
Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, Sveti Tomaž. Izdajatelj: Občinska uprava 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Letnik 1 
 

Kazalo 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sveti Tomaž, 31.12.2008 
 
TISKOVINA                           POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ
 
 
VSEBINA 
 
KRONOLOŠKO KAZALO IN REGISTER predpisov ter drugih aktov, objavljenih v Uradnem glasilu 
občine Sveti Tomaž v letu 2007 in v letu 2008 
 
a.) ODLOKI 
ODLOK o porabi sredstev proračunske rezerve  v letu 2007  2-6/2007 
ODLOK o ustanovitvi vzgojno –izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž 3-8/2007 
ODLOK o proračunu občine  Sveti Tomaž za leto 2008  4-12/2007 
ODLOK o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Sveti Tomaž  5-16/2008 
Odlok o zaključnem računu občine Sveti Tomaž za leto 2007    8-32/2008 
ODLOK o rebalansu proračuna občine  Sveti Tomaž za leto 2008 -1  10-35/2008 
ODLOK o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2008  13-41/2008 
ODLOK o občinskih cestah 17-54/2008 
ODLOK o  varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Sveti Tomaž 17-55/2008 
ODLOK o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne 
infrastrukture za območje občine Sveti Tomaž 17-56/2008 
ODLOK o spremembah in dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi vzgojno –izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Sveti Tomaž 18-57/2008 
ODLOK o proračunu Občine Sveti Tomaž za leto 2009  19-62/2008 
 
b.) PRAVILNIKI 
PRAVILNIK o merilih za obratovanje gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v 
podaljšanem obratovalnem času 10-36/2008 
PRAVILNIK o dodelitvi enkratne denarne pomoči  staršem ob rojstvu otroka 10-37/2008 
 
c.) SKLEPI 
SKLEP o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Sveti 
Tomaž za leto 2008  3-9/2007 
SKLEP  o postopni obremenitvi za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008 3-10/2007 
SKLEP o višini uporabnine  za zaprte šolske objekte  3-11/2007 
SKLEP o imenovanju nadzornega odbora občine Sveti Tomaž  4-14/2007  
SKLEP o imenovanju statutarne komisije  občine Sveti Tomaž  4-15/2007 
SKLEP o odpovedi soustanoviteljskim pravicam v  Zavodu za informiranje Ormož 5-19/2008  
SKLEP o odpovedi soustanoviteljskim pravicam v  Mladinskem centru Ormož  5-20/2008  
SKLEP o odpovedi soustanoviteljskim pravicam v  Javni razvojni agenciji Ormož  5-21/2008  
SKLEP o odpovedi soustanoviteljskim pravicam v  Ljudski univerzi Ormož  5-22/2008 
SKLEP o imenovanju predstavnika v svet zavoda Osnovna šola Sveti Tomaž  5-23/2008 
SKLEP o imenovanju predstavnika v svet zavoda Knjižnica F. K. Meška Ormož  5-24/2008 
SKLEP o imenovanju predstavnika v svet zavoda Zdravstveni dom Ormož  5-25/2008 
SKLEP o imenovanju predstavnika v svet zavoda Osnovna šola Stanka Vraza Ormož  5-26/2008 
SKLEP o soglasju s ceno storitve »Pomoč družini na domu«   8-33/2008 
SKLEP o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic 10-38/2008 
SKLEP o najemninah za grobove  13-42/2008 
SKLEP o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2008 15-44/2008 
SKLEP o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana Odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in 
promet 16-45/2008 
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SKLEP o uradnih urah župana 16-47/2008 
SKLEP o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Sveti 
Tomaž za leto 2009   18-58/2008 
SKLEP o postopni obremenitvi zavezancev za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
občine Sveti Tomaž za leto 2009  18-59/2008 
SKLEP o imenovanju člana v Svet Zavoda Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož  18-60/2008     
SKLEP o javni razpravi o predlogu Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2009  18-61/2008 
 
d.) RAZPISI 
RAZPIS za zbiranje predlogov za oblikovanje programa na področju športa, ki jih bo v letu 2007 sofinancirala 
občina Sveti Tomaž  1-1/2007 
RAZPIS za zbiranje predlogov za oblikovanje programa akcij in projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 
2007 sofinancirala občina Sveti Tomaž 1-2/2007 
RAZPIS za sofinanciranje nabave gasilskih vozil, gasilske zaščitne in reševalne opreme iz sredstev občinskega 
proračuna za leto 2007 1-3/2007 
RAZPIS za zbiranje predlogov programov humanitarnih organizacij, ki jih bo v letu 2007 sofinancirala Občina 
Sveti Tomaž. 1-4/2007 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Sveti Tomaž za leto 2007   1-5/2007 
POPRAVEK RAZPISA za sofinanciranje nabave gasilskih vozil, gasilske zaščitne in reševalne opreme iz 
sredstev občinskega proračuna za leto 2007 2-7/2007 
RAZPIS za zbiranje predlogov za oblikovanje programa na področju športa, ki jih bo v letu 2008 sofinancirala 
občina Sveti Tomaž  6-27/2008 
RAZPIS za zbiranje predlogov za oblikovanje programa akcij in projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 
2008 sofinancirala občina Sveti Tomaž  6-28/2008 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Sveti Tomaž za leto 2008  6-29/2008 
RAZPIS za zbiranje predlogov programov humanitarnih organizacij, ki jih bo v letu 2008 sofinancirala občina 
Sveti Tomaž  6-30/2008 
POPRAVEK RAZPISA za zbiranje predlogov za oblikovanje programa akcij in projektov na področju kulture, 
ki jih bo v letu 2008 sofinancirala občina Sveti Tomaž 7-31/2008 
JAVNI RAZPIS  za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 9-34/2008 
 
e.) DRUGI AKTI 
LETNI NAČRT pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2008  4-13/2007  
LETNI PROGRAM kulture Občine Sveti Tomaž za leto 2008  5-17/2008 
LETNI PROGRAM športa v Občini Sveti Tomaž za leto 2008  5-18/2008 
POGOJI  za plakatiranje med volilno kampanjo za izvedbo volitev poslancev v Državni zbor 11-39/2008 
PREDNOSTNA LISTA upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 12-40/2008 
SEZNAM UPRAVIČENCEV, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja  14-43/2008 
SPORAZUM o prenehanju soustanoviteljskih pravic in o razdelitvi premoženjskih pravic v Zavodu za 
informiranje Ormož in Mladinskem centru Ormož 16-46/2008 
SKLIC ZBORA OBČANOV za naselje Mezgovci, Rucmanci, Trnovci, Senčak 16-48/2008 
SKLIC ZBORA OBČANOV za naselje Bratonečice, Savci 16-49/2008 
SKLIC ZBORA OBČANOV za naselje Gornji Ključarovci, Senik 16-50/2008 
SKLIC ZBORA OBČANOV za naselje Hranjigovci, Pršetinci 16-51/2008 
SKLIC ZBORA OBČANOV  za naselje Koračice 16-52/2008 
SKLIC ZBORA OBČANOV za naselje Gradišče, Mala vas, Rakovci, Sejanci, Sveti Tomaž, Zagorje 16-53/2008 
LETNI NAČRT pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2009 19-63/2008  

 
 


