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Letnik 1 
 

Številka 3/2010 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sveti Tomaž, 25.05.2010 
 
TISKOVINA               POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ
 
 
VSEBINA 
  
10. PRAVILNIK o oddaji javnih naročil  
11. ODLOK o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Sveti Tomaž 
12. PRAVILNIK o kriterijih za sprejem otrok v vrtec 
13. SKLEP o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Sveti Tomaž  
      za volilno leto 2010 
14. SKLEP o imenovanju občinske volilne komisije občine Sveti Tomaž 
15. RAZPIS za sofinanciranje nabave gasilskih vozil iz sredstev občinskega proračuna za leto    
      2010 
  
 

10.  
 

Na podlagi 37. člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/07)  izdajam 
naslednji 

PRAVILNIK 
o oddaji javnih naročil 

 
 

1. člen 
 
Za javna naročila, katerih vrednost je nižja od 20.000 EUR brez DDV za blago in storitve in 40.000 
EUR brez DDV za gradnje, se vodi le evidenca o njihovi oddaji, ki obsega navedbo predmeta in 
vrednosti javnega naročila. 
 

2. člen 
 

Za naročanje blaga, storitev in gradenj do vrednosti navedenem v prvem členu tega pravilnika se 
uporabljajo naročilnice in pogodbe. Zgornja meja za uporabo naročilnic je 4.000 EUR, nad to 
vrednostjo pa se sklepa pogodba.  
Pogodba se sklene tudi namesto naročilnice, posebej  v primeru kompleksnejših ali dalj časa trajajočih 
poslovnih razmerij. 
 

3. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Sveti Tomaž. 
 

4. člen 
 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o oddaji javnih naročil za katere ni potrebno 
objaviti javnega razpisa (Uradni vestnik občine Ormož št. 8/12007).  
 
Šifra: 430-23/2010 01/ZH 
Sveti Tomaž, dne 20.05.2010 

ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
Mirko CVETKO l.r. 
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11. 

 
Na podlagi 19., 20. in 21. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, štev. 94/2007-uradno 
prečiščeno besedilo ZLV-UPB-3) in 45/08) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž(Uradni vestnik 
občine Ormož št. 7/07) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž na svoji 28. redni seji, dne 24.05.2010 
sprejel 

 
O D L O K 

o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Sveti Tomaž 
 

1. člen 
 

S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve v Občinski svet Občine Sveti Tomaž. 
Občinski svet šteje osem članov. 
Člani občinskega sveta se volijo po večinskem volilnem sistemu. 
 

2. člen 
 

Za območje Občine Sveti Tomaž se za volitve članov občinskega sveta določi osem (8) volilnih enot, v 
katerih se skupno voli osem članov občinskega sveta. 
 

3. člen 
 

Za volitve članov občinskega sveta se določijo naslednje volilne enote in število svetnikov, ki se volijo: 
1. volilna enota obsega območje naselij Senčak, Rucmanci in Mezgovci  in se voli 1 svetnik. 
2. volilna enota obsega območje naselij Trnovci in Rakovci in se voli 1 svetnik. 
3. volilna enota obsega območje naselja Savci in se voli 1 svetnik. 
4. volilna enota obsega območje naselja Sveti Tomaž in se voli 1 svetnik. 
5. volilna enota obsega območje naselij Zagorje, Koračice in se voli 1 svetnik. 
6. volilna enota obsega območje naselij Mala vas, Gradišče in Bratonečice in se voli 1 svetnik. 
7. volilna enota obsega območje naselij Pršetinci, Hranjigovci in se voli 1 svetnik. 
8. volilna enota obsega območje naselij Gornji Ključarovci, Senik, Sejanci in se voli 1 svetnik. 
 

4. člen 
 

Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Sveti Tomaž. 
 

5. člen 
 

Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož št. 9/2006). 
 
 
Številka: 007- 3/2010 01/ zh 
Sveti Tomaž 24.05.2010 

ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
Mirko CVETKO l.r.  
  

    
12. 

