
 
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 
7. redno sejo Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, 

ki bo v  sredo 01. junija  2011  ob 19,30 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 6. redne seje občinskega  sveta s 
poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini 

Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2010 
3. Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih 

in padavinskih voda v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2010 
4. Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v občini 

Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2010 
5. Predstavitev dopolnitve programa za ravnanje z odpadki- nov način zbiranja odpadne 

embalaže 
6. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju- 

osnutek 
7. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

»Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž- skrajšani 
postopek  

8. Odlok o koncesiji  za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v občini Sveti Tomaž- 
osnutek 

9. Imenovanje članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
10. Pooblastilo za zastopanje občine Sveti Tomaž v skupščini Centra za starejše občane 

Ormož CSO d.o.o. 
11. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic 
12. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
13. Razno 

 
Gradivo k točkam 6, 7 in 8 ste že prejeli, ostalo gradivo vam pošiljamo skupaj z vabilom. 

                                                                                                  ŽUPAN 

Datum: 23.05.2011           Mirko CVETKO 
Številka: 032-2/2010 01/ZH 
 
 


