
 

1 

 

OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 
Številka: 032-2/2014 01/ZH 
Datum:   30. 8. 2018 
 

Z A P I S N I K 
 
30. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 30. avgusta 2018 ob 
19. uri v sejni sobi v Kulturnem domu pri Sv. Tomažu 44, 2258 Sveti Tomaž. 
G. župan Mirko Cvetko, (v nadaljevanju župan), je po uvodnem pozdravu prisotnih 
ugotovil, da je seja sklepčna, ker je bilo prisotnih sedem svetnikov. 
Odsoten je bil g. Albin Belšak.  
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman (v 
nadaljevanju direktorica občinske uprave) in računovodkinja ga. Stanislava Kosi. 
Od poročevalcev so bila prisotni ga. Petra Prelogar, predsednica Nadzornega odbora 
občine. 
Zapisnikar je bila direktorica občinske uprave. 
Od novinarjev je bila prisotna ga. Katjuša Grof Štih. 
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje. 
 
Ker pripomb ali dopolnitev ni bilo, je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je sedem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P št. 314 
 

1. 
 
Potrdi se zapisnik 30. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del 
tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/1 
 

Za sejo je župan predlagal naslednji 
dnevni red: 

 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 29. redne seje 
občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 

2. Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2018 

3. Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2019 

4. Poročilo Nadzornega odbora 
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5. Pobude, predlogi in vprašanja ter odgovori nanje 

6. Razno 

 
Še preden je dal župan predlog dnevnega reda v razpravo, je predlagal dodatno 
točko dnevnega reda o sprejetju pooblastila za sklenitev prodajne pogodbe za parc. 
št. 308/2 k.o. Rakovci. 
Direktorica je povedala, da po parc. 308/2 k.o. Rakovci poteka javna pot in jo lastniki 
želijo prodati. 
Ker pripomb na uvrstitev dodatne točke ni bilo je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je sedem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet 
naslednji 
 

SKLEP ŠT. 315 
 

1. 
 

Pooblastilo za sklenitev kupoprodajne pogodbe za parc. št. 308/2 k.o. Rakovci se 
obravnava pod točko 5 dnevnega reda. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je predlagal razpravo o celotnem dnevnem redu. 
Ker pripomb ni bilo, je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je sedem svetnikov, ZA so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet 
naslednji 

 

dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 29. redne seje 
občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 

2. Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2018 

3. Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2019 

4. Poročilo Nadzornega odbora 

5. Pooblastilo za sklenitev prodajne pogodbe za parc. št. 308/2 k.o. Rakovci 

6. Pobude, predlogi in vprašanja ter odgovori nanje 

7. Razno 

 

Seje se je udeležil g. Albin Belšak. 

 

Ad/2 
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Župan je prosil računovodkinjo ga. Stanislavo Kosi, da poda obrazložitev Odloka o 
rebalansu proračuna za leto 2018. 
Med drugim je računovodkinja povedala, da gre za akt občine o spremembi 
proračuna med proračunskim letom, s katerim župan v proračun vključi nove 
obveznosti, kar lahko zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot 
tudi na strani izdatkov. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na 
predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo. 
 

Občinski svet Občine Sveti Tomaž je na 26. redni seji, dne 27. 12. 2017 sprejel Odlok 
o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2018. Po sprejetem proračunu so nastala 
določena dejstva, ki narekujejo uskladitev proračuna tako na prihodkovni kot 
odhodkovni strani skupaj z upoštevanjem dejanskega prenosa sredstev iz preteklih 
let. 
 
Spremembe splošnega in posebnega dela proračuna: 
Bilanca prihodkov in odhodkov. 

Prihodki se znižajo za 664.425 EUR iz 2.792.783 EUR na 2.128.359 EUR, 
kar predstavlja znižanje za 23,8 % .    

