OBĆINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Datum: 5.3.2009
Številka: 032-0001/2008

Zapisnik
20. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Tomaž, ki je bila v četrtek, 5. marca 2009 ob
18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma, Sv. Tomaž 44.
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 18.03 uri.
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je
prisotnih šest svetnikov.
Opravičeno odstotna sta bila Aleš Luci in Franc Pondrk, ker je istočasno potekala seja Sveta
zavoda OŠ Sveti Tomaž.
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman.
Od poročevalcev so bili prisotni g. Stanislav Mlakar (za sprejetje občinskega programa
varnosti), ga. Bogdana Kolbl in Renata Čuček (poročevalki za letni bazen Ormož).
Od novinarjev sta bili prisotni ga. Viki Klemenčič Ivanuša in ga. Urška Maučec.
Zapisnikar Ivan Rakuša.
Župan je dal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 19. redne seje.
Pripomb in dopolnitev ni bilo.
Župan predlaga glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 19. redne seje.
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta.
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh šest članov sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 254
1.
Potrdi se zapisnik 19. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/1
Župan predlaga, da točko devet (9) dnevnega reda, ki se nanaša na Potrditev Skupnega
občinskega programa varnosti za območje občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž
obravnavamo pod točko dve (2) in točko deset (10) dnevnega reda, ki se nanaša na Poročilo o
upravljanju letnega kopališča Ormož za leto 2008 obravnavamo pod točko tri (3). Ostale
točke dnevnega reda se ustrezno pomaknejo.
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Župan daje oba predloga v razpravo.
Razprave in dodatnih predlogov ni bilo.
Župan predlaga glasovanje o obravnavi 9. in 10. točke dnevnega reda takoj po sprejetju
dnevnega reda.
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta.
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh šest članov sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 255
1.
Deveta točka dnevnega reda »Potrditev Skupnega občinskega programa varnosti občin
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž« se obravnava pod točko 2 in »Poročilo o
upravljanju letnega kopališča Ormož za leto 2008« se obravnava pod točko 3 dnevnega reda
današnje seje.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan predlaga glasovanje o dopolnjenjem dnevnem redu 20. redne seje.
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta.
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh šest članov sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 256
Sprejet je bil naslednji
dnevni red:
-

