
 
OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
 
 
Na podlagi 27. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 07/07) in  
28. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, 
št. 07/07) 

SKLICUJEM 
27. redno sejo Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, 

ki bo v sredo, dne 24. marca 2010  ob 19,00 uri 
v sejni sobi občinskega sveta, Sv. Tomaž 44, 2258 Sveti Tomaž 

 
Za sejo predlagam naslednji 

dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 26. redne seje občinskega  sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Odlok o koncesiji za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v občini Sveti Tomaž- 

osnutek 
3. Odlok določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Sveti Tomaž- 

osnutek 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Ormož- 

skrajšani postopek 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda na 

področju osnovnega šolstva s prilagojenim programom- skrajšani postopek  
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  vzgojno izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž- skrajšani postopek 
7. Pravilnik o priznanjih občine Sveti Tomaž 
8. P R A V I L N I K o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
       in podeželja za programsko obdobje 2010–2013 z mnenjem 
9. Letno poročilo o izvajanju GJS odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v 

občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2009 
10. Letno poročilo o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob 

Dravi , Sveti Tomaž in v delu občine Ljutomer v letu 2009 
11. Letno poročilo o izvajanju GJS ravnanja s odpadki v občinah Ormož, Središče ob 

Dravi in Sveti Tomaž v letu 2009 
12. Programi ravnanja z odpadki za leto 2010  
13. Sklep o določitvi cene programa predšolske vzgoje in otroškega varstva v Osnovni 

šoli Sv. Tomaž 
14. Letni program kulture za leto 2010  
15. Letni program športa za leto 2010 
16. Sklep o pristopu k modernizacijam cestnih odsekov v Bratonečicah in v Savcih. 
17. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
18. Razno 

 
Gradivo k točkam dnevnega reda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12 ste že prejeli. Ostalo 
gradivo k točkam dnevnega reda 13,14,15 in 16 vam pošiljamo skupaj z vabilom. 

                                                                                              ŽUPAN 

Datum: 15.03.2010             Mirko CVETKO 
Številka: 032-0001/2008 


