
 
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 
25. redno sejo Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, 

ki bo v ponedeljek 14. Aprila 2014, ob 18.00 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 24. redne seje občinskega  sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Program opremljanja stavbnih zemljišč in odlok o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za območje občine Sveti Tomaž- predlog 
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine 

Sveti Tomaž 
4. Poročilo o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo občinah Ormož, Sveti Tomaž in 

Središče ob Dravi v letu 2013 in obravnava elaborata za določitev nove cene 
5. Poročilo o izvajanju GJS odvajanje in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v 

občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi v letu 2013 in obravnava elaborata 
za določitev nove cene  

6. Poročilo o izvajanju GJS ravnanje z odpadki v  občinah Ormož, Sveti Tomaž in 
Središče ob Dravi v letu 2013 in obravnava elaborata za določitev nove cene 

7. Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2014 in postopna obremenitev 
8. Mnenje k imenovanju ravnatelja glasbene šole Ormož 
9. Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Sveti Tomaž 
10. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
11. Razno 

 
Gradivo k točki 2 in 3 ste že prejeli, gradivo pod točko 4, 5, 6 boste prejeli naknadno, ostalo 
gradivo in zapisnik vam pošiljamo skupaj z vabilom.  
Gradivo k točki 8 in 9 vsebuje osebne podatke zato  z njim ravnajte pazljivo in ga po  uporabi 
uničite, da ne bodo vidni ti podatki.  

                                                                                           ŽUPAN 

Datum: 03.04.2014                    Mirko CVETKO 
Številka: 032-2/2010 01/ZH 
 
 
 
 