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega
sveta s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Potrditev Skupnega občinskega programa varnosti občin Ormož, Središče ob
Dravi in Sveti Tomaž
3. Poročilo o upravljanju letnega kopališča Ormož za leto 2008
4. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju in vzdrževanju pokopališča
v občini Sveti Tomaž- predlog
5. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Sveti Tomaž- predlog
6. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja za programsko obdobje 2009-2013- usklajen pravilnik s strani
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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7. Potrditev DIIP dokumentacije za modernizacijo občinske javne poti JP 802-061
Rakovski vrh
8. Potrditev Letnega programa kulture Občine Sveti Tomaž za leto 2009
9. Potrditev Letnega programa športa Občine Sveti Tomaž za leto 2009
10. Sklep od določitvi prostora, kjer se lahko izvaja prodaja zunaj prodajaln v Občini
Sveti Tomaž
11. Sklep o začasni uporabi nerazporejenih sredstev za ureditev mansarde v
Kulturnem domu Sveti Tomaž ter izjava občinskega sveta, da bo sredstva
zagotovil v Rebalansu proračuna za leto 2009
12. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
13. Razno
Ad/2
Po krajšem uvodu je dal župan besedo poročevalcu pri tej točki dnevnega reda g. Stanislavu
Mlakarju. Med drugim pove, da je občinski svet občine Ormož in Središče ob Dravi že
obravnaval in sprejel Potrditev Skupnega občinskega programa varnosti občin Ormož,
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
Pri vsem tem gre predvsem za redarsko službo, ki bo vključena v delovanje organa Skupne
občinske uprave in bi v začetku imela enega redarja za vse tri občine.
V nadaljevanju je g. Mlakar pojasnil zakonske podlage in obveznosti lokalnih skupnosti.
Razprava:
Sonja Balažič: Pove, da zakonodaja ne nalaga, da morajo vse občine imeti redarsko službo.
Lahko jo imajo, tako piše v zakonodaji.
G. Stanislav Mlakar pojasni, da to ne drži, potrebno si je zakonodajo prebrati v celoti.
Kristina Grašič: Kaj pa finančni vidik ? Koliko bo uvedba redarske službe občino stala?
Župan pove, da skupno občinsko upravo sofinanciramo v višini 12,7 %.
Robert Skuhala: Ali bo redar vključen tudi v javne prireditev (veselice)?
G. Stanislav Mlakar pojasni, da redar ne more nadomestiti redarske službe na javnih
prireditvah. Na tem področju je zakonodaja povsem jasna, da mora prireditelj za to poskrbeti.
Robert Korada: Ali je obvezno kje se mora nabavljati potrebna oprema za izvajanje redarske
službe?
Pojasnjeno je bilo, da se potrebna oprema nabavlja v okviru delovanja Skupne občinske
uprave vseh treh občin.
Kot primer je navedel, da nekatere občine nabavljajo stacionarne radarje za merjenje hitrosti.
Gre za precej drago naložbo. Od občin je odvisno kaj bodo nabavljale.
Župan predlaga glasovanje.
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta.
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo pet članov sveta, ena članica (Sonja
Balažič) je bila »PROTI« zato je bil sprejet
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SKLEP št. 257
1.
Sprejme se Skupni občinski program varnosti Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi in
Občine Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/3
Župan je prosil poročevalki Komunalnega podjetja Ormož, d.o.o., ga. Bogdano Kolbl in ga.
Renato Čuček, da pojasnita Poročilo o upravljanju letnega kopališča Ormož za leto 2008.
Pojasnjeno je bilo, da so fiksni stroški veliki, ne glede na število obiskovalcev. Kopalna
sezona pa je absolutno prekratka, da bi lahko ustvarili dobiček. Problemi so tudi z črnimi
kopalci. V lanskem letu je bilo treba izprazniti celotni bazen zaradi onesnaženosti, ker so na
vodi plavali človeški iztrebki.
Župan je dodal, da letni bazen v Ormožu že leta ne prinaša dobička. Podobno se dogaja tudi
drugod.
Župan odpira razpravo:
Korada Robert: Ali se župani pogovarjajo, da bi bazen prenehal delovati ?
Župan pove, da si Občina Sveti Tomaž ni želela prevzeti letnega bazena z delitveno bilanco,
vendar je Občina Središče ob Dravi vztrajala, da se tudi letni bazen vključi v delitveno
bilanco. Že leta nam je znano, da dela letni bazen izgubo. Problem je tudi, ker sta dejavnosti
kopanja in gostinskih uslug ločeni. Res je, da so cene ugodne.
Robert Skuhala: Zakaj se ne organizirajo šole kopanja v Ormoškem bazenu in vozijo otroke
na Ptuj ?
Pojasnjeno je bilo, da šole to opravičujejo vsaka na svoj način. Enim se zdi, da je voda
premrzla, drugi imajo učni program kopanja v zimskem času in podobno.
Prisotnih je šest članov občinskega sveta.
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo pet članov sveta, en član (Robert Korada) je
bil »PROTI« zato je bil sprejet
S K L E P št. 258
1.
Sprejme se poročilo o upravljanju letnega kopališča Ormož za leto 2008, ki je sestavni del
tega sklepa
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/4
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Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda obrazložitev
predloga Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju in vzdrževanju pokopališča v
občini Sveti Tomaž.
V nadaljevanju je župan pojasnil, da je bila opravljena anketa pri vseh gospodinjstvih, ki je
pokazala željo po opravljanju cerkvenega dela pogreba v mrliški vežici. Tudi cerkveni
pastoralni svet in farni župnik se s tem strinjata, vendar je potrebno pred tem poskrbeti za
prostorske pogoje.
Župan odpira razpravo:
Sonja Balažič: Ali bodo zagotovljena finančna sredstva v tem letu, da se to uredi ?
Župan pojasni, da nekaj sredstev imamo planiranih. Težko bi v letošnjem letu poskrbeli za
primerno povečan in urejen prostor za udeležence pogrebov.
Župan predlaga glasovanje.
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta.
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh šest članov sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 259
1.
Sprejme se Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju in vzdrževanju pokopališča v
občini Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.

Ad/5
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda obrazložitev
predloga Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Sveti Tomaž.
Direktorica je pojasnila, da se v predlogu odloka glede na osnutek Odloka o gospodarskih
javnih službah ni nič spremenilo.
Župan predlaga glasovanje.
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta.
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh šest članov sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 260
1.
Sprejme se Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega
sklepa.
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2.
Ta sklep velja takoj.

