OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Številka: 032 - 2/2010
Datum: 5. 9. 2013
ZAPISNIK
21. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v četrtek, 5. septembra
2013, ob 20. uri v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44.
Župan je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih začel ob 20. uri.
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je
bilo prisotnih pet članov občinskega sveta. Seje sta se opravičila g. Robert Korada in g.
Marko Plohl.
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman, računovodkinja ga.
Stanka Kosi ter predsednica Nadzornega odbora ga. Karolina Žajdela.
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Od poročevalcev so bili prisotni ga. Karolina Putarek in ga. Katjuša Štih.
Župan je podal v razpravo pregled sklepov ter zapisnik 20. redne seje.
Pripomb in dopolnitev ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 20. redne seje.
Prisotnih je bilo pet članov občinskega sveta.
Glasovalo je pet članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh pet članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 195
1.
Potrdi se zapisnik 20. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega
sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/1
Za 21. redno sejo je župan predlagal naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2013-1
3. Sprememba sistemizacije za Vrtec za šolsko leto 2013/2014
4. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za Kanalizacijo Sveti
Tomaž
5. Potrditev Investicijskega programa za Kanalizacijo Sveti Tomaž
6. Potrditev čistopisa Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za modernizacijo
JP 802-282 Savci –ribnik
7. Potrditev čistopisa Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za modernizacijo
JP 802-051 Koračice –mejna- Ljutomer
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8. Potrditev Novelacije št. 1 Investicijskega programa za Vrtec Sveti Tomaž- čistopis
9. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
10. Razno
Pred obravnavo predloga dnevnega reda je za 21. redno sejo župan predlagal dodatno točko
in sicer« Podpis aneksa h gradbeni pogodbi za modernizacijo JP 802-051 Koračice- mejnaLjutomer.
Župan je prosil direktorico občinske uprave za obrazložitev.
Pojasnjeno je bilo, da so razlogi za razširitev nastopili po sklicu seje, zaradi dodatnih in
nepredvidenih del v višini 5.842,56 EUR z DDV, kar presega 5 % prvotne pogodbe, zato je
potrebno soglasje občinskega sveta.
Župan je dal predlog v razpravo.
Ker pripomb ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Prisotnih je bilo pet članov občinskega sveta.
Glasovalo je pet članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh pet članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 196
1.
Dnevni red 21. redne seje se razširi s točko « Soglasje k sklenitvi aneksa k osnovni pogodbi
za modernizacijo JP 802-051 Koračice – mejna – Ljutomer.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal, da bi drugo točko predlaganega dnevnega reda o Rebalansu proračuna
za leto 2013-1 obravnavali pod točko 9, ker se kar nekaj točk dnevnega reda nanaša na
spremembe, ki bodo predmet rebalansa.
Župan je predlagal razpravo.
Ker pripomb ni bilo je predlagal glasovanje.
Prisotnih je bilo pet članov občinskega sveta.
Glasovalo je pet članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh pet članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 197
1.
Rebalans proračuna za leto 2013 se obravnava pod točko 9.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je dal v razpravo spremenjen in dopolnjen dnevni red.
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Ker razpravljavcev ni bilo, je predlagal glasovanje.
Glasovalo je pet članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh pet članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Sprememba sistemizacije za Vrtec za šolsko leto 2013/2014
3. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za Kanalizacijo Sveti
Tomaž
4. Potrditev Investicijskega programa za Kanalizacijo Sveti Tomaž
5. Potrditev čistopisa Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za modernizacijo
JP 802-282 Savci –ribnik
6. Potrditev čistopisa Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za modernizacijo
JP 802-051 Koračice –mejna- Ljutomer
7. Potrditev Novelacije št. 1 Investicijskega programa za Vrtec Sveti Tomaž- čistopis
8. Soglasje k sklenitvi aneksa k osnovni za modernizacijo JP 802-051 Koračice-mejnaLjutomer
9. Rebalans proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2013-1
10. Pobude, predlogi in vprašanja ter odgovori naje
11. Razno
Ad/2
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev predlagane sistematizacije
delovnih mest v vrtcu Ježek pri OŠ Sveti Tomaž..
Med drugim je bilo pojasnjeno, da je potrebno vsako leto na novo sprejeti sistemizacijo za
vrtec, ki jo je potrebno sprejeti glede na število otrok v šolskem letu 2013/14. Vseh otrok je
57, ki bodo razporejeni v štiri skupine.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Prisotnih je bilo pet članov občinskega sveta.
Glasovalo je pet članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh pet članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 198
SOGLASJE
1.

a) k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje za šolsko leto 2013/2014:
Starostna skupina

program

Št.

Odobritev

Št.

vpisanih

občine za

oddelkov

otrok

+ 2 otroka

Normativ

Heterogena 1 do 3 let

9-urni

8

7 do 10

/

1

Kombinirana 2 do 4 leta

9-urni

12

12 do 17

/

1

Homogena 4 do 5 leta

9-urni

19

17 do 22

/

1

Homogena 5 do 6 let

9-urni

18

17 do 22

/

1
3

Skupaj

57
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b.)Sistemizacija delovnih mest za šolsko leto 2013/14:
Število delavcev

