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Letnik 1 
 

Številka 16/2011 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sveti Tomaž, 31.12.2011 
 
TISKOVINA               POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ
 
 
VSEBINA 
 
KRONOLOŠKO KAZALO IN REGISTER predpisov ter drugih aktov, objavljenih v Uradnem 
glasilu Občine Sveti Tomaž v letu 2011 
 
a ) ODLOKI 
 
ODLOK o občinskem prostorskem načrtu občine Sveti Tomaž, 4-6/2011 
ODLOK o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveti Tomaž, 4-7/2011 
ODLOK o rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2011-01, 10-21/2011 
ODLOK o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2012, 15-32/2011 
 
b) PRAVILNIKI 
 
PRAVILNIK o priznanjih občine Sveti Tomaž, 6-9/2011 
PRAVILNIK o načinu oddajanja, višini uporabnine in načinu plačila uporabe poslovnih prostorov Kulturnega 
doma, 6-10/2011 
 
 
c ) SKLEPI 
 
SKLEP o poslovnem času in uradnih urah občinske uprave, 1-1/2011 
SKLEP o imenovanju nadomestnih članov v svet zavoda osnovna šola Sveti Tomaž, 3-5/2011 
SKLEP o dopolnitvi sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2011, 5-8/2011 
SKLEP o spremembi Sklepa o soglasju z določitvijo cene za javno službo oskrbe s pitno vodo št. 007-27/2009 
01/ZH z dne 28.12.2009, 6-11/2011 
SKLEP o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic, 8-17/2011 
SKLEP o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 8-19/2011 
SKLEP o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2011, 9-20/2011 
SKLEP o spremembi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2011, 10-22/2011 
SKLEP o soglasju k ceni storitve »Pomoč družini na domu« , 10-23/2011 
POPRAVEK SKLEPA o spremembi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2011,  
11-25/2011 
SKLEP o dopolnitvi sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2011,  
13-27/2011 
SKLEP o javni razpravi o predlogu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2012, 14-28/2011 
SKLEP o vrednosti točke za odmero NUSZ za leto 2012, 14-29/2011 
SKLEP o postopnosti obremenitve NUSZ za leto 2012, 14-30/2011 
SKLEP o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2012, 15-33/2011 
SKLEP o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012, 15-34/2011 
SKLEP o imenovanju v Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 15-36/2011 
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č ) RAZPISI 
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in sredstev občinskega proračuna za leto 2011,  
2-2/2011 
RAZPIS za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2011, 7-13/2011 
RAZPIS za sofinanciranje humanitarnih organizacij v letu 2011, 7-14/2011 
RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje na področju športa v letu 2011, 7-15/2011 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Sveti Tomaž za leto 2011, 7-16/2011 
 
 
d ) DRUGI AKTI 
 
LETNI PROGRAM ŠPORTA v občini Sveti Tomaž v letu 2011, 3-3/2011 
LETNI PROGRAM KULTURE v občini Sveti Tomaž v letu 2011, 3-4/2011 
ZAKLJUČNI RAČUN proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2010, 6-12/2011 
POOBLASTILO o zastopanju občine na skupščini družbe Centra za starejše občane Ormož d.o.o., 8-18/2011 
SOGLASJE sistemizaciji in k obsegu dejavnosti predšolske vzgoje za  šolsko leto 2011/2012, 10-24/2011 
STROŠKOVNIK o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, 12-26/2011 
SKLIC zbora občanov za območje celotne občine, 14-31/2011 
KADROVSKI NAČRT za leto 2012 in 2013, 15-35/2011 
 
 