 
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (100/05- UPB in 25/08) in 23. člena Statuta Občine Sveti 
Tomaž(Uradni vestnik občine Ormož št. 7/07) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž na svoji 28. redni 
seji, dne 24.05.2010 sprejel 
 

PRAVILNIK O KRITERIJIH ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 
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I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 

S tem pravilnikom občina ustanoviteljica na predlog sveta zavoda Osnovne šole Sveti Tomaž (v 
nadaljnjem besedilu: svet šole) določa kriterije za sprejem otrok v vrtec in sestavo komisije za sprejem 
otrok ter pravila v zvezi z oblikovanjem in plačevanjem oskrbnine za otroke, vključene v programe 
vrtca.  
 

II. VPIS IN SPREJEM OTROK 
 
1. Sprejem otrok v programe vrtca 

2. člen 
 

V vrtec se sprejmejo predšolski otroci od enega leta starosti oziroma ko je dopolnil starost najmanj 
enajst mesecev do vključitve v osnovno šolo. 
 

3. člen 
 

Vrtec lahko sprejema tudi otroke s posebnimi potrebami v skladu s veljavnimi predpisi, če ima 
zagotovljene ustrezne prostorske in kadrovske pogoje.  

 
4. člen 

 
Vrtec lahko sprejme v programe vrtca toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski normativi in pogoji za 
oblikovanje oddelkov v skladu s veljavno zakonodajo.   

 
         2. Vpis otrok v programe vrtca 

5. člen 
 

Redni vpis otrok v programe vrtca se izvede v mesecu aprilu za naslednje šolsko leto. 

Razpis za vpis otrok se opravi v sredstvih javnega obveščanja in na oglasni deski vrtca. 
V primeru prostih mest se lahko vpisuje in sprejema otroke skozi vse leto. 
 
 
       3. Postopek sprejema otrok v vrtec 

6. člen 
 

Otroci se sprejemajo v programe vrtca na podlagi prijave.  
Prijavo za sprejem otroka vložijo starši oziroma skrbniki na posebnem obrazcu, ki ga dobijo v vrtcu. 
Prijava za sprejem otroka v vrtec mora vsebovati potrebne podatke o otroku in starših oziroma 
skrbnikih ter točen datum dejanske vključitve otroka v program vrtca. Komisija za sprejem otrok ima 
pravico preveriti posamezna dejstva, navedena v prijavi za sprejem, če obstaja dvom o njihovi 
verodostojnosti. 
 

7. člen 
 
V primeru, da je prijav za sprejem otrok v vrtec več, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija  
za sprejem otrok. 
Kadar za sprejem otrok ni več prijav kot je prostih mest, o sprejemu odloča ravnatelj na predlog vodje 
enote in svetovalne delavke. 
Komisijo za sprejem otrok imenuje ravnatelj. 
Komisijo sestavlja pet članov in sicer: 

• Vodja vrtca 
• Predstavnik ustanovitelja 
• Predstavnik sveta staršev vrtca 
• Svetovalna delavka vrtca in 
• Predstavnik centra za socialno delo. 
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Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika,  ki ju člani 
komisije izvolijo na svoji  prvi seji. 
Mandat članom komisije traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani.  
 

8. člen 
 
Komisija za sprejem otrok se mora sestati v 20-ih dneh po izteku roka za prijavo vpisa otrok. 
Kadar gre za sprejem otrok ali otroka v izjemnih okoliščinah se mora komisija sestati najkasneje v 
roku 5-ih dni od dneva, ko se za izjemne okoliščine izve. 
 

9. člen 
Komisija dela na sejah. 

Na seji komisije je lahko prisoten ravnatelj ali pomočnik ravnatelja, vendar brez pravice glasovanja. 
Komisija sprejema odločitve z večino vseh svojih članov. 
 

10. člen 
 
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z 
uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.  
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu s predvidenimi prostimi mesti po 
posameznih oddelkih v skladu s podatki iz vloge. 
Komisija odloči o tem, kateri otroci so na podlagi kriterijev sprejeti v vrtec, otroke, ki niso sprejeti v 
vrtec, pa uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu. 
 
Komisija najpozneje v osmih dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi 
sprejema otroka v vrtec. 
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev 
medsebojne pogodbe med vrtcem in starši. 
 
Zoper odločitev komisije lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet zavoda. Svet 
zavoda mora o pritožbi odločati v tridesetih dneh po prejemu pritožbe. 
 
Zavod mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o 
sprejemu otrok v vrtec. 
 