Delovno mesto
Pomočnica ravnateljice

0,35

Vzgojiteljica

4,5

Pomočnica vzgojiteljice

3,65

Svetovalna delavka

0,13

Poslovna sekretarka

0,27

Računovodkinja

0,27

Kuharica

1,25

Čistilka

0,7

Hišnik

0,22

Organizator prehrane in zdravstveno-higienskega režima

0,14

Logopedinja

0,09

Učiteljica fakultativnega pouka nemščine

0,05

skupaj

11,62

c) k poslovnemu času za šolsko leto 2013/2014:
Odpiralni čas vrtca v šolskem letu 2013/2014 je od 5.15 do 16.15. ure oziroma občasno do
16,45 ure.
d.) druge dejavnosti v vrtcu
V šolskem letu 2013/2014 se bodo izvajale naslednje obogatitvene dejavnosti: Otroški zbor,
folklora.
Občina soglaša s dodatnimi dejavnostmi ter bo zagotovila sredstva za plačilo dodatnih 50
ur za celo leto.
2.
Osnovna šola Tomaž- Vrtec Ježek si mora v primeru potrebe za spremembo obsega
dejavnosti pridobiti soglasje ustanovitelja.
3.
Ta sklep velja takoj. Z uveljavitvijo tega soglasja preneha veljati soglasje k sistemizaciji št.
410-12/2013 01/ZH z dne 21.06.2013.
Ad/3
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Dokument indentifikacije
investicijskega projekta za projekt/program3: KANALIZACIJA SVETI TOMAŽ, ki ga je
izdelala4 Javna razvojna agencija Ormož, Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož, dne 06.08.2013.
Me drugim je bilo pojasnjeno, da je rok za prijavo tega projekta 30.9.2013. Za ta projekt
želimo izkoristiti ostanek sredstev, ki nam pripada iz naslova sredstev EU. Vrednost
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investicije je 614.355,82 EUR brez povračljivega dela DDV. Cena z DDV pa bi znašala
748.902,39 EUR.
Razprava:
V nadaljevanju je župan povedal, da bi pripadajo sredstva namenili za kanalizacijo, za katero
imamo vso potrebno dokumentacijo.
G. Mirko Lovrec je menil, da se bliža leto 2015 in s tem obvezna navezava na čistilne
naprave. Ali bodo sledile okoljske kazni za tiste, ki še ne bodo priključeni?
Župan je menil, da po podatkih Komunalnega podjetja iz Ormoža nekih toleranc ni
pričakovati od pristojnega ministrstva. Mislimo, da bodo glede na gospodarsko situacijo, rok
obvezne priključitve na čistilne naprave podaljšali.
Tudi za zunanja naselja bomo morali iskati primerne rešitve v manjših rastlinskih čistilnih
napravah.
Župan je predlagal glasovanje.
Prisotnih je bilo pet članov občinskega sveta.
Glasovalo je pet članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh pet članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 199
O POTRDITVI ID1
Investitor: OBČINA SVETI TOMAŽ
Naslov: SVETI TOMAŽ 37, 2258 Sveti Tomaž
Oznaka sklepa: 007-20/2013 01/ZH
Datum sklepa: 05.09.2013
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
109/08,49/09,107/10), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo
predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 44/2007 in 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ UEM-1 Uradni list RS št. 60/2006 in
54/2010) in na podlagi 23. člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občne Ormož
št. 7/07) je Občinski svet občine Sveti Tomaž na svoji 21. redni seji, dne 05.09.2013 sprejel
naslednje sklepe:
1. Potrdi se Dokument indentifikacije investicijskega projekta za projekt/program3:
KANALIZACIJA SVETI TOMAŽ, ki ga je izdelala4 Javna razvojna agencija Ormož,
Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož, dne 06.08.2013.
2. Dokument je pregledala strokovna komisija5 za oceno investicij, imenovana s
sklepom št. 007-20/2013 01/ZH z dne 30.08.2013, ki je dne 04.09.2013 izdelala
strokovno oceno upravičenosti investicije.
3. Vrednost investicije po tekočih cenah brez povračljivega DDV znaša 614.355,82
EUR.
Vrednost investicije po tekočih cenah s povračljivim DDV znaša 748.902,39 EUR in se
bo izvajala skladno s časovnim načrtom od septembra 2013 do 30. septembra 2014.
4. Vire za financiranje zagotavljajo6:
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Viri sredstev

leto 2014

SKUPAJ po virih

Občina Sveti Tomaž

248.670,51

248.670,51

MGRT-sredstva EU (ESRR)

365.685,31

365.685,31

SKUPAJ brez povračljivega DDV

614.355,82

614.355,82

5. Odobri se (označite):
- priprava predinvesticijske zasnove
- priprava investicijskega programa
- izvedba investicije
- drugo
6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine uvrsti nov projekt.
Ad/4
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev za investicijski program
za projekt/program3: KANALIZACIJA SVETI TOMAŽ, ki ga je izdelala4 Javna razvojna
agencija Ormož, Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož, dne 06.08.2013.
Glede na to da je vrednost investicije nad 500 tisoč EUR, je potrebno potrditi še investicijski
program,ki je bolj obsežen dokument. Oba sklepa pod točko tri in štiri se vsebinsko
dopolnjujeta, gre pa tudi za enake vrednosti.
Vrednost investicije je 614.355,82 EUR brez povračljivega dela DDV. Cena z DDV pa bi
znašala 748.902,39 EUR.
Župan je predlagal glasovanje.
Prisotnih je bilo pet članov občinskega sveta.
Glasovalo je pet članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh pet članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 200
O POTRDITVI ID1
Investitor: OBČINA SVETI TOMAŽ
Naslov: SVETI TOMAŽ 37, 2258 Sveti Tomaž
Oznaka sklepa: 007-21/2013 01/ZH
Datum sklepa: 05.09.2013
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
109/08,49/09,107/10), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo
predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 44/2007 in 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ UEM-1 Uradni list RS št. 60/2006 in
54/2010) in na podlagi 23. člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občne Ormož
št. 7/07) je Občinski svet občine Sveti Tomaž na svoji 21. redni seji, dne 05.09.2013 sprejel
naslednje sklepe:
1. Potrdi se Investicijski program za projekt/program3: KANALIZACIJA SVETI
TOMAŽ, ki ga je izdelala4 Javna razvojna agencija Ormož, Kerenčičev trg 4, 2270
Ormož, dne 06.08.2013.
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2. Dokument je pregledala strokovna komisija5 za oceno investicij, imenovana s
sklepom št. 007-21/2013 01/ZH z dne 30.08.2013, ki je dne 04.09.2013 izdelala
strokovno oceno upravičenosti investicije.
3. Vrednost investicije po tekočih cenah brez povračljivega DDV znaša 614.355,82
EUR.
Vrednost investicije po tekočih cenah s povračljivim DDV znaša 748.902,39 EUR in
se bo izvajala
skladno s časovnim načrtom od septembra 2013 do 30. septembra 2014.
4. Vire za financiranje zagotavljajo6:
Viri sredstev

leto 2014

SKUPAJ po virih

Občina Sveti Tomaž

248.670,51

248.670,51

MGRT-sredstva EU
(ESRR)