Ad/6
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda obrazložitev
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za
programsko obdobje 2009-2013.
Pojasnjeno je bilo, da smo od Ministrstva za kmetijstvo prejeli popravljen pravilnik, ki ga
moramo potrditi in objaviti. Tudi od strani Ministrstva za finance smo prejeli pozitivno
mnenje na posredovani dokument.
Župan predlaga glasovanje:
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta.
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh šest članov sveta, zato je bil sprejet
S K L E P št. 261
1.
Sprejme se Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja za programsko obdobje 2009-2013, ki je usklajen s strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.

Ad/7
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda pojasnila k Potrditvi
DIIP-a dokumentacije za modernizacijo občinske javne poti JP 802-061 Rakovski vrh.
Pojasnjeno je bilo, da je DIIP dokumentacija pripravila JARA v Ormožu. Vrednost investicije
po dokumentaciji znaša 120.876 EUR. V ta projekt bomo vključili sredstva po 21. členu ZFO.
Lansko leto smo prejeli 83.500 EUR. Isto vrednost smo planirali tudi letos, saj natančnega
zneska še nismo prejeli. Lastni delež bi tako znašal 37.376 EUR.
Glede na to, da točno ne vemo koliko sredstev bomo od države dobili, bi bilo smiselno, da se
pooblasti župana za podpis novelacije DIIP dokumentacije, če bo to potrebno.
Župan predlaga glasovanje:
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta.
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Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh šest članov sveta, zato je bil sprejet
S K L E P št. 262
1.
Potrdi se Dokument identifikacije projekta Modernizacija javne poti JP 802-061 Rakovski
vrh, ki ga je izdelala Javna razvojna agencija Ormož v mesecu februarju 2009 in je sestavni
del tega sklepa.
2.
Občinski svet pooblašča župana, da lahko sprejme sklep o novelaciji DIIP-a Modernizacija
javne poti JP 802-061 Rakovski vrh, ki se nanaša na finančne in vsebinske popravke, ki so
potrebni zaradi zahtev pridobitve sredstev po 21. členu Zakona o financiranju občin.
3.
Ta sklep velja takoj.
Ad/8
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda pojasnila k potrditvi
Letnega programa kulture Občine Sveti Tomaž za leto 2009.
Direktorica je pojasnila, da bo Občina Sveti Tomaž kot soustanoviteljica Knjižnice Ormož
namenila njej 33.503 EUR. Po sprejetju programa bomo objavili javni razpis za pridobitev
proračunskih sredstev za delovanje društev v višini 7.260 EUR.
Župan predlaga glasovanje:
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta.
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh šest članov sveta, zato je bil sprejet
S K L E P št. 263
1.
Sprejme se letni program kulture Občine Sveti Tomaž za leto 2009, ki je sestavni del tega
sklepa
2.
Ta sklep velja takoj.
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Ad/9
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda pojasnila v zvezi s
Potrditvijo Letnega programa športa Občine Sveti Tomaž za leto 2009.
Pojasnjeno je bilo,da občina namenja v letošnjem letu za program športa 25.000 EUR. Po
sprejetju programa bomo objavili javni razpis za pridobitev proračunskih sredstev za
delovanje društev.
Župan predlaga glasovanje :
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta.
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh šest članov sveta, zato je bil sprejet
S K L E P št. 264
1.
Sprejme se letni program športa Občine Sveti Tomaž za leto 2009, ki je sestavni del tega
sklepa
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/10
Župan je prosil direktorico občinske uprave ga. Zinko Hartman, da poda pojasnila v zvezi s
sprejetjem Sklepa o določitvi prostorov, kjer se lahko izvaja prodaja zunaj prodajaln v Občini
Sveti Tomaž. Gre za prodajo na premičnih stojnicah ob posebnih priložnostih.
Predlagamo prodajo v centru Sv. Tomaža pred trgovino in občino, pred glavnim vhodom na
pokopališče in ne levi strani pred vhodom v kulturni dom.
Razprava:
Marjan Goričan je predlagal dodatne lokacije pred vsemi štirimi gasilskimi domovi.
Prodaja bi se naj vršila takrat, ko imajo gasilci svoja praznovanja in druge aktivnosti.
Prisotni so se s predlogom strinjali.
Župan predlaga glasovanje :
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta.
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh šest članov sveta, zato je bil sprejet
S K L E P št. 264
o določitvi prostora, kjer se lahko izvaja prodaja blaga zunaj prodajaln v občini Sveti
Tomaž
1. člen
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Za prodajo blaga zunaj prodajaln se šteje prodaja na premičnih stojnicah, prodaja s prodajnimi
avtomati in potujoča prodajalna.
Za prodajo si mora trgovec v navedenih primerih pridobiti soglasje lastnika prostora na
katerem se prodaja blago.
2. člen
V občini Sveti Tomaž se lahko izvaja prodaja zunaj prodajaln na naslednjih lokacijah:
- zemljišče s parc. številko 569/2 k.o. Tomaž pred trgovino in pred občino;
- zemljišče s parc. št. 365/1 k.o. Koračice pred vhodom na pokopališče;
- zemljišče s parc. št. 84/1 k.o. Tomaž pred Kulturnim domom;
- zemljišče s parc. št. 1248/2 k.o. Trnovci pred Gasilskim domom Trnovci;
- zemljišče s parc. št. 1062/2 in 1062/3 obe k.o. Savci pred Gasilskim domom Savci;
- zemljišče s parc. št. 380/1 in 380/4 obe k.o. Koračice pred Gasilskim domom Koračice;
- zemljišče s parc. št. 4 k.o. Pršetinci pred Gasilskim domom Pršetinci.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.