 Na kontu: 703 – Davki na premoženje se uskladijo analitični konti glede na 
realizacijo se znižajo davki na dediščine in darila za 2.000 EUR, za enak znesek 
pa se povišajo davki na promet nepremičnin in finančno premoženje. 

 Kontu 704 – Domači davki na blago in storitve se poviša za 200 EUR. 
 

 Kontu: 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja se znižajo prihodki 
na analitičnem kontu  prihodki od podeljenih koncesij za 1.000 EUR. 

 

 Na kontu:714 – Drugi nedavčni prihodki je planirani prihodek od CSO Ormož za 
investicijo Medgeneracijskega centra v tekočem letu. Glavni del investicije se bo 
prenesel v leto 2019, zato se sredstva v tekočem letu z rebalansom usklajujejo in 
se znižajo za 670.920 EUR. Povišajo pa se prihodki in doplačila občanov za 
izvajanje določenih investicij za 2.000 EUR. Torej se konto zniža iz 801.133 EUR 
na 132.213 EUR. 

 

 Na kontu: 722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev se 
povišajo prihodki na analitičnem kontu  Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč iz 
3.932 EUR na 6.111 EUR. 

 

 Na kontu: 740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se povišajo 
prihodki za 3.106 EUR. Na analitičnem kontu  Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna za investicije za 400 EUR in prejeta sredstva iz državnega proračuna  
po 23. členu ZFO za 2.706 EUR. 

V sprejetem proračunu je bilo predvideno zadolževanje v višini 530.000 EUR. Z rebalansom 
proračuna predlagamo znižanje na 300.000 EUR, zaradi investicije Medgeneracijskega 
centra, kjer bomo večji del sredstev potrebovali v letu 2019, ko se bom za tisti del tudi 
zadolžili.    
Odhodki se znižajo za 875.850 EUR iz 3.413.382 EUR na 2.537.532 EUR , kar je 25,7 %. 
 
Glavne spremembe v posebnem delu proračuna: 
01 OBČINSKI SVET 
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Z rebalansom se proračunske postavke uskladijo glede na realizacijo in se vrednost 
proračunskega uporabnika  zniža iz 48.526 na 47.726 EUR. 

 
03 ŽUPAN 
Proračunske postavke so se uskladile že s prerazporeditvami na podlagi sklepov župana. Iz 
sprejetega proračuna se vrednost proračunskega uporabnika  iz 115.609 poviša na 116.902 
EUR. 

 
04 OBČINSKA UPRAVA 

Proračunski uporabnik občinska uprava v višini sprejetega proračuna 3.077.156 EUR, ki 
je bil s prerazporeditvami znižan na 3.015.779 EUR se z rebalansom proračuna zniža še 
na 2.135.837 EUR. 

Določene spremembe so vidne že iz prerazporeditev sredstev, ki jih je bilo nujno izvesti v 
glavnem zaradi letošnjih zimskih razmer in zaradi začetka izvajanja investicij, kjer je bilo 
planirnih premalo finančnih sredstv. 

Ena od glavnih področij, kjer so nastale večje spremembe delno že s prerazporeditvami in 
dodatno še z rebalansom proračuna je cestna ingrastruktura. 

Na področju cestne infrastrukture je bilo s prerazporeditvami potrebno zagotoviti za 
zimsko vzdrževanje lokalnih cest 33.140 EUR več kot je bilo planirano v sprejetem 
proračunu. Prav tako je bilo potrebno zagotoviti več sredstev za Modernizacijo JP 802-
281, 576-741 Savci mlin – breg v višini 28.480 EUR in modernizacijo JP 802-241 Sveti 
Tomaž – Zagorje v višini 23.010 EUR. Dodatna sredstva s prerazporeditvami v višini 
5.380 EUR so bila zagotovljena tudi za parkirni prostor pri pokopališču. 

