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Letnik 1 
 

Številka 1/09 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sveti Tomaž, 09.03.2009 
 
TISKOVINA                           POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ
 
VSEBINA 
 

1. SKLEP o določitvi prostora, kjer se lahko izvaja prodaja blaga zunaj prodajaln  v občini Sveti 
Tomaž  

2. LETNI PROGRAM športa v občini Sveti Tomaž za leto 2009 
3. LETNI PROGRAM kulture v občini Sveti Tomaž za leto 2009 

 
 

1.  
 

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Ur. list RS, št. 24/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list 
RS, št. 94/07 – UPB2) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 7/07) je 
Občinski svet Občine Sveti Tomaž na svoji 20. redni seji, dne 05.03.2009 sprejel  
 

SKLEP 
o določitvi prostora, kjer se lahko izvaja prodaja blaga zunaj prodajaln  v občini Sveti Tomaž  

 
1. člen  

 
Za prodajo blaga zunaj prodajaln se šteje prodaja na premičnih stojnicah, prodaja s prodajnimi avtomati in 
potujoča prodajalna.  
Za prodajo si mora trgovec v navedenih primerih pridobiti soglasje lastnika prostora na katerem se prodaja 
blago.  
 

2. člen 
 
V občini Sveti Tomaž se lahko izvaja prodaja zunaj prodajaln na naslednjih lokacijah: 
- zemljišče s parc. številko 569/2 k.o. Tomaž pred trgovino in pred občino; 
- zemljišče s parc. št. 365/1 k.o. Koračice pred vhodom na pokopališče; 
- zemljišče s parc. št. 84/1 k.o. Tomaž pred Kulturnim domom; 
- zemljišče s parc. št. 1248/2 k.o. Trnovci pred Gasilskim domom Trnovci; 
- zemljišče s parc. št. 1062/2 in 1062/3 obe k.o. Savci pred Gasilskim domom Savci; 
- zemljišče s parc. št. 380/1 in 380/4 obe k.o. Koračice pred Gasilskim domom Koračice; 
- zemljišče s parc. št. 4 k.o. Pršetinci pred Gasilskim domom Pršetinci. 
 

3. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.  
 
Številka: 007- 5/2009 01/zh 
Datum: 05.03.2009         
       ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 

Mirko CVETKO l.r. 
2. 
 

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02 in 15/03), v skladu z usmeritvami 
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00) je Občinski svet Občine 
Sveti Tomaž  na svoji 20. redni seji, dne 05.03.2009 sprejel 
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Letni program športa v Občini Sveti Tomaž 
za leto 2009 

  
I. Uvod 
  
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA) se izvajanje 
nacionalnega programa športa (v nadaljevanju: NP) v Republiki Sloveniji, ki se izvaja na ravni lokalnih 
skupnosti, določi z letnim programom športa. Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz 
javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo 
v proračunu Občine Sveti Tomaž. 
 
II. Izhodišča in usmeritve 
  
Upoštevanje izhodišča nacionalne strategije razvoja športa izpostavljamo v  Občini Sveti Tomaž za leto 2009 
naslednje usmeritve: 

- - naša pozornost bo predvsem namenjena tekmovalnim in interesnim programom za otroke in mladino, z 
namenom spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa. 

-  - društvom in klubom iz občine, ki so nosilci športnega življenja v občini bomo pomagali čimbolj uresničiti 
zastavljene cilje. 
- za dvig kvalitete sofinanciranih programov in racionalnosti porabe javnih sredstev bomo povečali nadzor     nad 
izvedbo programov v okviru letnega programa športa. 

 
III. Obseg sredstev 
  
Občina Sveti Tomaž z Odlokom o proračunu Občine Sveti Tomaž  za leto 2009 zagotavlja proračunska sredstva, 
ki so namenjena izvajanju športnih programov v občini v naslednjih postavkah: 

- PP 051873 Športna društva, klubi             25.000 EUR. 