 

11.  člen 
 

Na seji komisije za sprejem otrok se piše zapisnik, ki vsebuje: 
• Poimensko prisotnost članov komisije in drugih uradnih oseb 
• Ugotovitev o številu prijavljenih otrok 
• Razpoložljivo število prostih mest 
• Poimensko navedbo otrok, ki so bili sprejeti v vrtec 
• Število zavrnjenih prijav 
• Opis okoliščin, ki so bistveno vplivale na sprejem otrok 
• Določitev vrstnega reda prednosti otrok, ki so bili zavrnjeni za sprejem. 

Zapisnik se mora hraniti v dokumentaciji vrtca najmanj za čas šolskega leta, za katerega je bilo 
odločano o sprejemu otrok v vrtec. 
Spisek sprejetih otrok se kot izvleček iz zapisnika objavi na oglasni deski vrtca. 
Opis bistvenih okoliščin, ki so vplivale na sprejem otrok iz zapisnika služi za podlago obrazložitve 
odločbe. 
 
 
4. Kriteriji za sprejem otrok v vrtec 
 

12. člen 
 

Komisija mora  pri izbiri, sprejemu in razporejanju otrok v oddelke upoštevati naslednje kriterije: 
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Št. KRITERIJI 

 
ŠT.  TOČK 

1.  Otrok v eno-roditeljski družini (potrdilo) 10 točk 
2.  Otrok obeh zaposlenih staršev ali staršev študentov 9 točk 
3. Otrok iz socialno, vzgojno in materialno ogrožene družine 8 točk 
4. Težko zdravstveno stanje v ožji družini (potrdilo) 7 točk 
5.  Izmensko ali nočno delo (potrdilo) 

� Enega od staršev 
� Obeh staršev 

 
3 točki 
6 točke 

6..  Že vključen otrok v vrtec pri OŠ Sveti Tomaž iz iste družine 5 točk 
7.  1 starš zaposlen, 1 starš na čakanju (potrdilo) 4 točke 
8.  Število otrok v družini 1 otrok – 1 točka  

2 otroka –2 točki 
3 otroci –3 točke... 

9. Otroci, ki jim je odložen vpis v osnovno šolo 2 točki 

10. Otroci katerih starši so zaposleni v občini Sveti Tomaž s krajem 
bivanja izven naše občine 1 točka 

 
13. člen 

 
Mimo kriterijev po tem pravilniku se sprejme otroke: 
1. Katerih starši predložijo pisno potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega 

položaja družine  (20. člen Zakona o vrtcih). 
2. Otroci s posebnimi potrebami  (20. člen Zakona o vrtcih) – na podlagi odločbe  pristojne službe. 
 

14. člen 
 

Komisija v primeru velikega števila prijav sestavi prednostni vrstni red po številu zbranih točk. 

V primeru priprave prednostnega vrstnega reda mora komisija za sprejem otrok sprejeti otroke v vrtec 
po vrstnem redu iz prednostnega vrstnega reda. 

 
15. člen 

 
Če je več otrok z istim številom točk, jih komisija razporedi po datumu prispele vloge. 
 
      5. Trajanje sprejema in izpis otrok 
 

16. člen 
 

Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni v vrtec do vstopa v osnovno šolo. Starši morajo ob vključitvi otroka 
v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. 
 
 

17. člen 
 

Otroci, ki so že sprejeti, vendar starši sprejem odklonijo oz. ga želijo prestaviti za določen čas, se 
črtajo iz prednostnega seznama in se z novim šolskim letom ponovno obravnavajo. O tem izda 
ravnatelj ustrezno odločbo.  
Če je sprejem prestavljen iz zdravstvenih razlogov  (na podlagi zdravniškega potrdila), otrok ostane na 
prednostnem seznamu. 
 

18. člen  
 
Otroci, ki so vpisani, a vrtca ne obiskujejo in starši ne plačujejo oskrbnine, izgubijo vpisno mesto, če 
se pojavi potreba po takojšnjem vpisu in sprejemu otroka. Rezervacija vpisa se v tem primeru, če ni 
več prostih mest, ne upošteva. Ravnatelj izda odločbo o izpisu. Če starši plačujejo oskrbnino,kljub 
temu da otrok ne obiskuje vrtca, se obdrži vpisno mesto.   
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19. člen 
 

Če se izprazni mesto med letom, se sprejme otrok, ki je prvi na čakajoči prednostni listi v določeni 
starostni skupini pred na novo vpisanimi otroki. 
 