Sredstva so se prerazporejale iz postavk, kjer bo letos potrebnih manj sredstev, kot je bilo 
planirano. Ena od glavnih postavk za črpanje je bila tudi postavka Izgradnja pločnika ob 
R3-713/4910, kjer bo potrebno zagotoviti sredstva za prihodnje leto ter postavka  
Medgeneracijskega centra, ki se bo v večjem obsegu prav tako izvajala v prihodnjem letu. 

Z rebalansom proračuna pa je potrebno uskladiti še vrednost izgradnje širokopasovnega 
omrežja, ki se poviša za 2.748 EUR. 

Na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je potrebno z 
rebalansom uskladiti postavke glede na dejanske potrebe in tako zagotoviti dodatna 
sredstva za investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov v višini 7.138 EUR. 

Z rebalansom proračuna pa je potrebno uskladiti tudi sredstva na področju kulture, športa 
in nevladnih organizacij. Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva za obnovo sakralnih 
spomenikov v višini 950 EUR in za sofinanciranje plač v Javnem zavodu knjižnica, zaradi 
odhoda delavke na porodniški dopust. 

Področje socialnega varstva v višini sprejetega proračuna 1.330.181 EUR se je s 
prerazporejanjem sredstev znižalo na 1.249.361 EUR z rebalansom proračuna zniža na 
402.153 EUR v glavnem na račun investicije Medgeneracijskega centra. 

Področje servisiranje javnega dolga, ki zajema plačila obresti od kreditov se prav tako 
znižuje, iz 6.600 EUR na 4.900 EUR, zaradi nižje vrednosti najema kredita. 

Področje proračunske porabe intervencijski programi in obveznosti se iz sprejetega 
proračuna 77.446, ki je bil s prerazporeditvami znižano na 63.478 EUR poviša na 76.014 
EUR. Namreč potrebno je zagotoviti dodatna sredstva za zaključna dela na plazu v 
Trnovcih in še dodatna sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v skladu z 
zakonodajo. 

09 REŽIJSKI OBRAT 
Proračunski uporabnik režijski obrat se iz sprejetega proračuna v višini 168.828 EUR, ki je bil 
s prerazporeditvami povišan na 229.831 EUR uskladi na 233.803 EUR. 
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Področje prometne infrastrukture zajema vzdrževanje javnih poti, ki se uvršča k 
proračunskemu uporabniku režijski obrat, kjer je bilo za zimsko službo, zaradi ekstremnih 
zimskih razmer prav tako porabljenih dosti več sredstev, kot je bilo planiranih. Zato so bila 
dodatna sredstva zagotovljena že s prerazporeditvami in sicer iz 35.000 EUR na 94.330 
EUR, ki z rebalansom ostaja v enaki višini. Nekaj dodatnih sredstev je bilo potrebno 
zagotoviti še za popravilo avtobusne postaje, ki pa so bila refundirana s strani zavarovalnice. 
Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti se z rebalansom iz 
27.028 EUR poviša na 31.340 EUR in sicer je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 
4.872 EUR za ureditev dovoljenja za objekt mrliške vežice, ter uskladiti postavke kjer je to 
potrebno.  

V nadaljevanju je župan povedal, da so nam zimske razmere  povzročile precej višje stroške, 
pa tudi investicijska vlaganja v infrastrukturo se povečujejo, na kar pa nimamo vpliva. 

 

Po krajši razpravi je župan predlagal glasovanje. 

 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP ŠT. 316 
 

1. 
 

