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Sveti Tomaž 31.12.2021 
TISKOVINA               POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ
 
VSEBINA 
 
KRONOLOŠKO KAZALO IN REGISTER predpisov ter drugih aktov, objavljenih v Uradnem 
glasilu Občine Sveti Tomaž v letu 2021 
 
 
a ) ODLOKI 
 
ODLOK o pokopališkem redu na območju občine Sveti Tomaž, 2-2/2021 
ODLOK o turistični in promocijski taksi v občini Sveti Tomaž, 2-3/2021 
ODLOK o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini 
Sveti Tomaž, 10-16/2021 
ODLOK o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Sveti Tomaž, 12-21/2021 
ODLOK o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud  za spremembo namenske rabe prostora v 
Odloku o občinskem prostorskem načrtu občine Sveti Tomaž, 12-22/2021 
ODLOK o rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2021, 16-29/2021 
ODLOK o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2022, 19-38/2021 
 
 
 
b ) SKLEPI 
 
SKLEP o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo  govejega hleva v k.o. Rakovci, 7-
10/2021 
SKLEP o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic, 12-24/2021 
SKLEP o  potrditvi ocene izvajanja občinskega programa varnosti v občini Sveti Tomaž za leto 2020, 
12-25/2021 
SKLEP o določitvi cene programa predšolske vzgoje in otroškega varstva v Osnovni šoli Tomaž 15-
28/2021 
SKLEP o javni razpravi o predlogu Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2022, 17-30/2021 
SKLEP o lokacijski preveritvi  za parcelo  številka 324 k.o. Rucmanci, 17-31/2021 
SKLEP o določiti cene storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, 17/-32/2021 
SKLEP o subvencioniranju cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, 17-33/2021 
SKLEP o določitvi cene javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, 17-
34/2021 
SKLEP o subvencioniranju cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in 
padavinskih odpadnih voda, 17-35/2021 
SKLEP o določitvi cen  javnih gospodarskih služb ravnanja z odpadki, 17-36/2021 
SKLEP o vrednosti točke za odmero NUSZ za leto 2022, 17-37/2021 
 
 
 
c ) RAZPISI 
 
JAVNI RAZPIS o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih  naprav na območju občine Sveti Tomaž za leto 
2021, 1-1/2021 
JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v letu 2021, 5-7/2021 
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JAVNI RAZPIS o dodeljevanju sredstev finančne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v 
Občini Sveti Tomaž za leto 2021, 6-8/2021 
JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Sveti Tomaž v letu 2021, 6-
9/2021 
JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj občine Sveti Tomaž za leto 2021, 9-15/2021 
JAVNI RAZPIS za izbiro in  sofinanciranje izvajanje letnega programa  športa v občini  
Sveti Tomaž za leto 2021, 11-17/2021 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Sveti Tomaž za leto 2021,  
11-18/2021 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov drugih društev za leto 2021, 11-19/2021 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje humanitarnih organizacij v letu 2021, 11-20/2021 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2021,   13/26/2021 
JAVNI  RAZPIS za sofinanciranje nabave gasilskih vozil iz sredstev občinskega proračuna za leto 2021,  14-
27/2021 
 
d ) DRUGI AKTI 
 
DOPOLNITEV NAČRTA ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Sveti Tomaž  
v letu 2021, 3-4/2021 
JAVNO NAZNANILO o obveščanju javnosti o javni objavi osnutka izhodišč za pripravo Občinskega 
podrobnega prostorskega načeta za goveji hlev v Rakovcih 4-5/2021 
POPRAVEK DOPOLNITVE NAČRTA ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Sveti Tomaž  
v letu 2021, 5-6/2021 
LETNI PROGRAM KULTURE v Občini Sveti Tomaž za leto 2021, 7-11/2021 
LETNI PROGRAM ŠPORTA v Občini Sveti Tomaž za leto 2021, 7-12/2021 
DOPOLNITEV NAČRTA ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Sveti Tomaž  
v letu 2021, 7-13/2021 
ZAKLJUČNI RAČUN proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2020, 8-14/2021 
SOGLASJE k sistematizaciji delovnih mest in oblikovanje oddelkov vrtca pri OŠ Sveti Tomaž za šolsko leto 
2021/2022, 12-23/2021 
NAČRT ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Sveti Tomaž v letu 2022, 19-39/2021 
KADROVSKI NAČRT za leto 2022 in 2023, 19-40/2021 