20. člen 
 

Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, ki je zapisan v prijavi otroka za vpis v vrtec. 
Otroka, ki v 8-ih dneh od dneva, ki je določen za začetek prihoda v vrtec, starši ne pripeljejo v vrtec in 
o izostanku ne sporočijo ali izostanka ne opravičijo s tehtnimi razlogi, se izpiše z ustrezno odločbo 
ravnatelja, na njegovo mesto pa se sprejme otroka s prednostnega vrstnega reda. Uvajanje otrok v 
vrtec se prične z dnem, ki ga določi ravnatelj  vrtca. 
 

21. člen 
 

Med trajanjem šolskega leta (od 1. 9. do 31. 8. naslednjega leta) otroka praviloma ni mogoče začasno 
(mesec ali dva) izpisati iz vrtca. 

Začasni izpis otroka iz vrtca je mogoč samo iz zdravstvenih razlogov na strani otroka (potrdilo) in,  če 
tako odloči ravnatelj. Začasno izpisani otrok iz prejšnjega stavka ohrani pravico vrnitve v vrtec po 
prenehanju razlogov za začasni izpis. V času izpisa se zanj ne plačujejo nobeni stroški. 

 

22. člen 
 

Otroka se trajno izpiše iz vrtca v letu, v katerem bo otrok vključen v osnovno šolo. 
Starši lahko trajno izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli to želijo. Izpis je zapisan na posebnem obrazcu, ki 
ga starši dobijo v vrtcu. Izpisani otrok nima pri ponovnem sprejemu prednosti. 
 

III. DOLOČILA O PLAČEVANJU OSKRBNINE 
 
Plačilo staršev za programe predšolske vzgoje se določi v skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o 
plačilih staršev za programe  v vrtcih.  
 
     1. Plačevanje oskrbnine 

23. člen 
 

Starši plačujejo mesečno oskrbnino po položnici, ki jo dobijo po pošti ali preko trajnika. 

Oskrbnine se plačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec na podlagi dejanske prisotnosti otrok, ki se 
ugotavlja prve tri dni naslednjega meseca. 
 
 

24. člen 
 

Oskrbnina se poravna v osmih dneh po izdaji položnice, za pretekli mesec glede na dejansko 
prisotnost otroka v vrtcu. Za prvi dan odsotnosti otroka se oskrbnina za strošek prehrane ne zniža. 
Zniža se takrat, ko je strnjena odsotnost otroka od tri dni naprej in v primeru, da starši najavijo 
odsotnost otroka dan pred odsotnostjo do osme ure zjutraj.  

 
25. člen 

 
Staršem, ki ne plačujejo redno svojih obveznosti, pošlje vrtec prvi opomin ob koncu meseca z 8-
dnevnim rokom za plačilo. Po preteku določenega roka iz prvega stavka tega člena se staršem, ki še 
vedno nimajo poravnanega računa pošlje drugi opomin z opozorilom, da se bo v primeru, če 
obveznosti ne bodo poravnali v navedenem roku, začel postopek pred pristojnim sodiščem za 
izterjavo neporavnanih obveznosti.  
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26. člen 
 

Če starši otroka ne prevzamejo do izteka delovnega časa, se jim zaračuna dodatno k oskrbnini število 
ur dela preko polnega delovnega časa pomočnice vzgojiteljice, ki je bilo opravljeno pri varovanju 
otroka od ure, določene za prevzem, do ure prevzema otroka. 
 
 
IV. KONČNE DOLOČBE 
 

27. člen  
 

Ta pravilnik prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. Z dnem ko 
začne veljati ta pravilnik preneha veljati Pravilnik in kriterije za sprejem otrok v vrtec in določila o 
plačevanju oskrbnine, ki je bil sprejet na 5. seji sveta šole dne 26.05.2005.  
 
Številka: 007- 14/2010 01/ zh 
Sveti Tomaž 24.05.2010 

ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
Mirko CVETKO l.r. 

     
 

13. 
 
 Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 
103/07 – ZPolS-D in 105/08 – odločba US) in 23. člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik 
občine Ormož, št. 7/07) je Občinski svet občine Sveti Tomaž na svoji 28. redni  seji, dne 24.05.2010 
sprejel 
 

S K L E P  
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v  

občini Sveti Tomaž za volilno leto 2010 
 
  

1. člen  
 

S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve v občini Sveti Tomaž  za volilno leto 2010.  
 