Sprejme se Odlok o  rebalansu proračuna občine  Sveti Tomaž za leto 2018, ki 
vsebuje splošni in posebni del proračuna, obrazložitve proračuna, načrt razvojnih 
programov, in so sestavni del tega sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/3 
 

Župan je prosil računovodkinjo ga. Stanislavo Kosi, da poda obrazložitev Predloga 
proračuna za leto 2019. 
Med drugim je računovodkinja povedala, da gre za akt občine s katerim so predvideni 
prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za naslednje leto. Eno od 
temeljnih proračunskih načel je načelo pravočasnosti, ki pomeni, da je proračun 
sprejet pred obdobjem, za katerega bo veljal, da je poslovanje občine nemoteno. 
Ministrstvo za finance je občine obvestilo o temeljnih ekonomskih izhodiščih in 
predpostavkah za pripravo državnega proračuna in s tem tudi osnova za pripravo 
proračunov občin. 
Predlog proračuna je pripravljen na osnovi Uredbe o dokumentih razvojnega 
načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov 
samoupravnih lokalnih skupnosti. Za izračun primerne porabe občin, dohodnine in 
finančne izravnave za proračunsko leto 2019 je upoštevana v višini 558 EUR na 
prebivalca. 
Na podlagi 18. člena ZJF so bila s strani občinske uprave občine Sveti Tomaž, 
poslana navodila neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom za pripravo 
proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2019, na temeljnih ekonomskih izhodiščih in 
predpostavkah za pripravo proračuna. 
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V letu 2019 planiramo prihodke v višini 2.939.846 EUR prihodkov, od tega 1.672.373 
EUR davčnih prihodkov, 1.061.391 EUR nedavčnih prihodkov, 5.000 EUR kapitalskih 
prihodkov in 201.082 EUR transfernih prihodkov. 
Odhodke v letu 2019 planiramo v višini 3.282.153 EUR, od tega  638.919 EUR 
tekočih odhodkov, 907.827 EUR tekočih transferov, 1.670.459 EUR investicijskih 
odhodkov, 64.948 investicijskih transferov ter proračunski primanjkljaj v višini – 
342.307 EUR. Planiramo zadolževanje v višini 280.000 EUR in odplačilo dolga v 
višini 55.000 EUR. 
V nadaljevanju je podrobneje obrazložila splošni in posebni del proračuna. 
V nadaljevanju je župan podal obrazložitev načrta razvojnih programov. Župan je 
povedal, da poskušamo čim več sredstev namenjati za investicijska vlaganja. 
Župan je predlagal razpravo. 
 
Ga. Grašič je povedala, da njena cesta  Mala vina ni zajeta v NRP. 
G. Janžekovič je predlagal, da se v bodoče zagotovijo sredstva še za nakup 
računalnikov za svetnike.  
g. Lovrec je povedal,da bo treba nekaj narediti s staro šolo. Predlaga, da bi vzeli 
kredit za prekrivanje stare šole, eni bi to sprejeli, eni pa ne.  
g. Antolič je vprašal, če bi se dalo uvrstiti v proračun še pločnik do kulturnega doma.  
g. Župan je povedal, da se zna zgodit tudi veliki vodovod skupaj  občino Ormož, naš 
del je tam velik in moramo biti previdni, poleg teh dveh velikih investicij, ki jih imamo. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 317 

    o javni razpravi o predlogu Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2019  

1. člen 

Izvede se javna razprava o Predlogu proračuna občine Sveti Tomaž  za leto 2019.  

2. člen 

Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2019 bo na vpogled vsak delovni dan 
(od ponedeljka do petka) v prostorih občinske uprave Občine Sveti Tomaž, in sicer 
od 31. avgusta 2018 do 17. septembra 2018.  

3. člen 

V času javne razprave od 31. avgusta 2018 do 17. septembra 2018 obravnavajo 
predlog proračuna delovna telesa sveta ter zainteresirana javnost.  

4. člen 

Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pisno pošljejo županu v času javne 
razprave in sicer od 31. avgusta 2018 do 17. septembra 2018. 

 

5. člen 
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Ta sklep in predlog proračuna se objavi na oglasni deski občine in na spletni strani 
občine http://www.sv-tomaz.si/  pod rubriko obvestila.  

 
6. člen 

Ta sklep velja takoj.  

