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Letnik 1 
 

Številka 4/2020 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Sveti Tomaž, 30.03.2020 
 
TISKOVINA                 POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ
 
VSEBINA 
 

8. SKLEP o podrobnejši opredelitvi izjem glede prepovedi gibanja  izven Občine Sveti Tomaž  
9. SKLEP o podaljšanju roka javnega razpisa za kmetijstvo 
10. SKLEP o podaljšanju roka javnega razpisa za gospodarstvo 
 

8. 

SKLEP O PODROBNEJŠI OPREDELITVI IZJEM GLEDE PREPOVEDI  
GIBANJA  IZVEN OBČINE SVETI TOMAŽ  

 
Splošna določba 
 

1. člen  

(vsebina sklepa) 
 
S tem sklepom se za območje občine Sveti Tomaž določijo izjeme glede prepovedi gibanja izven 
občine, določenih v Odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in 
površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20).  
 
Podrobnejša opredelitev izjem 
 

2. člen  

(podrobnejša opredelitev izjem)  
 
(1) Na območju občine se občankam in občanom (v nadaljnjem besedilu: občan) zagotavlja dostop do: 

- trgovine z živili (Kmetijska zadruga Ptuj, s.p. Sveti Tomaž); 

- pošte. 

 
(2) Občani lahko izven območja občine po javni cesti oziroma javni poti dostopajo do najbližje storitve 
v drugi občini, in sicer do:  
- trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje, 
- drogerij in drogerijskih marketov, 
- prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov, 
- mest za prodajo hrane za živali, 
- prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere, 
- kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil, 
- bencinskih črpalk, 
- bank, 
- dostavnih, čistilnih in higienskih storitev, 
- komunalnih storitev za opravljanje z odpadki, 
- avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme. 
 
(3) Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz tega člena, je ob 
upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, obvezna uporaba zaščitne maske ali druge 
zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta li podobne oblike zaščite), ki prekrije nos in usta, ter 
zaščitnih rokavic.  
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Nadzor nad izvajanjem sklepa 
3. člen  

(nadzor) 
 

Nadzor nad izvajanjem te uredbe izvajajo pristojni organi. 
 
Končna določba 

4. člen  

(objava in začetek veljavnosti)  
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.  
 
Številka:181-2/2020 01/ZH 
Datum: 30.03.2020 

Mirko Cvetko l.r. 
                           ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 

             

 
9. 

Na  podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveti 
Tomaž za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni glasilo občine Sveti Tomaž št. 6/2015) in Mnenja o 
skladnosti ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Službe za državne pomoči in razvoj K-
BE015-2242761-2015, in 37. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradno vestnik občine Ormož, št. 
7/07 in Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 20/17 in 9/18)  izdajam naslednji 
 

SKLEP 
o podaljšanju roka javnega razpisa  

 
Rok za oddajo vlog na javni razpis o dodeljevanju sredstev finančne pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva  in podeželja v občini Sveti Tomaž za leto 2020,  se tem sklepom podaljša do 20. maja 
2020.   
 
Ta sklep velja takoj.  
 
Številka: 419-45/2020 01/ZH 
Datum:   23.03.2020 

Mirko Cvetko l.r. 
                           ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
 
 

10. 

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini 
Sveti Tomaž za programsko obdobje 2014-2020 (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 6/2015 in 
6/2018) ter na podlagi soglasja Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči (št. 
priglasitve: M002-2242761-2015 in M002-2242761-2015/I) in 37. člena Statuta Občine Sveti Tomaž 
(Uradno vestnik občine Ormož, št. 7/07 in Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 20/17 in 9/18) 
izdajam naslednji    

SKLEP 
o podaljšanju roka javnega razpisa  

Rok za oddajo vlog na javni razpis za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini 
Sveti Tomaž v letu 2020,  se tem sklepom podaljša do 20. maja 2020.   
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Ta sklep velja takoj.  
 
Številka: 419-46/2020 01/ZH 
Datum:   23.03.2020 

Mirko Cvetko l.r. 
                           ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
             

 
 
 