2. člen  
 

Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do 
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,25 eurov za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek 
povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu 
svetu in računskemu sodišču.  
 

3. člen  
 

Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega 
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v 
višini 0,18 eura za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, 
sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih 
glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.  
 

4. člen  
 

Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve za župana se na njegovo 
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine najkasneje v 30 dneh po predložitvi 
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.  
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5. člen 
 
Ta sklep začne veljati  naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. 
 
Številka 007-15/2010 01/ZH 
Sveti Tomaž, dne 24.05.2010 

ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
Mirko CVETKO l.r. 

         
 

14. 
 

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 45/08) in na podlagi 23. člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, 
št. 7/07) je Občinski svet občine Sveti Tomaž na svoji 28. redni  seji, dne 24.05.2010 sprejel 
 

S K L E P  
o imenovanju občinske volilne komisije občine Sveti Tomaž  

 
 

1.  
 

V volilno komisijo občine Sveti Tomaž se imenujejo:  
 

1. Balažič Ivan, univ. dipl. prav., stanujoč Senik 17/a, 2258 Sveti Tomaž, za predsednika,  
 
2. Grašič Ivan,  stanujoč Mala vas 29a, 2258 Sveti Tomaž - za člana,  

          Obran Janez, stanujoč Pršetinci 40, 2258 Sveti Tomaž - za namestnika člana,  
 

3. Prejac Herman, stanujoč Sveti Tomaž 35b, 2258 Sveti Tomaž - za člana,  
          Hudžar Jožica, stanujoča Koračice 37, 2258 Sveti Tomaž - za namestnico člana,  
 

4. Pavlinič Silvija, stanujoča Senik 21, 2258 Sveti Tomaž - za člana,  
          Bratuša Milan, Pršetinci 1, 2258 Sveti Tomaž – za namestnika člana.  
 

2.  
 

Mandat predsednika, članov in namestnikov traja štiri leta.  
 

3.  
 

Sedež volilne komisije je Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž.  
 

4.  
 

Ta sklep velja takoj.  
 
Štev: 007-17/2010 01/ZH 
Sveti Tomaž, dne 24.05.2010 

ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
Mirko CVETKO l.r. 

    
15. 

 
Na podlagi 37. člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/07) objavlja 

RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKIH VOZIL IZ SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA 

ZA LETO 2010 
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I. Predmet razpisa: Sofinanciranje nabave gasilskih vozil v višini 30.000,00 EUR. 
II. Upravičenci in pogoji za prijavo:  
Na razpis se lahko prijavijo prostovoljna gasilska društva iz območja občine Sveti Tomaž, ki opravljajo 
javno gasilsko službo.  
 
III. Merila razpisa:  
Vrednost dodeljenih sredstev po razpisu bo odvisna od skupne vrednosti prijav. V primeru večjega 
števila prijav se sredstva med prijavljena društva razdelijo v sorazmernem deležu od vrednosti prijave 
med vsa društva v enakem deležu.  
 
IV. Vlogi za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna je potrebno priložiti: 
a) Sklep upravnega odbora o pristopu k realizaciji projekta; 
b) predračun za nabavo gasilskega vozila; 
c.) Soglasje gasilske zveze 
 
V. Izbor prijavljenih projektov za sofinanciranje bo pripravila tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. 
Obvestilo o izboru bodo gasilska društva prejela najkasneje v 15 dneh po končanem razpisu. Z 
izbranimi gasilskimi društvi bodo sklenjene pogodbe v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice 
in obveznosti. 
 
VI. Vlogo z vsemi zahtevanimi dokumenti oziroma prilogami je potrebno predložiti v zaprtih kuvertah 
na naslov: Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, Sveti Tomaž s pripisom: »Ne odpiraj - javni razpis 
“GASILCI 2010”, najkasneje do 10.06.2010 
 
VII. Nepopolne in zapoznele prijave ne bodo upoštevane. 
 
VIII. Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na sedežu 
občine.  
 
IX. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom daje ga. Zinka Hartman, telefonska številka 7416600. 
 
Številka: 419-51/2010 01/zh 
Sveti Tomaž, 25.05.2010 

ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
Mirko CVETKO l.r. 

                                                                                 
 
 
 
 
. 