365.685,31

365.685,31

SKUPAJ brez povračljivega
DDV

614.355,82

614.355,82

5. Odobri se (označite):
- priprava predinvesticijske zasnove
- priprava investicijskega programa
- izvedba investicije
- drugo
6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine uvrsti nov projekt.
Ad/5
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o potrditvi
IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA – ČISTOPIS za projekt/program2:
MODERNIZACIJA JP 802-282 SAVCI- RIBNIK, ki ga je izdelala3 Javna razvojna agencija
Ormož, Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož, dne 03.09.2013.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da za ta projekt namenjamo 99.098,92 EUR. Od tega
namenjamo 37.061,92 EUR sredstev iz občinskega proračuna in 62.037,00 EUR sredstev po
21. ZFO-1. Sredstva po 21. Členu ZFO-1, ki so bila prvotno planirana za izgradnjo vrtca bi
delno preusmerili in koristili za modernizacijo te ceste. Zaradi tega moramo spremeniti načrt
porabe oziroma prijavo na MGRT.
V nadaljevanju je župan povedal, da želimo sredstva po 21. Členu ZFO-1 izkoristiti, ker se
postopek izgradnje vrtca lahko zavleče zaradi pritožbe enega od izvajalcev.
Rok za vložitev zahtevkov za koriščenje sredstev po 21. Členu ZFO-1 je 30.9. tekočega leta.
Ker razpravljavcev ni bilo je župan predlagal glasovanje.
Prisotnih je bilo pet članov občinskega sveta.
Glasovalo je pet članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh pet članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 201
O POTRDITVI DIIP-a1
Investitor: OBČINA SVETI TOMAŽ
Naslov: SVETI TOMAŽ 37, 2258 Sveti Tomaž
Datum: 05.09.2013
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Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB-4 in 110/11-ZDIU12),
Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007 in
54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 in 54/2010) in 23. člena Statuta občine
Sveti Tomaž (Uradni vestnik občne Ormož št. 7/07) je Občinski svet občine Sveti Tomaž na
svoji 21. redni seji, dne 05.09.2013 sprejel naslednji sklep:
1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA –
ČISTOPIS za projekt/program2: MODERNIZACIJA JP 802-282 SAVCI- RIBNIK, ki
ga je izdelala3 Javna razvojna agencija Ormož, Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož, dne
03.09.2013.
2. V NRP občine se: (obkroži)
-uvrsti nova naložba
- spremeni veljavna naložba.
3. Odobri se izvedba investicije
Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 21. člena
Zakona o financiranju občin, na osnovi izračunanih deležev sredstev občin za
sofinanciranje investicij v letu 2013 in 2014.
Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 99.098,92 EUR (z vključenim davkom
na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od marca do 30.
septembra 2013.
5. Vire za financiranje zagotavljajo6:
- Občina Sveti Tomaž v znesku: 37.061,92 EUR
- Sredstva na osnovi 21. člena ZFO-1 v znesku: 62.037,00 EUR.
Ime in priimek odgovorne osebe: ŽUPAN MIRKO CVETKO
Ad/6
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o potrditvi
dokumenta identifikacije investicijskega projekta – čistopis za projekt/program2:
MODERNIZACIJA JP 802-051 KORAČICE -MEJNA-LJUTOMER, ki ga je izdelala3 Javna
razvojna agencija Ormož, Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož, dne 03.09.2013.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da za ta projekt namenjamo 106.114,56 EUR. Od tega
namenjamo 35.114,56 EUR sredstev iz občinskega proračuna in 71.000,00 EUR sredstev po
21. ZFO-1. Sredstva po 21. Členu ZFO-1, ki so bila prvotno planirana za izgradnjo vrtca bi
preusmerili in delno koristili za modernizacijo te ceste. Zaradi tega je potrebno spremeniti
načrt porabe oziroma prijavo na MGRT.
V nadaljevanju je župan povedal, da želimo sredstva po 21. Členu ZFO-1 izkoristiti, ker se
postopek izgradnje vrtca lahko zavleče zaradi pritožbe enega od izvajalcev. Rok za vložitev
zahtevkov za koriščenje sredstev po 21. Členu ZFO-1 je 30.9. tekočega leta.
Ker razpravljavcev ni bilo je župan predlagal glasovanje.
Prisotnih je bilo pet članov občinskega sveta.
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Glasovalo je pet članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh pet članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 202
O POTRDITVI DIIP-a1
Investitor: OBČINA SVETI TOMAŽ
Naslov: SVETI TOMAŽ 37, 2258 Sveti Tomaž
Datum: 05.09.2013
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB-4 in 110/11-ZDIU12),
Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007 in
54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 in 54/2010) in 23. člena Statuta občine
Sveti Tomaž (Uradni vestnik občne Ormož št. 7/07) je Občinski svet občine Sveti Tomaž na
svoji 21. redni seji, dne 05.09.2013 sprejel naslednji sklep:
1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA –
ČISTOPIS za projekt/program2: MODERNIZACIJA JP 802-051 KORAČICE MEJNA-LJUTOMER, ki ga je izdelala3 Javna razvojna agencija Ormož, Kerenčičev
trg 4, 2270 Ormož, dne 03.09.2013.
2. V NRP občine se: (obkroži)
-uvrsti nova naložba
- spremeni veljavna naložba.
3. Odobri se izvedba investicije
Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 21. člena
Zakona o financiranju občin, na osnovi izračunanih deležev sredstev občin za
sofinanciranje investicij v letu 2013 in 2014.
Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 106.114,56 EUR (z vključenim davkom
na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od marca do 15.
oktobra 2013.
5. Vire za financiranje zagotavljajo6:
- Občina Sveti Tomaž v znesku: 35.114,56 EUR
- Sredstva na osnovi 21. člena ZFO-1 v znesku: 71.000,00 EUR.
Ime in priimek odgovorne osebe: ŽUPAN MIRKO CVETKO
Ad/7
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev sklepa o potrditvi
investicijskega dokumenta Novelacije št. 1 Investicijskega programa-čistopis z dne
04.09.20131: VRTEC SVETI TOMAŽ, ki ga je izdelala2 Javna razvojna agencija Ormož,
Vrazova 9, 2270 Ormož.
1
2

Navedite točen naziv investicijskega projekta (ime investicije).
Ime in naslov osebe oz. podjetja, ki je pripravilo investicijski dokument ter datum izdelave.
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Med drugim je bi pojasnjeno, da smo sredstva po 21. členu ZFO-1 prvotno predvideli za
izgradnjo vrtca, ker pa se je postopek zavlekel, smo sredstva namenili za modernizacijo cest.
Lastna proračunska sredstva, ki pa so bila namenjena prej za ceste, pa sedaj z novelacijo
namenjamo za izgradnjo vrtca.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Prisotnih je bilo pet članov občinskega sveta.
Glasovalo je pet članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh pet članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 203
o potrditvi investicijskega dokumenta
OBČINA SVETI TOMAŽ, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti
Tomaž
šifra) 007-24/2013 01/ZH

Investitor (naziv in naslov):
Oznaka
(številka,
sklepa:
Datum sklepa:

05.09.2013

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001,
30/2002, 56/2002−ZJU, 127/2006−ZJZP, 14/2007−ZSPDPO), Uredbe o dokumentih
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007) oz. Uredbe o
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo državnega proračuna (Uradni
list RS, št. 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (UEM−1; Uradni list RS št. 60/2006 in spremembe
54/20103) in na podlagi 23. člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občne Ormož
št. 7/07) je Občinski svet občine Sveti Tomaž na svoji 21. redni seji, dne 05.09.2013 sprejel
naslednji sklep:
1. Potrdi se NOVELACIJA št. 1 INVESTICIJSKEGA PROGRAMA-ČISTOPIS z dne
04.09.20134: VRTEC SVETI TOMAŽ, ki ga je izdelala5 Javna razvojna agencija
Ormož, Vrazova 9, 2270 Ormož.
2. Dokument je pregledala oz. strokovna komisija6 za oceno investicij, imenovana s
sklepom št. 007-24/2013 01/ZH z dne 30.08.2013, ki je dne 04.09.2013 izdelala
strokovno oceno o upravičenosti investicije.
3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.239.240,84 EUR (z vključenim davkom
na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od junija 2011 do
30.09.2014.
4. Vire za financiranje zagotavljajo7:

3

Čistopis uredbe (v nadaljevanju UEM) je tudi na spletni strani Sektorja za investicije, Ministrstva za finance, skupaj s pojasnili spremembe.
Navedite točen naziv investicijskega projekta (ime investicije).
Ime in naslov osebe oz. podjetja, ki je pripravilo investicijski dokument ter datum izdelave.
6
Presoja upravičenosti investicije vsebuje strokovno oceno o skladnosti investicijske dokumentacije s predpisano metodologijo in upravičenosti
investicije z vidika veljavnih meril uspešnosti in učinkovitosti in je obvezna za predinvesticijsko zasnovo (PIZ) in investicijski program (IP) (21. člen
UEM-1); Investitor lahko imenuje strokovno komisijo za pregled investicijskega dokumenta, lahko pa upošteva tudi mnenje zunanjih presojevalcev.
7
Navedite investitorja in sofinancirje ter vpišite zneske, ki jih zagotavljajo za pokrivanje finančne konstrukcije – po potrebi dodajte vrstice.
4
5
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Viri sredstev
Občina Sveti Tomaž

leto 2011
15.840,00

leto 2012
5.212,16

MGRT-sredstva EU
(ESRR)

leto 2013

15.840,00

5.212,16

SKUPAJ
po virih

219.369,02

92.966,43

333.387,61

453.193,27

367.659,96

820.853,23

0,00

85.000,00

85.000,00

672.562,29

545.626,39

1.239.240,84

23. člen ZFO
SKUPAJ po letih

leto 2014

5. Odobri se (označite):
izvedba investicije
6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine spremeni veljavni projekt.
Ad/8
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev aneksa k gradbeni pogodbi
za modernizacijo JP št. 802-051 Koračice - mejna- Ljutomer.
Pojasnjeno je bilo, da se je ob modernizaciji pokazala potreba po dodatnih delih, zato je
potrebno zagotoviti 5.842,56 EUR sredstev z DDV. Ker ta višina presega več kot 5%
pogodbene vrednosti prvotnega naročila, je potrebno soglasje občinskega sveta.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Prisotnih je bilo pet članov občinskega sveta.
Glasovalo je pet članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh pet članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 204
1.
Občinski svet občine Sveti Tomaž daje soglasje k sklenitvi aneksa k gradbeni pogodbi za
modernizacijo JP 802-051 Koračice -mejna - Ljutomer v višini 5.842,56 EUR z zajetim DDV.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/9
Župan je prosil ga. računovodkinjo, da poda obrazložitev rebalansa proračuna-1 za leto
2013.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da se prihodki z rebalansom povišajo iz 2.300.900 EUR na
2.346.216 EUR, kar je za 2%. Odhodki se povišajo iz 2.481.575 EUR na 2.648.217 EUR, kar
je za 6,7%.
Rebalans proračuna Občine Sveti Tomaž sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov. V nadaljevanju so bila podana pojasnila po posameznih postavkah in
kontih. Uskladitev zaradi premalo planiranih sredstev, povečanj ali zmanjšanja se nanašajo
pri prireditve ob praznikih, izdatkih za službena potovanja župana, oglaševanje in objave,
investicijsko vzdrževanje Cajnkarjeve domačije, najemnina za poslovne prostore občine
župniji, javna dela, stroškov za odstranitev zapuščenih živali, lokalni energetski koncept
občine, vzdrževanje občinskih cest zaradi zimske službe in povečanje tekočega vzdrževanja,
ki so posledica zime, ureditev avtobusnega postajališča v Savcih, višjih stroškov za
modernizacijo ceste Mezgovci- smer Tibaut, Savci Ribnik, Rakovci- Voršič, Koračice- mejna,
stroške kategorizacije cest, za vlaganje v turizem, za vodna povračila in stroške GJS oskrbe
11

s pitno vodo, izgradnjo tržnice, za sakralne spomenike, nakup opreme za dvorano, stroške
šole v naravi, za enega dodatnega družinskega pomočnika ter rezervo občine.
Potrebno je prilagoditi tudi NRP.
Na podlagi 102. In 106. člena Poslovnika Občinskega sveta Sveti Tomaž (Uradni vestnik
občine Ormož št. 7/07) so bili vloženi amandmaji k Odloku o rebalansu proračuna občine
Sveti Tomaž za leto 2013-01.
Amandma št 1;
 V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 030714 Sofinanciranje
investicijskih vlaganj in nabava gasilskih vozil ter gasilske in reševalne opreme, konto
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, ki se poviša v višini
7.000 €. Sredstva se v celoti zagotovijo z znižanjem postavke: 081325 Ureditev
avtobusnega postajališča v Savcih, konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije.
Obrazložitev:
Sredstva se zagotovijo za sofinanciranje investicijskih vlaganj v gasilski dom PGD Savci.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Ime projekta
viri
Proračunska
Skupna
postavka
podkonto
vrednost 2013
OB205-07-0002 Invest. Transfer iz drž.
vlaganja,
nabave proračuna
gasilskih vozil in opreme lastna proračun.
sredstva
OB205-11-0003
lastna proračun.
Ureditev
avtobusnega sredstva
postajališča v Savcih

030714

431000

030714

431000

081325

420402

=4.000
+7.000
=27.000
-7.000
ostane: 3.000

Amandma št 2;


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 040407 Investicijsko
vzdrževanje in stroški Cajnkarjeve domačije, konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in
obnove, oziroma podkonto 420501 Obnove, ki se poviša v višini 3.000 €. Sredstva se
zagotovijo z znižanjem postavke: 081325 Ureditev avtobusnega postajališča v Savcih,
konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije v višini 2.000 EUR in postavke 071010
Javna dela – pomoč društvu, konto 4000 Osnovne plače 1.000 ER.

Obrazložitev:
Sredstva je potrebno zagotoviti za
Cajnkarjeve domačije.

nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Ime projekta
viri
Proračunska
Skupna
postavka
podkonto
vrednost 2013
OB205-11-0008 Obnove
stavb in objektov v lasti
občine
OB205-11-0003
Ureditev
avtobusnega
postajališča v Savcih

lastna proračun.
sredstva
lastna proračun.
sredstva

040407

081325

420501

+3.000
=13.000

420402

-2.000
ostane: 1.000
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Amandma št 3;


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 040612 Materialni
stroški, konto 4029 Drugi operativni dohodki, oziroma podkonto 402920 Sodni stroški,
storitve odvetnikov, sodnih izvedencev tolmačev, notarjev in drugih, ki se poviša v višini
8.828,41 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke: 071010 Javna dela – pomoč
društvu, konti plač in prispevkov v višini 4.459 EUR in postavke 041321 Izgradnja
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij - OŠO, konto 402999 Drugi operativni
odhodki v višini 450 EUR, konto 420401 Novogradnje v višini 3.919,41 EUR.