 
Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s programi v naslednjem maksimalnem obsegu: 
  
1. Šport otrok in mladine 
Pri predšolski mladini se sofinancira redna vadba skupin (50 urni program in 15 udeležencev) in propagandni 
material za izvajanja programa športne značke 1. stopnje.  
Pri osnovnošolski mladini se financirajo tekmovanja šolskih športnih društev.  
Ne financirajo se programi, ki so del šolskega programa in so že financirani iz javnih sredstev. 
 
2. Športna društva in klubi 
 Športna društva in klubi so nosilci športnega udejstvovanja v občini. Klubi in društva spodbujajo šport in 
rekreacijo mladine in odraslih, zato je cilj ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, zmanjšati 
negativne posledice današnjega načina življenja in dela in preprečiti upadanje splošne vitalnosti človeka.  

Višina sredstev se določi na osnovi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Sveti Tomaž, ki 
vsebuje tudi točkovnik. 

  
IV. Posebne določbe 
Sredstva za sofinanciranje programov športa  se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter 
vrednotenja prispelih programov v skladu z merili in kriteriji  določenimi v Pravilniku o sofinanciranju  
programov športa v občini Sveti Tomaž. 

Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene. Če sredstev tekom leta ni 
mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko občinski svet ob sprejemanju rebalansa 
proračuna spremeni znesek namenskih sredstev in sprejme odločitev, da se del sredstev nameni v druge namene. 
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V. Veljavnost in uporabnost 

Ta program se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini 
Sveti Tomaž v letu 2009. 

Letni program športa začne veljati naslednji dan po objavi  v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.  

Številka:007-3/2009 01/zh 
Datum: 05.03.2009                                                                    ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 

Mirko CVETKO l.r. 
 

3. 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 100/05  UPB in 60/07) 8., 9. in 10. člena Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 96/02) in 23. člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni 
vestnik občine Ormož št. 7/07) je  Občinski svet Občine Sveti Tomaž na 20. redni seji, dne  05.03.2009 sprejel 
  

Letni program kulture Občine Sveti Tomaž 
za leto 2009 

 
1.  

Občinski svet Občine Sveti Tomaž na podlagi zgoraj navedenih zakonskih podlag in v skladu z obveznostjo 
občine, da zagotavlja pogoje in sprejema ukrepe za uresničevanje javnega interesa na področju kulture na 
svojem območju sprejema Letni program kulture Občine Sveti Tomaž za leto 2009 in na ta način v Občini Sveti 
Tomaž zagotavlja pogoje  za:  

-   kulturno ustvarjalnost,  
-   dostopnost kulturnih dobrin,  
-   kulturno raznolikost,  
-   ohranjanje slovenske kulturne identitete in  
-   ohranjanje skupnega slovenskega kulturnega prostora. 

  
Vloga kulture v občini 
Občina je gospodarsko in družbeno središče in je v skladu z zakonom dolžna na področju kulture zagotavljati 
občankam in občanom možnosti za dejavno življenje na področju kulture, kar zadeva: 

1.   udejanjanje ustvarjalnosti na področju ljubiteljske kulture in 
2.   uveljavljanje interesa po dostopnosti kulturnih dobrin najvišje kakovosti v skladu z zmožnostmi občine. 
 

Kultura ima pomembno vlogo v javnem življenju znotraj občine, saj po eni strani povezuje občane in občanke 
tudi kot kulturno skupnost in jim po drugi strani omogoča občutek zadovoljenosti njihovih potreb in interesov, 
ki presegajo zgolj materialno raven. 
Ključnega pomena sta zlasti zagotavljanje možnosti za ljubiteljsko kulturno dejavnost in možnosti za 
predstavljanje te dejavnosti in zagotavljanje možnosti za dostop do kulturnih dobrin najvišje kakovosti 
(gledališka gostovanja, koncerti, razstave ipd.) seveda v tolikšnem obsegu, kot to dopuščajo proračunske 
zmožnosti občine.  
  

