323, 324 Koračice - Sveti Tomaž 46 v dolžini 933 metrov. Z modernizacijo 
se bo na demografsko ogroženem območju omogočil kvalitetnejši in boljši dostop prebivalcev do svojih prebivališč 
tem bodo zagotovljeni osnovni infrastrukturni pogoji za ohranitev poseljenosti. Poleg tega želimo s predlagano 
investicijo posredno vzpodbuditi razvoj malega gospodarstva in turizma, modernizacija bo pozitivno vplivala na 
okolje, saj lahko pričakujemo znižane ravni hrupa in zmanjšanje emisij zaradi bolj tekočega odvijanja prometa po 
moderniziranem cestišču, povečala se bo tudi prometna varnost. Cilj investicije so: ureditev tamponska ustroja vozišč, 
asfaltna utrditev vozišča ceste, ureditev bankin in odvodnjavanje. 

Stanje projekta (v prvem polletju ni bilo izvedbe) 
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OB205-15-0006 - Projektne dokument. in drugi izd. investicijskega značaja 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotavljanje sredstev za izdelavo dokumentacije na področju investicij in investicijskega vzdrževanja cestne 
infrastrukture ter svetovanje in investicijski inženiring pri izvedbi projektov. 

Stanje projekta (se izvaja) 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB205-11-0006 - Urejanje parkirišč 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt se navezuje na dokončanje ureditve makadamskega platoja nasproti Medgeneracijskega centra. Projekt zajema 
tudi ureditev novega parkirišča nasproti pokopališča. S tem se bodo povečale kapacitete parkirnih mest in zagotovitev 
prometne varnosti. Izvedba obsega gram oziranje in asfaltiranje. 

Stanje projekta (se izvaja) 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB205-11-0005 - Podpora za razvoj malega gospodarstva 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt zagotovljena sredstva za izvedbo razpisa za dodelitev sredstev upravičencem po razpisnih pogojih. 

Stanje projekta (se izvaja v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja 
gospodarstva v občini Sveti Tomaž) 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB205-17-0002 - Turistično obvestilna signalizacija. - TOS 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

V sodelovanju z Občino Ormož in Središče ob Dravi smo pristopili k projektu za ureditev turistične obvestilne 
signalizacije TOS. Zajema oblikovanje tabel in izdelavo ter postavitev table PZ 9201 "Obvestilna tabla" - na izvozu 
iz avtoceste, dveh vhodnih tabel v Koračicah in Savcih in ostale destinacijske table. Poleg tega je še planirana turistična 
in obvestilna signalizacija za našo občino. 

Stanje projekta (se izvaja) 

OB205-20-0003 - SPKBZ 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

V okviru partnerstva se izvaja operacija, ukrep 1.2.1.: Spodbujanje partnerstev za podporo podjetništvu in kmetijstvu. 
Operacija je časovno opredeljena za obdobje od 01. 03. 2021 - 31. 12. 2022 in vključuje izvedbo aktivnosti na področju 
izobraževanja in usposabljanja v obliki delavnic za ponudnike različnih sektorjev ter izvedbi dveh študijskih tur. 
Operacija bo sledila ciljem: spodbujanje inovativnih partnerstev, spodbujanje medgeneracijskega znanja in učenja, 
vključevanje različnih ciljnih skupin, povečanje usposobljenosti ponudnikov različnih sektorjev s poudarkom na 
kmetijskem in živilskem sektorju ter dvigu dodane vrednosti pri pridelavi in trženju kmetijskih pridelkov, izdelkov in 
storitev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ali izdelkov domače obrti. Deležniki bodo pridobili določena znanja kako 
pripraviti kakovostno ponudbo in bodo ustrezno informirani o kakovostni ustreznosti produktov za pridobitev pravice 
do uporabe kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija - certificiranje produktov s certifikatom kakovosti. 
Operacija bo vključevala aktivnosti za spodbujanje in usposabljanje ponudnikov, za nadgradnjo lokalne ponudbe in 
promocijo lokalnih ponudnikov prejemnikov pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija. 
V okviru operacije se bodo izvajale aktivnosti (tudi) na območju občine Sveti Tomaž: izvedba delavnic za ponudnike 
rokodelskih, prehranskih izdelkov in pridelkov; delavnice za organizatorje prireditev; izvedba delavnic za turistična 
doživetja ter delavnice za jedi in pijače. Na delavnicah se bodo ponudniki usposobili za pravilno, privlačno in 
atraktivno pripravo svojih produktov. Izvedli se bosta dve študijski turi, kot primera dobre prakse, v turistični 
destinaciji Goriška Brda ter Podčetrtek-Rogaška Slatina, za turistične ponudnike, lokalne vodnike, turistične delavce 
ipd. 
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Stanje projekta (se izvaja v dvoletnem programu 2021 in 2022) 