Obrazložitev:
Sredstva je potrebno zagotoviti za povračilo stroškov revizije investicije vrtca.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Ime projekta
viri
Proračunska
Skupna vrednost
postavka
podkonto
2013
OB205-12-0008 OŠO - lastna proračun.
Širokopasovni internet sredstva
(nadaljnja širitev)

041321

420401

-3.919,41
ostane: 26.080,59

Amandma št 4;


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 040621 Nakup opreme
in drobnega inventarja, konto 4202 Nakup opreme, oziroma podkonto 420224 Nakup
opreme za tiskanje in vzdrževanje v višini 238,80 €, podkonto 420238 Nakup
telekomunikacijske opreme v višini 10 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke:
postavke 041321 Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij - OŠO,
konto 420401 Novogradnje v višini 248,80E UR.

Obrazložitev:
Sredstva je potrebno zagotoviti za nakup opreme, ki je navedena v zgornjem amandmaju.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Proračuns
Skupna
Ime projekta
viri
ka
podkonto
vrednost 2013
postavka
OB205-07-0005
Nakup lastna proračunska
+10
opreme in drobnega inventarja sredstva
040621
420238
=210
OB205-07-0005
Nakup lastna proračunska
+238,80
opreme in drobnega inventarja sredstva
040621
420224
=238,80
OB205-12-0008
OŠO
- lastna
proračun.
-248,80
Širokopasovni
internet sredstva
041321
420401 ostane: 25.831,79
(nadaljnja širitev)
Amandma št 5;


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 040622 Sofinanciranje
opreme za skupno občinsko upravo, konto 4320 Investicijski transferi občinam v višini 10
€. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke: postavke 041321 Izgradnja

13

širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij - OŠO, konto 420401 Novogradnje v
višini 10 EUR.
Obrazložitev:
Sredstva je potrebno zagotoviti za sofinanciranje računalnika, ki je potrebno zagotoviti za
nemoteno delovanje Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi ion Sveti Tomaž.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Proračuns
Skupna
Ime projekta
viri
ka
podkonto
vrednost 2013
postavka
OB205-07-0005
Nakup lastna proračunska
+10
opreme in drobnega inventarja sredstva
040622
432000
=1.564,48
OB205-12-0008
OŠO
- lastna
proračun.
-10
Širokopasovni
internet sredstva
041321
420401 ostane: 25.821,79
(nadaljnja širitev)
Amandma št 6;


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 071008 Sofinanciranje
JD – Zavod za informiranje Ormož, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode,oziroma
podkonto 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve v višini
2.129 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke: postavke 041321 Izgradnja
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij - OŠO, konto 420401 Novogradnje v
višini 2.129 EUR.

Obrazložitev:
Sredstva so bila že planirana v sprejetem proračunu, vendar so zaradi nesporazuma, da se
program ne izvaja bila prerazporejena na druge postavke, zato je potrebno sredstva ponovno
zagotoviti.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Proračunska
Skupna
Ime projekta
viri
postavka
podkonto
vrednost 2013
OB205-12-0008
Širokopasovni
(nadaljnja širitev)

OŠO
- lastna
internet proračun.
sredstva

041321

420401

-2.129
ostane: 23.692,79

Amandma št 7;


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 071142 Oskrbnina za
zapuščene živali, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve,oziroma podkonto
402099 Drugi splošni material in storitve v višini 200 €. Sredstva se zagotovijo z
znižanjem postavke: postavke 041321 Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij - OŠO, konto 420401 Novogradnje v višini 200 EUR.

Obrazložitev:
Sredstva je potrebno zagotoviti na podlagi potreb in realizacije s tega področja.
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V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Proračunska
Skupna
Ime projekta
viri
postavka
podkonto
vrednost 2013
OB205-12-0008
Širokopasovni
(nadaljnja širitev)

OŠO
- lastna proračun.
internet sredstva

041321

420401

-200
ostane: 23.492,79

Amandma št 8;


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 081385 Modernizacija
JP 802-051 Koračice mejna Ljutomer, konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije oziroma podkonto 420401 Novogradnje v višini 5.842,56 €. Sredstva se
zagotovijo z znižanjem postavke: postavke 041321 Izgradnja širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij - OŠO, konto 420401 Novogradnje v višini 5.842,56 EUR.
Za ta projekt se prerazporedijo sredstva iz postavke: 051905 Vrtec Sveti Tomaž v višini
71.000 (transfer iz državnega proračuna - 23 . člen ZFO). V enaki višini se delež lastnih
sredstev prerazporedi na postavko: 051905 Vrtec Sveti Tomaž. Ostanek sredstev iz 23.
člena v višini 24.000 EUR pa se prerazporedi na postavko: 081329 Modernizacija JP
802-282 Savci – ribnik. V enaki višini se delež lastnih sredstev prerazporedi na postavko:
051905 Vrtec Sveti Tomaž.

Obrazložitev:
Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za dokončanje investicije 081385 Modernizacija JP
802-051 Koračice mejna Ljutomer v višini 5.842,56 EUR. Ostala sredstva, ki se
prerazporejajo med postavkami vrtca, Modernizacijo JP 802-051 Koračice mejna Ljutomer in
Modernizacijo JP 802-282 Savci – ribnik pa je potrebno prerazporediti, zaradi porabe
sredstev 23. člena ZFO, ki so bila planirana na investiciji vrtca za tekoče leto v višini 95.000
EUR.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Proračunsk
Skupna
Ime projekta
viri
a postavka
podkonto
vrednost 2013
OB205-12-0008
OŠO
–
Širokopasovni
internet
(nadaljnja širitev)
OB205-07-0043 Modernizacija
JP 802-051 Koračice- mejna Ljutomer

lastna proračun.
sredstva

Transfer iz drž.
proračuna
lastna proračun.
sredstva
OB205-09-0005 Vrtec Sveti Transfer iz drž.
Tomaž
proračuna
lastna proračun.
sredstva
OB205-11-0001 Modernizacija Transfer iz drž.
JP 802-282 Savci - ribnik
proračuna
lastna proračun.
sredstva
OB205-09-0005 Vrtec Sveti Transfer iz drž.
Tomaž
proračuna

041321

-5,842,56
420401 ostane: 17.650,23

081385

420401

081385

420401

051905

420401

051905

420401

081329

420401

081329

420401

051905

420401

+71.000
=71.000
-71.000
=35.114,56
-71.000
ostane: 24.000
+71.000
=195.369
+24.000
=62.037
-24.000
=30.822
-24.000
ostane: 0
15

lastna proračun.
sredstva

051905

420401

+24.000
=219.369

Amandma št 9;


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 071670 Vzdrževanje
stanovanj, konto 4025 Tekoče vzdrževanje, oziroma podkonto
402503 Tekoče
vzdrževanje drugih objektov v višini 1.720 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem
postavke: postavke 041321 Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
- OŠO, konto 420401 Novogradnje v višini 1.720 EUR.

