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Letnik 1 
 

Številka 13/2010 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sveti Tomaž, 31.12.2010 
 
TISKOVINA               POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ
 
 
VSEBINA 
 
KRONOLOŠKO KAZALO IN REGISTER predpisov ter drugih aktov, objavljenih v Uradnem 
glasilu Občine Sveti Tomaž v letu 2010 
 
a ) ODLOKI 
 
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Sveti Tomaž, 1-2/2010 
ODLOK o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, 3-11/2010 
ZAKLJUČNI RAČUN  proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2009, 4-16/2010 
ODLOK O REBALANSU proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2010, 5-17/2010 
ODLOK O REBALANSU proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2010 -02, 6-22/2010 
ODLOK o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2011,   12-38/2010 
 
 
b.) PRAVILNIKI 
 
PRAVILNIK o dodeljevanju pomoči  za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za programsko obdobje 
2010-2013, 1-1/2010 
PRAVILNIK o oddaji javnih naročil, 3-10/2010 
PRAVILNIK o kriterijih za sprejem otrok v vrtec, 3-12/210 
PRAVILNIK o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa  
v občini Sveti Tomaž, 12-41/2010 
 
 
c ) SKLEPI 
 
SKLEP o določitvi cene programa predšolske vzgoje in otroškega varstva  v Osnovni šoli  
Sveti Tomaž, 1-3/2010 
SKLEP o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Sveti Tomaž za volilno leto 2010,  
3-13/2010 
SKLEP o imenovanju občinske volilne komisije občine Sveti Tomaž,   3-14/2010 
SKLEP o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2010, 5-18/2010 
SKLEP o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010,   5-19/2010 
SKLEP o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic,  5-20/2010 
SKLEP o imenovanju občinske volilne komisije občine Sveti Tomaž,  5-21/2010 
SKLEP o spremembi Sklepa o določitvi cene programa predšolske vzgoje in otroškega varstva v Osnovni šoli 
Tomaž,  7-23/2010 
SKLEP o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,  9-26/2010 
SKLEP o javni razpravi o Predlogu Proračuna občine Sveti Tomaž za leto  2011,  10-27/2010 
SKLEP o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Sveti 
Tomaž za leto 2011,   10-28/2010 
SKLEP o postopnosti obremenitve NUSZ v letu 2011,  10-29/2010 
SKLEP o imenovanju Odbora za finance, premoženje in proračun,  10-30/2010 
SKLEP o imenovanju Odbora za gospodarstvo in drobno gospodarstvo,  10-31/2010 
SKLEP o imenovanju Odbora za kmetijstvo in turizem, 10-32/2010 
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SKLEP o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti, 10-33/2010 
SKLEP o imenovanju Odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet, 10-34/2010 
SKLEP o imenovanju Odbora za požarno varnost in civilno zaščito, 10-35/2010 
SKLEP o imenovanju Statutarne komisije, 10-36/2010 
SKLEP o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2011,  12-39/2010 
SKLEP o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2011, 12-40/2010 
SKLEP o imenovanju nadzornega odbora,  12-42/2010 
SKLEP o imenovanju podžupana, 12-43/2010 
 
 
d ) RAZPISI 
 
RAZPIS za zbiranje predlogov za oblikovanje programa akcij in projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 
2010 sofinancirala občina Sveti Tomaž,  2-6/2010 
RAZPIS za zbiranje predlogov programov humanitarnih organizacij, ki jih bo v letu 2010 sofinancirala občina 
Sveti Tomaž, 2-7/2010 
RAZPIS za zbiranje predlogov za oblikovanje programa na  področju športa, ki jih bo v letu 2010, sofinancirala 
občina Sveti Tomaž, 2-8/2010 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Sveti Tomaž  
za leto 2010, 2-9/2010 
RAZPIS za sofinanciranje nabave gasilskih vozil iz sredstev občinskega proračuna  
za leto 2010, 3-15/2010 
 
 
e ) DRUGI AKTI 
 
LETNI PROGRAM športa za leto 2010, 1-4/2010 
LETNI PROGRAM kulture za leto 2010, 1-5/2010 
POROČILO o izidu volitev za župana občine Sveti Tomaž,  8-24/2010 
POROČILO o izidu volitev za svetnike občinskega sveta občine Sveti Tomaž, 8-25/2010 
ZBOR OBČANOV za območje celotne občine Sveti Tomaž, 11-37/2010 
 