 

OB205-20-0005 - Povezovanje inovativnega partnerstva DJS 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Partnerstvo prijavlja operacijo na 3 JP ESRR, Ukrep 1.1.1.: Spodbujanje ustanovitve partnerstev za hitrejši razvoj 
gospodarstva. Operacija bo prispevala k uresničevanju naslednjim dolgoročnim ciljem: podpora povezovanju lokalnih 
dejavnikov razvoja pri skupnem razvoju proizvodov in storitev; spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter 
aktivnosti promocije in trženja; izboljšanje pogojev za hitrejši razvoj gospodarstva, kmetijstva in ostalih dejavnosti 
ter dvig kakovosti življenja; spodbujanje varovanja okolja in ohranjanja narave. Z operacijo bomo nadgradili in 
potrdili kakovost ponudbe in jo s promocijskimi in tržnimi akcijami predstavili domači in širši javnosti. Aktivnosti: 
Koordinacija projekta; izvedba ocenjevanj KBZ JS za pridobitev pravice do uporabe KBZ JS; obisk sejmov; izdelava 
trganke z zemljevidom; izdelava platnenih (bombažnih) vrečk s tiskom; zakup prostora za Jumbo plakat; nabava majic, 
srajc, rutk, USB ključev, promocijskih ležalnikov, promocijskih visokih okroglih miz, senčnikov, promocijskih 
dežnikov; izdelava knjižice z naslovom Okusi Jeruzalema; priprava gradiva, priprava vsebine za spletno stran; 
izdelava fototeke ocenjevanj KBZ JS. 

Stanje projekta (se izvaja v dvoletnem programu 2021 in 2022) 

 

OB205-21-0004 - Ureditev sprehajalne poti ob ribniku Savci 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Ob ribniku Savci, ki je turistična točka v naši občini si želimo urediti sprehajalno pot v dolžini 890 m. Ribnik Savci 
je priljubljen med ribiči, želimo pa si, da se obisk še poveča, saj ima to okolje dober potencial. V ta namen je potrebno 
urediti sprehajalno pot s klopcami in mizami za počitek, s koši za smeti. Ob ribniku je predvidena namestitev 
izobraževalno-informacijske table s podatki o ribniku, naravi, življenju v vodi. Z ureditvijo okolice ribnika želimo 
privabiti obiskovalce na območje, prispevati k večji prepoznavnosti, dvigu kvalitete bivanja na tem podeželskem 
območju in pa tudi spodbuditi tesnejše medsebojno sodelovanje lokalnega okolja. 

Stanje projekta (v prvem polletju ni bilo izvedbe) 

 

OB205-21-0005 - Ureditev kolesarske poti Sejanci - Savci 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Ob lokalni cesti 302-031, ki se začne na meji z občino Ormož in poteka po kraju Sejanci in Bratonečice do križišča s 
cesto JP 802-281 v smeri ribnika Savci želimo urediti kolesarsko pot v dolžini 3,5 km. Potreba po ureditvi kolesarke 
poti obstaja, že z vidika varnosti, saj se sedaj kolesarji vozijo po lokalni cesti. Z ureditvijo kolesarke steze se bo 
izboljšala prometna varnost, posebej kolesarjev in pohodnikov, poleg tega se bo izboljšala podoba kraja. Z navedeno 
ureditvijo želimo privabiti obiskovalce na območje, prispevati k večji prepoznavnosti, dvigu kvalitete bivanja na tem 
podeželskem območju in pa tudi spodbuditi tesnejše medsebojno sodelovanje lokalnega okolja. Nova pridobitev bo 
namenjena lokalnemu prebivalstvu, vsem obiskovalcem, turistom. 