Obrazložitev:
Sredstva je potrebno zagotoviti za ureditev odvodnjavanja pri stanovanjskem bloku Sveti
Tomaž 18.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Proračunska
Skupna
Ime projekta
viri
postavka
podkonto
vrednost 2013
OB205-12-0008
Širokopasovni
(nadaljnja širitev)

OŠO
- lastna proračun.
internet sredstva

041321

420401

-1.720
ostane: 15.930,23

Amandma št 10;


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 071712 Sofinanciranje
Konzorcija za nabavo avtobusa za odvzem krvi na terenu, konto 4133 Tekoči transferi v
javne zavode, oziroma podkonto 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za
blago in storitve v višini 1.030 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke: postavke
041321 Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij - OŠO, konto
420401 Novogradnje v višini 1.030 EUR.

Obrazložitev:
Sredstva je potrebno zagotoviti za sofinanciranje Konzorcija za nabavo avtobusa za odvzem
krvi na terenu, ki se ustanavlja v okviru UKC Maribor.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Proračunska
Skupna
Ime projekta
viri
postavka
podkonto
vrednost 2013
OB205-12-0008
Širokopasovni
(nadaljnja širitev)

OŠO
- lastna proračun.
internet sredstva

041321

420401

-1.030
ostane: 14.900,23

Amandma št 11;


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 171801 Stroški kulturne
dvorane, konto 4202 Nakup opreme, oziroma podkonto 420202 Nakup strojne
računalniške opreme v višini 500 €, podkonto 420204 Nakup drugega pohištva v višini
450 € in podkonto 420239 Nakup avdiovizualne opreme v višini 880 EUR. Sredstva se
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zagotovijo z znižanjem postavke: postavke 041321 Izgradnja širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij - OŠO, konto 420401 Novogradnje v višini 1.830 EUR.
Obrazložitev:
Sredstva je potrebno zagotoviti za nakup opreme za potrebe kulturne dvorane, ki je bila že
zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev, vendar je pri pripravi rebalansa pomotoma izpadla.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Proračunsk
Skupna
Ime projekta
viri
a postavka
podkonto
vrednost 2013
OB205-07-0005
opreme
in
inventarja
OB205-07-0005
opreme
in
inventarja
OB205-07-0005
opreme
in
inventarja
OB205-12-0008
Širokopasovni
(nadaljnja širitev)

Nakup lastna proračunska
drobnega sredstva

171801

420202

+500
=500

Nakup lastna proračunska
drobnega sredstva

171801

420224

+450
=450

Nakup lastna proračunska
drobnega sredstva

171801

420224

+880
=880

OŠO
- lastna
proračun.
internet sredstva

041321

420401

-1.830
ostane: 13.070,23

Župan je dal besedo članom Odbora za finance in proračun.
V imenu odbora je g. Janko Vrbančič povedal, da je odbor obravnaval predlog rebalansa
proračuna za leto 2013-1 in sprejel sklep, da je primerna podlaga za obravnavo na seji
občinskega sveta.
Ker razpravljavcev ni bilo je župan predlagal glasovanje o amandmajih. Glasuje se o vseh
amandmajih v paketu.
Prisotnih je bilo pet članov občinskega sveta.
Glasovalo je pet članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh pet članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 205
Sprejmejo se vsi amandmaji z naslednjo vsebino:
»Amandma št 1;
 V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 030714 Sofinanciranje
investicijskih vlaganj in nabava gasilskih vozil ter gasilske in reševalne opreme, konto
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, ki se poviša v višini
7.000 €. Sredstva se v celoti zagotovijo z znižanjem postavke: 081325 Ureditev
avtobusnega postajališča v Savcih, konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije.
Obrazložitev:
Sredstva se zagotovijo za sofinanciranje investicijskih vlaganj v gasilski dom PGD Savci.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Ime projekta
viri
Proračunska
Skupna
17

postavka
OB205-07-0002 Invest. Transfer iz drž.
vlaganja,
nabave proračuna
gasilskih vozil in opreme lastna proračun.
sredstva
OB205-11-0003
lastna proračun.
Ureditev
avtobusnega sredstva
postajališča v Savcih

podkonto

030714

431000

030714

431000

081325

420402

vrednost 2013

=4.000
+7.000
=27.000
-7.000
ostane: 3.000

Amandma št 2;


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 040407 Investicijsko
vzdrževanje in stroški Cajnkarjeve domačije, konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in
obnove, oziroma podkonto 420501 Obnove, ki se poviša v višini 3.000 €. Sredstva se
zagotovijo z znižanjem postavke: 081325 Ureditev avtobusnega postajališča v Savcih,
konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije v višini 2.000 EUR in postavke 071010
Javna dela – pomoč društvu, konto 4000 Osnovne plače 1.000 ER.

Obrazložitev:
Sredstva je potrebno zagotoviti za
Cajnkarjeve domačije.

nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu

V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Ime projekta
viri
Proračunska
Skupna
postavka
podkonto
vrednost 2013
OB205-11-0008 Obnove
stavb in objektov v lasti
občine
OB205-11-0003
Ureditev
avtobusnega
postajališča v Savcih

lastna proračun.
sredstva

040407

420501

+3.000
=13.000

lastna proračun.
sredstva

081325

420402

-2.000
ostane: 1.000

Amandma št 3;


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 040612 Materialni
stroški, konto 4029 Drugi operativni dohodki, oziroma podkonto 402920 Sodni stroški,
storitve odvetnikov, sodnih izvedencev tolmačev, notarjev in drugih, ki se poviša v višini
8.828,41 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke: 071010 Javna dela – pomoč
društvu, konti plač in prispevkov v višini 4.459 EUR in postavke 041321 Izgradnja
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij - OŠO, konto 402999 Drugi operativni
odhodki v višini 450 EUR, konto 420401 Novogradnje v višini 3.919,41 EUR.

Obrazložitev:
Sredstva je potrebno zagotoviti za povračilo stroškov revizije investicije vrtca.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Ime projekta
viri
Proračunska
Skupna vrednost
postavka
podkonto
2013
OB205-12-0008 OŠO - lastna proračun.

-3.919,41
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Širokopasovni internet sredstva
(nadaljnja širitev)

041321

420401

ostane: 26.080,59

Amandma št 4;


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 040621 Nakup opreme
in drobnega inventarja, konto 4202 Nakup opreme, oziroma podkonto 420224 Nakup
opreme za tiskanje in vzdrževanje v višini 238,80 €, podkonto 420238 Nakup
telekomunikacijske opreme v višini 10 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke:
postavke 041321 Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij - OŠO,
konto 420401 Novogradnje v višini 248,80E UR.

Obrazložitev:
Sredstva je potrebno zagotoviti za nakup opreme, ki je navedena v zgornjem amandmaju.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Proračuns
Skupna
Ime projekta
viri
ka
podkonto
vrednost 2013
postavka
OB205-07-0005
Nakup lastna proračunska
+10
opreme in drobnega inventarja sredstva
040621
420238
=210
OB205-07-0005
Nakup lastna proračunska
+238,80
opreme in drobnega inventarja sredstva
040621
420224
=238,80
OB205-12-0008
OŠO
- lastna
proračun.
-248,80
Širokopasovni
internet sredstva
041321
420401 ostane: 25.831,79
(nadaljnja širitev)
Amandma št 5;


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 040622 Sofinanciranje
opreme za skupno občinsko upravo, konto 4320 Investicijski transferi občinam v višini 10
€. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke: postavke 041321 Izgradnja
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij - OŠO, konto 420401 Novogradnje v
višini 10 EUR.

