
 
OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
 
Na podlagi 27. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 07/07 in 
Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 20/17 in 9/18) in  28. člena Poslovnika občinskega sveta 
Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 07/07 in Uradno glasilo občine Sveti 
Tomaž, št. 9/18) 

SKLICUJEM 
15. redno sejo Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, 

ki bo v torek, 17.novembra  2020  ob 18,00 uri 
v kulturni dvorani, Sv. Tomaž 44, 2258 Sveti Tomaž 

 
Za sejo predlagam naslednji 

dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega  sveta s 
poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Predlog Odloka o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2021 
3. Elaborat o oblikovanju cen storitev občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 

v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2021 
4. Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanje in 

čiščenje odpadnih in padavinskih voda v občini Sveti Tomaž za leto 2021 
5. Tehnični pravilnik gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah 

Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž  
6. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z 

odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2021 
7. Ocena in poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti  občine Sveti Tomaž v letu  

2019 
8. Sklep o podaljšanju uporabe Kmetijskega pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 

kmetijstva in podeželja v občini Sveti Tomaž za programsko obdobje 2015 – 2020 
9. Sklep o podaljšanju uporabe Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje 

razvoja gospodarstva v  občini Sveti Tomaž za programsko obdobje 2014 – 2020. 
10. Diip za rekonstrukcijo LC 302-441 Mala vas – Sejanci  
11. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
12. Razno 

 
Gradivo k točki 2, ste že prejeli, gradivo k točkam 3,4,5,6,7,8,9 vam pošiljamo skupaj z vabilom. 
Zapisnik in gradivo k točki 10 vam pošljemo naknadno. 

                                                                                        ŽUPAN 

Datum: 06.11.2020                             Mirko CVETKO 
Številka: 032-1/2018 01/ZH 
 

 