Stanje projekta (v prvem polletju ni bilo izvedbe) 

 

OB205-21-0006 - Ureditev turistične točke na Kostanju z razglednim stolpom 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Na parc. 222/1 k.o. Tomaž si želimo urediti turistično točko s razglednim stolpom. Stolp si želimo postaviti na našem 
griču Kostanj, ki ima za našo občino poseben zgodovinski pomen. Iz griča se razprostira lep razgled na sam center 
Sv. Tomaža in bližnje kraje. Preko Kostanja in nadalje preko občine vodi Ormoška planinska pot, ki je kategorizirana 
kot lahka planinska pot in temu primerna za vse starostne kategorije udeležencev. Območje griča Kostanj je zaradi 
pestrosti pokrajine primerna za oddih in sprostitev v naravi. Z izgradnjo razgledna stolpa ter z ureditvijo okolice in 
urejenim platojem za namestitev turistične ponudbe (stojnice za prodajanje lokalnih produktov) želimo privabiti 
obiskovalce na območje, prispevati k večji prepoznavnosti, dvigu kvalitete bivanja na tem podeželskem območju in 
pa tudi spodbuditi tesnejše medsebojno sodelovanje lokalnega okolja. 

Stanje projekta (v prvem polletju ni bilo izvedbe) 
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OB205-22-0002 - E&EKO = Z ROKO V ROKI 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt zajema nabavo 5 e koles v okviru LAS UE Ormož. Kolesa bodo namenjena za izposojo. Poleg 2 e koles, ki so 
bila nabavljena v lanskem letu bodo prispevala k spodbujanju turizma v naši občini. 

Stanje projekta (v prvem polletju ni bilo izvedbe) 

 

OB205-22-0005 - Razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je vzpostavitev verige razpršenega hotela Jeruzalem Slovenija. Zajema koordinacijo in vodenje na 
terenu, analizo stanja turistične ponudbe ter pomoč, svetovanje za ponudnike. Povezovanje ponudnikov z okusi 
Jeruzalema in doživetij na območju LAS. V projektu bodo sodelovali Razvojno raziskovalni zavod Ormož, Zavod za 
turizem in šport Ormož ter občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 

Stanje projekta (v prvem polletju ni bilo izvedbe) 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB205-07-0016 - Čiščenje odpadnih voda 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt zajema sredstva za investicijsko vzdrževanje GJS čiščenje odpadnih voda ter za subvencioniranje cene 
omrežnine. Zagotavljanje gospodinjstvom priključitev na čistilno napravo in zagotavljanje nemotenega delovanja 
gospodarske javne službe. Kazalniki: število priključenih gospodinjstev. 

Stanje projekta (se izvaja) 

 

OB205-07-0017 - Odvajanje odpadnih voda 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva se namenijo za subvencioniranje cene omrežnine GJS odvajanje odpadnih voda. Planirajo se tudi sredstva za 
izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja, Cilj je preprečiti onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda. Kazalniki: število priključenih gospodinjstev. 

Stanje projekta (se izvaja) 

 

OB205-20-0007 - Kanalizacija zahodno od OŠ Sveti Tomaž 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

V območju Agromelioracij je v načrtu izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja s katerim 
zaključujemo navezavo gospodinjstev v naselju Sveti Tomaž- zahod na pripadajočo rastlinsko čistilno napravo Sveti 
Tomaž 1. Po izdelavi projektne dokumentacije bomo pristopili k izvedbi omenjene investicije s katero bomo uresničili 
zahteve po navezavi pripadajočih gospodinjstev na sistem. S to investicijo se v celoti rešuje navezava gospodinjstev 
Svetega Tomaža na rastlinsko čistilno napravo. Nadaljevanje navezav na omenjeno čistilno nam omogoča zgrajen 
usedalnik, ki je bil zgrajen ob čistilni napravi in daje možnost direktne priključitve gospodinjstev brez individualnih 
greznic. 

Stanje projekta (se izvaja) 

 

OB205-22-0001 - Izgradnja kanalizacijskega voda primar KOSTANJ 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt zajema izvedbo kanalizacijskega voda primar KOSTANJ. 

Stanje projekta (se izvaja) 
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16039001 - Oskrba z vodo 

OB205-07-0023 - Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Zaradi okvar na vodovodnem sistemu se zagotovijo sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodnih linij 
in za subvencioniranje cene omrežnine GJS oskrba s pitno vodo. Prav tako se planira obnova vodovodnega cevovoda 
v Koračicah in v naselju Sveti Tomaž. Učinki se odražajo na brezhibnem delovanju vodovodnega omrežja in 
zmanjšanja vodnih izgub na obstoječih vodnih virih. Kazalniki: število okvar. 