Obrazložitev:
Sredstva je potrebno zagotoviti za sofinanciranje računalnika, ki je potrebno zagotoviti za
nemoteno delovanje Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi ion Sveti Tomaž.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Proračuns
Skupna
Ime projekta
viri
ka
podkonto
vrednost 2013
postavka
OB205-07-0005
Nakup lastna proračunska
+10
opreme in drobnega inventarja sredstva
040622
432000
=1.564,48
OB205-12-0008
OŠO
- lastna
proračun.
-10
Širokopasovni
internet sredstva
041321
420401 ostane: 25.821,79
(nadaljnja širitev)
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Amandma št 6;


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 071008 Sofinanciranje
JD – Zavod za informiranje Ormož, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode,oziroma
podkonto 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve v višini
2.129 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke: postavke 041321 Izgradnja
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij - OŠO, konto 420401 Novogradnje v
višini 2.129 EUR.

Obrazložitev:
Sredstva so bila že planirana v sprejetem proračunu, vendar so zaradi nesporazuma, da se
program ne izvaja bila prerazporejena na druge postavke, zato je potrebno sredstva ponovno
zagotoviti.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Proračunska
Skupna
Ime projekta
viri
postavka
podkonto
vrednost 2013
OB205-12-0008
Širokopasovni
(nadaljnja širitev)

OŠO
- lastna
internet proračun.
sredstva

041321

420401

-2.129
ostane: 23.692,79

Amandma št 7;


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 071142 Oskrbnina za
zapuščene živali, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve,oziroma podkonto
402099 Drugi splošni material in storitve v višini 200 €. Sredstva se zagotovijo z
znižanjem postavke: postavke 041321 Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij - OŠO, konto 420401 Novogradnje v višini 200 EUR.

Obrazložitev:
Sredstva je potrebno zagotoviti na podlagi potreb in realizacije s tega področja.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Proračunska
Skupna
Ime projekta
viri
postavka
podkonto
vrednost 2013
OB205-12-0008
Širokopasovni
(nadaljnja širitev)

OŠO
- lastna proračun.
internet sredstva

041321

420401

-200
ostane: 23.492,79

Amandma št 8;


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 081385 Modernizacija
JP 802-051 Koračice mejna Ljutomer, konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije oziroma podkonto 420401 Novogradnje v višini 5.842,56 €. Sredstva se
zagotovijo z znižanjem postavke: postavke 041321 Izgradnja širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij - OŠO, konto 420401 Novogradnje v višini 5.842,56 EUR.
Za ta projekt se prerazporedijo sredstva iz postavke: 051905 Vrtec Sveti Tomaž v višini
71.000 (transfer iz državnega proračuna - 23 . člen ZFO). V enaki višini se delež lastnih
sredstev prerazporedi na postavko: 051905 Vrtec Sveti Tomaž. Ostanek sredstev iz 23.
20

člena v višini 24.000 EUR pa se prerazporedi na postavko: 081329 Modernizacija JP
802-282 Savci – ribnik. V enaki višini se delež lastnih sredstev prerazporedi na postavko:
051905 Vrtec Sveti Tomaž.
Obrazložitev:
Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za dokončanje investicije 081385 Modernizacija JP
802-051 Koračice mejna Ljutomer v višini 5.842,56 EUR. Ostala sredstva, ki se
prerazporejajo med postavkami vrtca, Modernizacijo JP 802-051 Koračice mejna Ljutomer in
Modernizacijo JP 802-282 Savci – ribnik pa je potrebno prerazporediti, zaradi porabe
sredstev 23. člena ZFO, ki so bila planirana na investiciji vrtca za tekoče leto v višini 95.000
EUR.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Proračunsk
Skupna
Ime projekta
viri
a postavka
podkonto
vrednost 2013
OB205-12-0008
OŠO
–
Širokopasovni
internet
(nadaljnja širitev)
OB205-07-0043 Modernizacija
JP 802-051 Koračice- mejna Ljutomer

lastna proračun.
sredstva

Transfer iz drž.
proračuna
lastna proračun.
sredstva
OB205-09-0005 Vrtec Sveti Transfer iz drž.
Tomaž
proračuna
lastna proračun.
sredstva
OB205-11-0001 Modernizacija Transfer iz drž.
JP 802-282 Savci - ribnik
proračuna
lastna proračun.
sredstva
OB205-09-0005 Vrtec Sveti Transfer iz drž.
Tomaž
proračuna
lastna proračun.
sredstva

041321

-5,842,56
420401 ostane: 17.650,23

081385

420401

081385

420401

051905

420401

051905

420401

081329

420401

081329

420401

051905

420401

051905

420401

+71.000
=71.000
-71.000
=35.114,56
-71.000
ostane: 24.000
+71.000
=195.369
+24.000
=62.037
-24.000
=30.822
-24.000
ostane: 0
+24.000
=219.369

Amandma št 9;


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 071670 Vzdrževanje
stanovanj, konto 4025 Tekoče vzdrževanje, oziroma podkonto
402503 Tekoče
vzdrževanje drugih objektov v višini 1.720 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem
postavke: postavke 041321 Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
- OŠO, konto 420401 Novogradnje v višini 1.720 EUR.

Obrazložitev:
Sredstva je potrebno zagotoviti za ureditev odvodnjavanja pri stanovanjskem bloku Sveti
Tomaž 18.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Proračunska
Skupna
Ime projekta
viri
postavka
podkonto
vrednost 2013
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OB205-12-0008
Širokopasovni
(nadaljnja širitev)

OŠO
- lastna proračun.
internet sredstva

041321

420401

-1.720
ostane: 15.930,23

Amandma št 10;


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 071712 Sofinanciranje
Konzorcija za nabavo avtobusa za odvzem krvi na terenu, konto 4133 Tekoči transferi v
javne zavode, oziroma podkonto 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za
blago in storitve v višini 1.030 €. Sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke: postavke
041321 Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij - OŠO, konto
420401 Novogradnje v višini 1.030 EUR.

Obrazložitev:
Sredstva je potrebno zagotoviti za sofinanciranje Konzorcija za nabavo avtobusa za odvzem
krvi na terenu, ki se ustanavlja v okviru UKC Maribor.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Proračunska
Skupna
Ime projekta
viri
postavka
podkonto
vrednost 2013
OB205-12-0008
Širokopasovni
(nadaljnja širitev)

OŠO
- lastna proračun.
internet sredstva

041321

420401

-1.030
ostane: 14.900,23

Amandma št 11;


V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se poviša postavka: 171801 Stroški kulturne
dvorane, konto 4202 Nakup opreme, oziroma podkonto 420202 Nakup strojne
računalniške opreme v višini 500 €, podkonto 420204 Nakup drugega pohištva v višini
450 € in podkonto 420239 Nakup avdiovizualne opreme v višini 880 EUR. Sredstva se
zagotovijo z znižanjem postavke: postavke 041321 Izgradnja širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij - OŠO, konto 420401 Novogradnje v višini 1.830 EUR.

