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Številka 17/19 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sveti Tomaž 31.12.2019 
 
TISKOVINA               POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ
 
VSEBINA 
 
KRONOLOŠKO KAZALO IN REGISTER predpisov ter drugih aktov, objavljenih v 
Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž v letu 2019 
 
 
a ) ODLOKI 
 
ODLOK o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Sveti Tomaž, 8-33/2019 
ODLOK o rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2019, 9-34/2019 
ODLOK o načinu opravljana javne službe pomoč družini na domu v občini Sveti Tomaž, 10-
37/2019 
ODLOK o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2020, 15-47/2019 
 
b) PRAVILNIKI 
 
TEHNIČNI PRAVILNIK o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v 
občini Sveti Tomaž, 13-41/2019 
 
c ) SKLEPI 
 

SKLEP o imenovanju Odbora za finance, premoženje in proračun, 2-4/2019 
SKLEP o imenovanju Odbora za gospodarstvo in drobno gospodarstvo, 2-5/2019 
SKLEP o imenovanju Odbora za kmetijstvo in turizem, 2-6/2019 
SKLEP o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti, 2-7/2019 
SKLEP o imenovanju Odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet, 2-
8/2019 
SKLEP o imenovanju Odbora za požarno varnost in civilno zaščito, 2-9/2019 
SKLEP o imenovanju Statutarne komisije, 2-10/2019 
SKLEP o imenovanju Nadzornega odbora občine Sveti Tomaž, 2-11/2019 
SKLEP o imenovanju v svet Centra za socialno delo Spodnje Podravje, 2-12/2019 
SKLEP o spremembi Sklepa o višini uporabnine za zaprte šolske objekte, 3-13/2019  
SKLEP o nadaljevanju postopka sprejemanja  splošnih aktov, 6-23/2019 
SKLEP o znižanju plačil staršev za programa vrtcev v primeru bolezni, 6-25/2019 
SKLEP o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Sveti Tomaž in  
Dornava, 6-26/2019 
SKLEP o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Sveti Tomaž in  
Ljutomer, 6-27/2019 
SKLEP o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Ormož in Sveti Tomaž, 
7-28/2019 
SKLEP o  potrditvi ocene izvajanja občinskega programa varnosti  občine Sveti Tomaž v letu 
2018 , 7-29/2019 
SKLEP o izplačilu delnega povračila stroškov volilne kampanje za lokalne volitve  v letu 
2018, 7-30/2019 
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SKLEP o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic, 7-31/2019 
SKLEP o imenovanju v Svet zavoda Pokrajinskega muzeja Ptuj, 7-32/2019 
SKLEP o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta občine Sveti Tomaž (SD OPN ST1) 12-39/2019 
SKLEP o določitvi cene programa predšolske vzgoje in otroškega varstva v Vrtcu Sveti 
Tomaž, 13-42/2019  
SKLEP o imenovanju člana v svet Javnega lekarniškega zavoda Lekarna Ormož, 13-
43/2019 
SKLEP o javni razpravi o predlogu Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2020, 14-44/2019 
SKLEP o določitvi cene javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 16-50/2019 
SKLEP o subvencioniranju cene storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 16-
51/2019 
SKLEP o določitvi cene gospodarske službe ravnanja z odpadki, 16-52/2019 
SKLEP o vrednosti točke za odmero NUSZ za leto 2020, 16-53/2019 
 
 
č ) RAZPISI 
 
JAVNI RAZPIS za namen pokroviteljstva v letu 2019, 1-1/2019 
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje na področju športa v letu 2019, 5-15/2019 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2019, 5-16/2019 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Sveti Tomaž za leto 2019, 5-
17/2019 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje humanitarnih organizacij v letu 2019, 5-18/2019 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje drugih društev v letu 2019, 5-19/2019 
JAVNI RAZPIS o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih  naprav na območju občine Sveti Tomaž 
za leto 2019, 5-20/2019 
JAVNI RAZPIS o dodeljevanju sredstev finančne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Občini Sveti Tomaž za leto 2019, 5-21/2019 
JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Sveti Tomaž v 
letu 2019, 5-22/2019 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov na območju občine Sveti 
Tomaž, 11-38/2019 
 
d ) DRUGI AKTI 
 
LETNI PROGRAM ŠPORTA v Občini Sveti Tomaž za leto 2019, 2-2/2019 
LETNI PROGRAM KULTURE v Občini Sveti Tomaž za leto 2019, 2-3/2019 
SOGLASJE k povečanju normativa otrok v vrtcu Sveti Tomaž, 4-14/2019 
ZAKLJUČNI RAČUN proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2018, 6-24/2019 
DOPOLNITEV NAČRTA ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Sveti Tomaž v letu 2019, 9-
35/2019 
SOGLASJE k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu Sveti Tomaž za leto 2019/2020, 9-36/2019 
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
občinskega prostorskega načrta občine Sveti Tomaž (SD OPN ST1) 12-40/2019 
JAVNA PREDSTAVITEV predloga načrta zaščite in reševanja občine Sveti Tomaž, 14-45/2019 
SKLIC ZBORA OBČANOV za območje celotne občine, 14-46/2019 
NAČRT ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Sveti Tomaž v letu 2020, 15-48/2019 
Kadrovski načrt za leto 2020 in 2021, 15-49/2019 
 
 
 
 