Ad/11
Župan pojasni, da planiramo za obnovo notranjosti kulturnega doma 55.509,47 EUR. Glede
na to, da bi na nek način zaključili z večjimi obnovitvenimi deli bi bilo smiselno pristopiti k
ureditvi tudi mansardnega dela kulturnega doma, za potrebe mladih in drugih skupin.
Predračunska vrednost teh del bi znašala 15.000 EUR. Občinskemu svetu predlagamo v
sprejem Sklep o začasni uporabi nerazporejenih sredstev za ureditev mansarde v Kulturnem
domu Sveti Tomaž ter izjava občinskega sveta, da bo sredstva zagotovil v Rebalansu
proračuna za leto 2009.
Razprava:
Sonja Balažič: Iz katerih proračunskih postavk bodo sredstva zagotovljena?
Župan pove, da iz postavke igrišča in večjih vzdrževalnih del na pokopališču.
Župan predlaga glasovanje :
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta.
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh šest članov sveta, zato je bil sprejet
S K L E P št. 265
1. člen
Občinski svet pooblašča župana, da iz sredstev iz preteklega leta, ki so ostala na računu
nerazporejena nameni sredstva v višini 15. 000 EUR za ureditev mansarde v Kulturnem domu
Sveti Tomaž.
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2. člen
Občinski svet izjavlja, da bo s Rebalansom proračuna za leto 2009 za ureditev mansarde v
Kulturnem domu zagotovil dodatna sredstva v višini 15.000 EUR na proračunski postavki
171803 Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma.
3. člen
Ta sklep velja takoj.
Ad/12
Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori nanje.
Kristina Grašič: Pove, da so s krajani naselja Bratonečice opravili akcijo čiščenja zarasti ob
cesti. Bezjak Franc je obljubil, da bo posek naredil ob svojem zemljišču. Predlaga, da bi
naročili mulčenje visoke trave in trnja ob cesti.
Cesta mimo Nemčeve njive je na enem delu skoraj neprevozna.
Župan pove, da bomo čim prej pristopili k tekočemu vzdrževanju cest. Zbiranje ponudb je v
teku.
Sonja Balažič:Pove, da je predviden sestanek z občani v zvezi s širokopasovnim internetom,
dne 16.3.2009.
Menila je, da občani Senika ne bodo dovolili prekopov moderniziranih cest.
Župan odgovori, da se bomo poskušali držati tras ob javnih poteh. Brez tolerantnosti verjetno
ne bi šlo. Pričakuje aktivno sodelovanje svetnikov v zvezi s pridobitvijo soglasij, ki bodo
potrebna in tudi sam se bo vključil v to.
Več podatkov bo znanih po sestanku, ki je predviden.
Robert Korada: Opozarja, da je še vedno leži prometni znak ob cesti Trnovcih.
Pojasnjeno je bilo, da smo naročili odstranitev zavrženega prometnega znaka podjetju GradTrgo d.o.o., vendar še tega ni storil. Verjetno je bil prometni znak nekje ukraden in ob tej cesti
zavržen, ker ga občina ni dala namestiti.
Vzdrževalca javnih poti bomo ponovno opozorili.
Ad/13
Razno:
Župan uvodoma pove, da smo evidentirali in pripravili nekaj pobud za prvo spremembo
Odloka o občinskih cestah v Občini Sveti Tomaž in sicer:
Za Začetek ceste Potek ceste
Asfalt
Makadam
Skupna dolžina
p.št pri LC, JP ali
.
R713
1
JP 802-991 Javna pot
Da
903 m
Koračice
Predlagamo
podaljšanje do
Živic-Horvat
2
JP 802-051 Mejna cesta
1422 v občini Sv. 1357 m
Celotna cesta meri
KoračiceTomaž
makadam v 5216 m
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Rakovci-Trnovci In 281 v občini
Ljutomer