2. 
Cilji Občinskega programa kulture 
Poglavitni cilj programa in dejavnosti, ki se odvijajo na podlagi programa, je zagotavljanje pogojev za to, da 
občina postane tudi kulturno središče, v katerem lahko občanke in občani uresničujejo svoj interes po lastni 
dejavnosti na področju kulture in svoj interes po dostopnosti kulturnih dobrin v lastnem bivalnem okolju. 
Cilj občine je predvsem spodbujati razvoj kulture na nivoju društev, ki so nosilci kulturnih dejavnosti v občini. 
Pomemben nosilec kulturne ustvarjalnosti v kraju pa je tudi osnovna šola. 
 
 

3. 
Nosilci dejavnosti na področju uresničevanja javnega interesa na področju kulture so: 

-    Kulturno društvo »Franc Ksaver Meško« Sveti Tomaž 
-    Društvo upokojencev Sveti Tomaž 
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-    Osnovna šola Sveti Tomaž 
- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ormož. 
 

  Iz sredstev občinskega proračuna se sofinancirajo dejavnosti naslednjim izvajalcem na področju 
kulture: 

  1. Javni zavodi in sklad: 
  Knjižnica  
  Občina kot soustanoviteljica Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož sofinancira delovanje knjižnice iz 

proračunskih sredstev v višini 33.503,00 EUR.  
   

Občina kot soustanoviteljica namenja tudi sredstva za delovanje muzeja.  
Poleg tega občina sofinancira preko izvedenega javnega razpisa delovanje Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ormož. 

  Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je osrednja vladna organizacija slovenske društvene kulture, ki z 
mrežo izpostav in zvez kulturnih društev po celotni državi strokovno in finančno podpira razvoj 
društvene kulture. Skupaj z Zvezo kulturnih društev Slovenije zastopa interese kulturnih društev v 
kulturni politiki. Spodbujanje množičnega zanimanja za kulturo, razvoja raznovrstnih umetnostnih 
smeri, amaterskih in strokovnih praks, kulturne vzgoje in ustvarjalnosti med otroki in mladimi, so cilji, h 
katerim strmijo slovenske organizacije na področju društvene kulture že dobrih 50 let. Vsakoletna 
ustvarjalnost 2.250 kulturnih društev se kaže v 16.500 kulturnih dogodkih, prireditvah, delavnicah, 
tekmovanjih in mednarodnih srečanjih, ki se jih udeleži več kot 4.000.000 obiskovalcev (po podatkih 
Statističnega urada RS).  
 

  2. Kulturna društva in kulturne prireditve: 
  Pri omogočanju dostopnosti in ustvarjanju kulturnih dobrin, ki se uresničujejo skozi   programe in 

prireditve splošnega kulturnega značaja imajo pomembno vlogo nosilci dejavnosti z območja občine, ki 
skozi prireditve in druge kulturne programe v skladu s svojimi zmožnostmi pomembno prispevajo h 
kulturni raznolikosti in kvaliteti življenja v občini.  
Postopek za zbiranje predlogov javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo iz 
javnih sredstev se izvede kot javni razpis.  
 
Sredstva, ki jih bomo razdelili na podlagi omenjenih postopkov dosegajo višino 7.260 EUR. 
  

 
4.  

Javna kulturna infrastruktura 
Javno kulturno infrastrukturo za področje kulture na območju Občine Sveti Tomaž predstavlja Kulturni dom in  
telovadnica osnovne šole.  
Za izvajanje kulturnega življenja občanov občine Sveti Tomaž  ima posebno mesto prav naveden dom, v 
katerem se tekom leta vršijo številne kulturne prireditve in proslave, ki predstavljajo dodatno popestritev in 
kakovost kulturnega življenja občanov. V letu 2008 smo pristopili k postopku  za obnovo kulturnega doma, dela 
pa se izvajajo v letu 2009.  

                                                                                         5.  
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. 
  
Sveti Tomaž, 05.03.2009 
Štev: 007-2/2009  01/ZH 
 

                                                                                                  ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
Mirko CVETKO l.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