 
Ad/4 

 
Župan je prosil predsednico Nadzornega odbora ga. Petro Prelogar, da poda 
obrazložitev Končnega poročila nadzornega odbora Zaključnega računa za leto 
2017. 
Predsednica je  med drugim povedala, da je bil nadzor Zaključnega računa za leto 
2017 opravljen 16. 5. 2018. Cilj in namen nadzore je bil preveriti skladnost 
nadzorovanih področij glede na zakone in predpise, preveriti transparentnost 
poslovanja, poročati o morebitnih nepravilnostih ter dati priporočila in predloge za 
nadaljnjo poslovanje. Opravili so pregled večjih odstopanj Bilance stanja na dan 
31.12.2017 in odstopanj ( povečanja ali zmanjšanja postavk) Izkaza prihodkov in 
odhodkov – drugih uporabnikov od 1.1.2017 do 31.12.2017, glede na leto 2016. 
Opravili so pregled investicijskega vlaganja v modernizacijo ceste Sejanci-Strjanci  in 
tekočega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti. Pri pregledu situacij ni bilo 
ugotovljenih nepravilnosti. Opravili so pregled subvencij za pospeševanje razvoja 
kmetijstva in malega gospodarstva, delovanje sistema za zaščito in reševanje ter 
pomoč. 
Pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 
 
Ker ni bilo prijavljenih k razpravi je župan predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je vseh osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 

 
S K L E P št. 318 

 
1. 
 

Sprejme se Poročilo nadzornega odbora občine Sveti Tomaž,ki je sestavni del 
zapisnika.  
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad/5 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave da poda obrazložitev Kupoprodajne 
pogodbe za parc. št. 308/2 k.o. Rakovci. 
Direktorica je povedala, da želita prodati lastnika Nikl Zvezdana in Lončarič Ivan,  
parcelo št. 308/2 k.o. Rakovci. Po omenjeni parceli poteka lokalna cesta, LC št. 302-
241 Rakovci- Trnovci. 
Župa je predlagal razpravo. 
Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje. 

http://www.sv-tomaz.si/
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Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 319 
 

1.  
 

Župana se pooblasti za sklenitev pogodbe za nakup nepremičnine s parc. št. 308/2  v izmeri 
82 m2 k.o. Rakovci, za ceno 410,00 EUR.  
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 

 
Ad/6 

 
Pobude, vprašaja svetnikov  in odgovori nanje. 
ga. Grašič vprašala glede Korparove grabe, če je kaj napredka. Župan pove, da gre 
za gozdno cesto, lastniki zemljišč se je morajo organizirati ter opraviti vzdrževalna 
dela.  
g. Antolič povedal, da je Nemec Nina zainteresirana za nakup stanovanja. 
Župan je povedal, da je njena vloga na občini, stanovanje pa mora biti zajeto v plan 
za prodajo.     
g. Janžekovič opozori na napako na asfaltu v Britkovšaku, na spoju raste trava, to se 
naj odpravi.  
g. Magdič je opozoril na luknjo na cesti Pršetinci -Kosi. 
ga.Hebar je opozorila na udarno jamo na uvozu priključka pri Olgi Majcen  v Savcih 
na regionalni cesti.    
 

Ad/7 
 

Razno: 
g. Lovrec se zahvali vsem,ki so bili na otvoritvi v Trnovcih.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri. 
 
Zapisnikar: Zinka Hartman                                                  Župan: Mirko CVETKO 
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OBČINA SVETI TOMAŽ 

 

 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  30. REDNE SEJE 
 

 

 

 

1. Sklep št. 314, je realiziran.   

2. Sklep št. 315, je realiziran.  

3. Sklep št. 316, je v postopku realizacije. 

4. Sklep št. 317, je realiziran.  

5. Sklep št. 318, je realiziran. 

6.   Sklep št. 319, je v postopku realizacije. 
 

 

Sveti Tomaž, dne 16.10.2018 

       OBČINSKA UPRAVA 

 

 

 

 

       
 
 


