
 
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, 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 
5. redno sejo Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, 

ki bo v  četrtek  23. maja 2019  ob 19,00 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 4. redne seje občinskega  sveta s 
poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Sklep o potrditvi spremembe občinske meje med občinama Ormož in Sveti Tomaž  
3. Informacija o trendih varnostnih pojavov v občini Sveti Tomaž  za leto 2018 
4. Ocena in poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti v občini Sveti Tomaž v letu 

2018. 
5. ODLOK o nadomestilu stavbnih zemljišč v občini Sveti Tomaž- druga obravnava 
6. ODLOK o načinu opravljanja javne službe pomoč družini na domu v občini sveti Tomaž-

osnutek 
7. Potrditev Spremembe DIIPa Rekonstrukcija JP 802-221 Savski vrh 
8. Sklep o izplačilu delnega povračila stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 

2018 
9. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic 
10. Sklep o imenovanju članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju 

občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž 
11. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Pokrajinski muzej Ptuj -Ormož 
12. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. 352/7, 366/4, 366/5, 1716, 1727 in 1624/2 

vse k.o. Koračice. 
13.  Pooblastilo županu za sklenitev pogodb o brezplačni odsvojitvi nepremičnega 

premoženja s Republiko Slovenijo, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za ceste za 
parc. št. 244/1, 1615/1, k.o. Savci. 

14. Pooblastilo županu za sklenitev pogodb o brezplačni odsvojitvi nepremičnega premoženja 
s Republiko Slovenijo, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za ceste za parc. št. 1619/4 
k.o. Savci. 

15. Pooblastilo županu za sklenitev pogodb o brezplačni odsvojitvi nepremičnega premoženja 
s Republiko Slovenijo, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za ceste za parc. št. 352/7, 
365/4, 365/5, 366/4, 366/5, 389/2, 389/3, 389/4, 705/3, 706/2, 707/1, 712/9, 1716, 1727 
vse k.o. Koračice. 

16. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
17. Razno 

 
Gradivo k točki 5,6, ste že prejeli, gradivo k točki 11 boste prejeli naknadno, gradivo k ostalim 
točkam vam pošiljamo skupaj z vabilom. 

                                                                                                          ŽUPAN 

Datum: 09.05.2019                                        Mirko CVETKO 
Štev: 032-1/2018/ 01/ZH 