Stanje projekta (se izvaja) 

OB205-13-0009 - Osk. s pit. vodo v por. D. (2014-2020) orm. obm. 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

V sklopu investicije Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 2014-2020 (ormoško območje) so predvideni naslednji 
posegi: rekonstrukcije vodovodnih odsekov Ormož-Hum-Vodranci (do križišča za Vodrance), Godeninci-Vodranci, 
Hajndl-Koračice, Litmerk-Lahonci (od PP Lešnica-Hranjigovci), Hajndl (od VH Hajndl) - Sveti Tomaž (do VH 
Kostanj), Sveti Tomaž (VH Kostanj)-PP Kostanj-VH Rakovci, Hajndl - Ormož (navezava Kamenjak-Wienerberger, 
Letna-Ormož-Wienerberger (čez Ptujsko cesto), Lenta-Hardek-Wienerberger - Kamenjak), Jeruzalem-Veličane-
Cerovec (z odcepi Žerovinci) (odcepi od glavnega voda in povezava do Mekotnjaka), Velika Nedelja-Podgorci, 
Jeruzalem-Svetinje (linija do Ivanjkovcev), prevezave priključkov in odcepov na rekonstruirane cevovode, 
rekonstrukcija vodohrana Hum, rekonstrukcija vodohrana Lešniški vrh, rekonstrukcija vodohrana Litmerk, 
rekonstrukcija vodohrana Vičanci, novogradnja vodohrana Kostanj, rekonstrukcija vodohrana Rakovci, 
rekonstrukcija starega VH Hajndl, rekonstrukcija prečrpalnice Pušenci, rekonstrukcija prečrpalnice Lešnica, 
rekonstrukcija prečrpalnice Lešniški vrh, rekonstrukcija prečrpalnice Križ, posodobitev črpališča Otok (posodobitve 
na infiltracijskih poljih, rekonstrukcija rezervoarja za usedanje železa in mangana v Otoku). Predvidena je tudi gradnja 
nove stavbe nadzornega centra s pripadajočimi prostori. Skupna ocenjena dolžina cevovodov (potrebnih prevezav) za 
zamenjavo znaša približno 75 km. 

Stanje projekta 

V letu 2014 je bil izveden razpis za pripravo projektne dokumentacije IDZ/DGD/PZI za projekt izdelava projektne 
dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - ormoško območje. V letu 2015 se je 
pričelo z izdelavo IDZ/DGD/PZI dokumentacije in pridobivanjem razpolagalnih pravic. V letih 2019 in 2020 je bila 
izdelava manjkajoča investicijska dokumentacija in vloga za pridobitev kohezijskih sredstev, ter pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. V letu 2021 se je pričela gradnja, ki se bo izvajala še v letu 2022 in 2023. 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

OB205-07-0054 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Občina je kot lastnik stanovanj dolžna zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje. Učinki se izražajo v 
ustreznih prostorih za bivanje. Kazalniki: ustreznost prostorov, zadovoljstvo stanovalcev. 

Stanje projekta (se izvaja) 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB205-07-0044 - Nakup zemljišč za komunalno infrastrukturo 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt zagotavlja sredstva za nakup zemljišč po Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja, ki zajema naslednja 
zemljišča: Zemljišče 258 k.o. Koračice je potrebno za prečrpalnico. Po zemljiščih s par. 1001 k.o. Bratonečice poteka 
občinska cesta. Po zemljiščih s par. 185/2 in 178/2 k.o. Mala vas poteka občinska cesta. Po zemljišču s par. 29/14 in 
29/15 k.o. Tomaž poteka občinska cesta Po zemljišču s par. 1072/2 k.o. Rucmanci poteka občinska cesta in jo želimo 
zamenjati s parc. 1205/1 k.o. Rucmanci. Zaradi plazu, ki se je zgodil v letu 2017 je potrebno na novo urediti cesto, za 
kar je potrebno pridobiti del zemljišča s parc. št. 623 k.o. Trnovci. Zemljišča s parc. št. 62/6, 62/8 in 62/9 k.o Tomaž 
se nahaja v centru Svetega Tomaža. Parcela 62/6 in 62/8 predstavljale del ceste,ki služi kot dovozna pot do bloka 
Sveti Tomaž 35a in 35 b. Zemljišče s parc. 1218/4 k.o. Koračice predstavlja del ceste v Hranjigovcih. Po zemljišču 
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1078/1 k.o. Savci poteka občinska cesta. Po zemljiščih 1110/5, 1101/2 in 1118/4 k.o. Rucmanci poteka občinska cesta. 
Po zemljiščih s parc. 426/2, 407/1, 431/9, 428/2, 405/1 vse k.o. Mala vas poteka občinska cesta. 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