Obrazložitev:
Sredstva je potrebno zagotoviti za nakup opreme za potrebe kulturne dvorane, ki je bila že
zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev, vendar je pri pripravi rebalansa pomotoma izpadla.
V rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž se v načrtu razvojnih programov spremeni
projekt:
Proračunsk
Skupna
Ime projekta
viri
a postavka
podkonto
vrednost 2013
OB205-07-0005
opreme
in
inventarja
OB205-07-0005
opreme
in
inventarja
OB205-07-0005
opreme
in
inventarja
OB205-12-0008

Nakup lastna proračunska
drobnega sredstva

171801

420202

+500
=500

Nakup lastna proračunska
drobnega sredstva

171801

420224

+450
=450

420224

+880
=880

Nakup lastna proračunska
drobnega sredstva
OŠO

- lastna

proračun.

171801

-1.830
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Širokopasovni
(nadaljnja širitev)
»

internet sredstva

041321

420401

ostane: 13.070,23

Ker razpravljavcev ni bilo je župan predlagal glasovanje o rebalansu proračuna v celoti.
Prisotnih je bilo pet članov občinskega sveta.
Glasovalo je pet članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh pet članov občinskega
sveta, zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 206
1.
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž v letu 2013-1, ki vsebuje
splošni in posebni del proračuna, obrazložitve proračuna, NRP in Načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem in je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/10
Pobude, vprašanja in odgovori nanje:
G. Janko Vrbančič je menil, da moramo nekaj narediti na umirjanju prometa pri Sv. Tomažu.
Morali bi poskrbeti za večjo varnost občanov, ker se promet preprosto prehitro odvija.
Poskušali bomo v sodelovanju s policijo najti najprimernejše rešitve.
1. Ga. Mateja Hržič je menila, da smo bili dogovorjeni, da se s spremembo finančnega
načrta zagotovijo sredstva tudi za cerkev.
2. Ker je v odboru za gospodarstvo ji je znano, da sredstva na razpisu niso bila
podeljena. Ali ne bi razpoložljivih sredstev namenili za razvoj kmetijstva?
3. V naselju Gor. Ključarovci je bila po modernizaciji ceste odstranjena uta- čakalnica na
avtobusnem postajališču. Predlaga, da bi postavili novo.
Župan je povedal, da bo podal pojasnila v obratnem vrstnem redu.
Za čakalnico- uto v Gor. Ključarovcih bomo poskušali najti rešitev v naslednjem letu. Tipski
objekt stane cca 3.000 EUR.
Če sredstva za razvoj gospodarstva niso bila izkoriščena, jih preprosto čez leto ni mogoče
nameniti na drugi namen. Smotrno bi bilo, da bi za proračunsko leto 2014 razmislili, ali bi
namenili več sredstev za kmetijstvo in manj za gospodarstvo.
Glede vprašanj s cerkvijo je povedal, da smo naročili geodeta in parcelo kot funkcionalno
zemljišče okrog cerkve odmerili. Ko bodo postopki končani, se bomo pogovarjali o nadaljnjih
postopkih.
Glede pokopališča je bilo na Škofiji jasno povedano, da škofija ne zahteva zemljišča, ker je
pokopališče v lastnini občine. V letu 2013 namenjamo 2.000 EUR za obnovo sakralnih
objektov in sicer za obnovo kapele na Seniku.
Glede najemnine za poslovno zgradbo smo pristali na najemnino po ceni 4,5 EUR / m2 in za
kletne prostore 2,5 EUR/m2.
Ga. Ksenija Kosi je predlagala, da bi nekaj namenili za kažipote - table, še posebej iz centra
Sv. Tomaža.
Pojasnjeno je bilo, da bi oprema s kažipoti kar precej stala. Bilo bi koristno, vendar so na
drugih področjih še večje potrebe.
G. Janko Vrbančič je predlagal, da bi nabavili smolo za zalivanje razpok na asfaltnih cestah.
S tem bi življenjsko dobo poškodovanih cest zelo podaljšali.
Ga. Mateja Hržič je vprašala, če zdravnik v naši ambulanti dela?
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Pojasnjeno je bilo, da za čas letnih dopustov ne dala. Zobna ambulanta redno dela, vendar
se zobozdravniki pogosto menjujejo, kar ni dobro za paciente ter jih bega koga si naj
izberejo.
Ad/11
Pod točko Razno je Župan navzoče seznanil, da iščemo rešitev, kako pridobiti dostop do
široko pasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
Kaže se ena od možnosti, da bi pristopili k brezžični navezavi, ki jo ponuja Telekom Slovenije
po 420 EUR po priključku in 32 EUR mesečne naročnine. Vprašanje je, kdaj bomo lahko
pristopili k nadaljevanju izgradnje optičnega omrežja, ker preprosto 700.000 EUR nimamo
za širitev. Glede na to, da ima polovica gospodinjstev možen dostop brez finančnih
obveznosti oz. zastonj, bi občina zainteresiranim za brezžično navezavo prispevala 420 EUR
po priključku za nabavo opreme, katerega bi bila tudi lastnik, občan pa bi normalno plačeval
mesečno naročnino po 32 EUR za dostop do interneta, ker drugih storitev za enkrat ta
sistem ne dopušča. K temu bi Telekom pristopil, če bi bila narejena anketa, da bi se ugotovil
dejanski interes po priključkih.
V razpravi so člani menili, da bi kazalo pristopiti k anketiranju, ker bi s tem preverili
zainteresiranost pri občanih.
G. Janko Vrbančič je vprašal ali ne moremo prisiliti občanov, kjer je zgrajeno OŠO omrežje,
da gredo na ta sistem ter sprostijo kapacitete na bakrenem omrežju?
Pojasnjeno je bilo, da na žalost ne, ker je to odločitev posameznika.
Seja je bila zaključena ob 21.15 uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 21. REDNE SEJE
1. Sklep št. 195, je realiziran.
2. Sklep št. 196, je realiziran.
3. Sklep št. 197, je realiziran.
4. Sklep št. 198, je v postopku realizacije.
5. Sklep št. 199, je v postopku realizacije.
6. Sklep št. 200, je v postopku realizacije.
7. Sklep št. 201, je v postopku realizacije.
8. Sklep št. 202, je v postopku realizacije.
9. Sklep št. 203, je v postopku realizacije.
10. Sklep št. 204, je realiziran.
11. Sklep št. 205, je realiziran.
12. Sklep št. 206, je v postopku realizacije.

Sveti Tomaž, dne 10.11.2013.
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