občini Sv.
Tomaž in
2156 m v
občini
Ljutomer

3

JP 802-261

Sveti Tomaž 10- Da
Meško Zvonko

Da

4

JP 802-191

Sv. TomaKoračice 38

-

Da

5

-

Trnovci v smeri
Ritonja Maksa

Da

-

6

JP 802-243

7

JP 802-071

Sv. Tomaž do
čistilne naprave
Rucmanci dolina -

8

JP 802-241

Sv. TomažZagorjeBratonečice

-

Da
Da
1922 v
občini Sv.
Tomaž in
1497 v
občini
Juršinci (
od tega
nimajo
asfaltirane
odseka
samo skozi
gozd.
Da
v celoti

Predlagamo
prekategorizacijo v
lokalno cesto.
S to pobudo bomo
seznanili sosednjo
občino Ljutomer.
68 m
Predlagamo izvzem
iz kategorizacije
517 m
Predlagamo izvzem
iz kategorizacije
400 m
Predlagamo novo
kategorizirano javno
pot.
300
Celotna cesta meri
3.419 m.
Cesto bi predlagali v
lokalno cesto ( LC ).
S to pobudo bomo
seznanili sosednjo
občino Juršinci.

Cesta meri
3822 m.
Cesta se začne pri
R713 in konča pri
LC 302-112 pri
Munda Mirku
Župan med drugim pove, da moramo pristopiti k spremembi odloka, ker gre za nekatere
zahteve lastnikov zemljišča za izvzem iz odloka o kategorizaciji javnih poti, za novo
predloge, za predloge prekategorizacij v lokalne ceste in nekatere odseke, ki so bili izločeni in
jih ponovno predlagamo v kategorizacijo.
Še posebej si želimo prekategorizacijo mejne ceste Koračice- Trnovci št. 802-051 v lokalno
cesto, če bo sosednja občina Ljutomer podprla našo pobudo.
Naslednji predlog, ki je vezan na soglasje sosednje občine Juršinci je cesta po Rucmanski
dolini.
DODATNI PREDLOGI:
1. Cesto do Klemenčič Vinka in Marte, Koračice, parc. Št. 573 k.o. Tomaž, ki je v lasti
občine v dolžini 48 m.
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2. Cesta JP 802-083 Rucmanci v smeri Kukovec Marije, Rucmanci 11 (cesta je bila v
lanskem letu izločena, ker je bila napačno zarisana v karto od strani podjetja LOKUS
d.o.o.).
Morebitne dodatne predloge lahko svetniki posredujejo v roku enega tedna.
Župan predlaga glasovanje o predlogih.
Prisotnih je šest članov Občinskega sveta.
Glasovalo je šest članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh šest članov sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 266
1.
Evidentirani predlogi se naj vključijo v spremenjen odlok o občinskih cestah občine Sveti
Tomaž.
2.
Ta sklep velja takoj.

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.
Zapisnikar:
Ivan Rakuša

Župan:
Mirko Cvetko

12

OBČINA SVETI TOMAŽ

POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 20. REDNE SEJE

1. Sklep št. 254, je realiziran.
2. Sklep št. 255, je realiziran.
3. Sklep št. 256, je realiziran.
4. Sklep št. 257, je v postopku realizacije.
5. Sklep št. 258, je v postopku realizacije.
6. Sklep št. 259, je v postopku realizacije.
7. Sklep št. 260, je v postopku realizacije.
8. Sklep št. 261, je postopku realizacije.
9. Sklep št. 262, je postopku realizacije.
10. Sklep št. 263, je postopku realizacije.
11. Sklep št. 264, je postopku realizacije.
12. Sklep št. 265, je postopku realizacije.
13. Sklep št. 266, je postopku realizacije.

Sveti Tomaž, dne 14.04.2009
OBČINSKA UPRAVA

13