OB205-08-0006 - Sofinanciranje investicij v ZD Ormož 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Za sofinanciranje investicijskega vlaganja Zdravstvenega doma Ormož, ki zagotavlja zdravstveno varstvo tudi za 
področje naše občine je bil sklenjen dogovor, ki opredeljuje vlaganja občin do vključno leta 2031 po splošnem 
delitvenem ključu, določenim v 1. členu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož in sicer: - 
občina Ormož v znesku 50.157 EUR na letni ravni, - občina Središče ob Dravi 8.776 EUR na letni ravni in - občina 
Sveti Tomaž 8.573 EUR na letni ravni. Z rebalansom proračuna se za sofinanciranje namenijo dodatna sredstva za 
opremo fizioterapije, ki bo delovala v prostorih bivše ambulante Sveti Tomaž 35/b. 

Stanje projekta (se izvaja) 

17039001 - Investicijska vlaganja v bolnišnice 

OB205-17-0005 - Sofinanciranje Urgentnega centra na Ptuju 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

V skladu s Konzorcijsko pogodbo za namen sofinanciranja izgradnje Urgentnega centra na Ptuju bo naša občina 
zagotovila delež finančnih sredstev glede na število prebivalcev. Konzorcijsko pogobo je podpisalo 19 občin in 
skupaj zagotavljajo sredstva v višini 300.193 EUR. 

Stanje projekta (v prvem polletju ni bilo izvedbe) 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB205-21-0002 - Nabava opreme za Kulturni dom Sveti Tomaž 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je nabava opreme za kulturni dom Sveti Tomaž, ki služi zadovoljevanju kulturnih potreb skupnosti. 
Občina Sveti Tomaž želi z vlaganjem v javno infrastrukturo zagotoviti osnovno pogoje za zagotavljanje kulturnih 
potreb skupnosti. Z vlaganji v javno kulturno infrastrukturo oziroma nabavo opreme za kulturni dom, se bo povečalo 
zadovoljstvo javnega interesa na področju kulture in drugih področjih, prav tako se bo povečalo število in obseg 
kulturnih prireditev, ki bodo tudi bolj kakovostnejše. Cilj predvidenega projekta je nabavljena oprema za kulturni 
dom, prav tako pa s projektom zasledujemo cilje razvoja javne kulturne infrastrukture in dostopnost širše skupnosti 
do kulture; večjo in kakovostnejšo vključitev javne kulturne infrastrukture v gospodarstvo turistično rabo; večjo 
podporo kulture lokalnemu razvoju; izboljšanje prostorskih pogojev za kulturne dejavnosti in izboljšanje pogojev za 
razvoj kulturno umetniške ustvarjalnosti v podporo razvoja kulturnega turizma; ki vključuje: - nabavo naslednje 
opreme: naglavni brezžični mikrofoni, ročni brezžični mikrofoni, ojačevalec, projektor z nosilcem, električno 
projekcijsko platno, stojala za mikrofone, prenosni računalnik, omara za mikrofone, omara za ostalo tehnično opremo 
(ojačevalec ipd.), zvočniki s stojali in nosilci, mešalna miza, LED leflektorji, rampi za luči, razni potrošni material in 
vsa pripadajoča oprema ter montaža in zagon (kanali in cevi, kabli, priključni konektorji, itd.), stoli ISO črno 
ogrodje/rdeče sedišče. 

