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Letnik 1 
 

Številka 8/2014 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sveti Tomaž, 29.05.2014 
 
TISKOVINA               POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ
 
VSEBINA 
 
16. PRAVILNIK o spremembah Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje  
      izvajanja letnega programa športa v Občini Sveti Tomaž  
17. PRAVILNIK o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev  
      v občini Sveti Tomaž 
18. SKLEP o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic 
19. SKLEP o imenovanju občinske volilne komisije 
 
 

16. 
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 21. člena  
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 UPB in 60/07) in 23. člena Statuta  
občine Sveti  Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož 7/07) je Občinski svet na 26. redni seji,  
dne 28.05. 2014 sprejel  
 

PRAVILNIK o spremembah Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Sveti Tomaž  

 
1. člen 

S tem pravilnikom se spremeni Pravilnik  pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanje letnega 

programa športa v občini Sveti Tomaž (Uradno glasilo Sveti Tomaž št. 12/2010). 

2. člen 

V 10. členu se pri točki: 3. Kakovostni šport spremeni tabela za vrednotenja objekta, tako, da se 

glasi:« 

Najem  športne dvorane v občini 0,5 točke za uro vadbe 

Najem  športne dvorane izven občine 1 točka za uro vadbe 

Najem zunanjega igrišča 0,25 točke za uro vadbe 

 
Vsa ostala določila Pravilnika  pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanje letnega programa športa v 
občini sveti Tomaž (Uradno glasilo Sveti Tomaž št. 12/2010) ostanejo nespremenjena. 
 

3. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.  
 
Številka: 007-16/2014 01/ZH 
Sveti Tomaž, 28.05.2014 

ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
Mirko CVETKO  l.r. 
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17. 
Na podlagi 21. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04) in 23. člena 
Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/07) je Občinski svet občine Sveti 
Tomaž  na svoji 26. redni seji, dne 28.05.2014 
 

PRAVILNIK o spremembi pravilnika 
o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Sveti Tomaž 

 
1. člen 

 
S tem pravilnikom se spremeni Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Sveti 
Tomaž (Uradni vestnik občine Sveti Tomaž št. 16/2007). 
 

2. člen 
 

V 3. členu Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Sveti Tomaž (Uradni 
vestnik občine Sveti Tomaž št. 16/2007) se doda nova alinea, ki se glasi:«redno delovanje in jubileji.« 
 

3. člen 
 
9. člen Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Sveti Tomaž (Uradni vestnik 
občine Sveti Tomaž št. 16/2007), ki se nanaša na merila in kriterije, se spremeni tako, da se glasi: 
»Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:  

Merila: točke 

1.Redno delovanje  
število članov turističnega društva s plačano članarino: 

 

-do dvajset članov               5 točk 

-do trideset članov             10 točk 

-nad trideset članov            15 točk 

  

2.Jubileji društva  

-za vsako 10 obletnico delovanja 15 točk 

  

3.Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega 
pomena 

 

-predstavitev društva  ter z njo občine na sejmih, razstavah in drugih prireditvah v 
Sloveniji 

5 točk/predstavitev 

-predstavitev društva  ter z njo občine na sejmih, razstavah in drugih prireditvah v 
tujini 

10 točk /predstavitev 

-izdajanje promocijskega materiala: izdelava spletne strani, zgibanka, 
razglednica, zemljevidi ipd… 

10 točk 

  

4.Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih 
pospeševanja turizma 

 

-organizacija in izvedba raznih tekmovanj, natečajev, delavnic, predavanj 5 točk/tekmovanje ali 
predavanje 

  

5.Akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju 
okolja 

 

-projekti na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine  20 točk/leto 

-Vzdrževanje kolesarskih, pohodnih ter drugih poti in razgledišč 10 točk /leto 

-čistilne in druge akcije 5 točk /leto 

  

6.Organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev 
lokalnega in širšega pomena 

 

-izvedba poldnevne prireditve (kot npr. pohod, etnološka prireditev, razne ostale 
prireditve  

5 točk/prireditev 

-izvedba celodnevne prireditve  10 točk/prireditev 

- sodelovanje društva pri drugih prireditvah v občini 3 točke/prireditev 
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-sodelovanje društva pri drugih prireditvah izven občine 1 točka/prireditev 

  

7.Aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka  

-organiziranje raznih delavnic, tečajev za mladino, otroke 2 točki/delavnico 

 
 

4. člen 
 

Vsa ostala določila Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Sveti Tomaž 
(Uradni vestnik občine Sveti Tomaž št. 16/2007) ostanejo nespremenjena. 
 

5. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.  
 
Številka: 007-17/2014 01/ZH 
Sveti Tomaž, 28.05.2014 

ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
Mirko CVETKO  l.r. 
 

 
18. 

Na podlagi 16a., 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 23. člena Statuta občine Sveti Tomaž 
(Uradni vestnik občine Ormož št. 7/07) je občinski svet občine Sveti Tomaž na svoji 26. redni seji, dne 
28.05.2014 sprejel  
 
                                                                    SKLEP 

o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic 

1. člen 

Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij ali avgust) 
rezervirati mesto v vrtcu, plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 50% višine njihovega plačilnega 
razreda kot rezervacijo. 

2. člen  

Za priznanje popusta iz 1. člena tega sklepa so starši dolžni podati pisno izjavo o odsotnosti otroka na 
sedežu vrtca.   

3. člen  

Izpad sredstev v višini oprostitve  plačila dela oskrbnine v vrtcih se pokrije iz sredstev proračuna 
občine Sveti Tomaž.  

4. člen  

Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.   

Številka: 007-19/2014 01/ZH 
Datum:   28.05.2014  

ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
Mirko CVETKO  l.r. 
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19. 
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 26. redni  seji, dne 28.05.2014 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, 
Rakuša Andreja, univ.dipl.prav., stanujoča Savci 15, 2258 Sveti Tomaž, za namestnico 
predsednika  

 
2.  Rajh Tomaž, stanujoč Trnovci 23, 2258 Sveti Tomaž - za člana,  

           Rep Barbara, stanujoča Trnovci 1, 2258 Sveti Tomaž - za namestnika člana,  
 

3.  Žagavec Bojan, stanujoč Sveti Tomaž 28, 2258 Sveti Tomaž - za člana,  
           Sirc Marica, stanujoča Mezgovci 5, 2258 Sveti Tomaž - za namestnico člana,  
 

4.  Bratuša Milan, stanujoč Pršetinci 1, 2258 Sveti Tomaž - za člana,  
           Viher Ivan, stanujoč Savci 13, 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- 18/2014 01/ZH 
Sveti Tomaž, dne 28.05.2014 

ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
Mirko CVETKO  l.r. 

 