Stanje projekta (v prvem polletju ni bilo izvedbe) 

18059001 - Programi športa 

OB205-19-0004 - Ureditev fitnesa na prostem 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Predmet investicije je postavitev fitnesa na prostem na prostoru parcele, ki je v lasti občine Sveti Tomaž in se nahaja 
pod novozgrajeno enoto medgeneracijskega centra in v bližini vrtca in osnovne šole. Ureditev fitnesa na prostem, 
zajema 5 zunanjih fitnes naprav. Z investicijo, postavitvijo fitnesa na prostem, bomo lahko ponudili vadbo na prostem. 
Osnovnošolci, člani različnih društev, mladina, vsi zainteresirani bodo imeli možnost treninga oziroma individualnih 
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vadb po lastnem izboru. S postavitvijo zunanjih fitnes naprav bo obogatena ponudba na področju športne dejavnosti 
v občini. Cilji investicije: so: pridobitev fitnesa na prostem, večja urejenost okolja, razširitev športno- rekreativne 
ponudbe v kraju, prosto dostopne za vse, krepitev motivacije za aktivno preživljanje prostega časa in doprinos h 
kvaliteti življenja na podeželju 

Stanje projekta (uspešno izvedeno) 

 

OB205-21-0003 - Posodobitev atletske steze na igrišču Sv. Tomaž 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Predmet investicije je posodobitev atletske steze na igrišču Sveti Tomaž. Občina si prizadeva vzdrževati in nuditi 
ustreznost uporabe igrišča za dvig kvalitete bivanja, kar zagotovo omogočanje vadbe na prostem je. Dvig kvalitete 
življenja posledično pomeni večjo možnost priseljevanja družin. Vadba na prostem predstavlja tudi druženje in 
medgeneracijsko sodelovanje in pomeni aktivnejši način življenja, tudi zaradi dostopnosti za vse. Namen projekta je 
posodobitev atletske steze na igrišču Sveti Tomaž, ki služi zadovoljevanju športnih potreb skupnosti. Občina Sveti 
Tomaž želi z investicijo posodobitve steze zagotoviti osnovne pogoje za zagotavljanje športnih potreb prebivalcev. Z 
investicijo posodobitve atletske steze na igrišču, se bo povečalo zadovoljstvo javnega interesa na področju športa in 
drugih področjih, prav tako se bo povečalo število in obseg športnih vadb, ki bodo tudi bolj kakovostnejše. Cilji 
projekta - posodobitev atletske steze na igrišču, večja urejenost okolja, posodobitev športno- rekreativne ponudbe v 
kraju, prosto dostopne za vse, krepitev motivacije za aktivno preživljanje prostega časa in doprinos h kvaliteti življenja 
na podeželju. 

Stanje projekta (v prvem polletju ni bilo izvedbe) 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB205-07-0025 - Investicijsko vzdrževanje OŠ in vrtca 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva so namenjena za nakup opreme v osnovni šoli Sveti Tomaž in v vrtcu, ter za nujna investicijsko 
vzdrževalna dela po programu, ko ga predlaga šola. Učinki se odražajo v uspešnem delu z razpoložljivo opremo, ki 
jo zavod potrebuje  za delo. Kazalniki: ustrezno izvajanje dejavnosti, pravočasno izvajanje nalog, natančno izvajanje 
nalog. 

Stanje projekta (v prvem polletju ni bilo izvedbe) 

 

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo 

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

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

S projektom se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nabave opreme javnim zavodom, katerih smo soustanovitelji 
v deležu 12,7 %. Učinki se odražajo v uspešnem delu z razpoložljivo opremo, ki jo zavodi potrebujejo za delo. 
Sredstva so planirana za sofinanciranje opreme za specializirano učilnico v Gimnaziji Ormož za izobraževalni 
program zdravstvena nega. Kazalniki:: ustrezno izvajanje dejavnosti, pravočasno izvajanje nalog, natančno izvajanje 
nalog. 

Stanje projekta (se izvaja) 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

OB205-22-0003 - S kolesom v šolo 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt zajema izgradnjo kolesarnic pri osnovnih šolah na območju LAS. Tako bo tudi naša Osnovna šola pri Svetem 
Tomažu pridobila kolesarnico in stojala za kolesa. 

Stanje projekta (v prvem polletju ni bilo izvedbe) 
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09 - REŽIJSKI OBRAT 

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

OB205-15-0004 - Nakup opreme in prevoznih sredstev - RO 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je izvajanje vzdrževalnih del na področju komunale in javnih površin. Cilj projekta je zagotoviti 
mehanizacijo, opremo in orodje za nemoteno in učinkovito delovanje Režijskega obrata. 

Stanje projekta (v prvem polletju ni bilo izvedbe) 

 

 

 

 

              Pripravila:                                                                                           Župan občine Sveti Tomaž: 
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