OBĆINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Datum: 27.10. 2008
Številka: 032-0001/2008

Zapisnik
17. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Tomaž, ki je bila v četrtek, 27. oktobra 2008 ob
19.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma, Sv. Tomaž 44.
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 19.00 uri.
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je
prisotnih sedem svetnikov.
Robert Skuhala je sporočil, da bo nekoliko zamudil.
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman, g. Alojz Sok,
župan občine Ormož v zvezi z dodatnimi pojasnili k predlogu Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava
Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
Zapisnikar Ivan Rakuša.
Župan je dal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 16. redne seje.
Pripomb in dopolnitev ni bilo.
Župan predlaga glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 16. redne seje.
Prisotnih je sedem članov Občinskega sveta.
Glasovalo je sedem članov sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov sveta, zato je bil
sprejet
SKLEP št. 217
1.
Potrdi se zapisnik 16. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/1
Župan predlaga dodatno točko dnevnega reda in sicer:
- Soglasje k sklenitvi pogodbe o brezplačni pridobitvi nepremičnine s parc. št. 352/1
pokopališče in 352/6 dvorišče, poslovna stavba obe v k.o. Koračice.
Pojasnjeno je bilo, da gre za ureditev zemljiškoknjižnega stanja, saj občina oziroma prej
krajevna skupnost upravlja s pokopališčem.
Župan pojasni, da je farni župnik g. Stanko Matjašec s tem seznanjen.
Župan predlaga glasovaje o dodatni točki dnevnega reda, ki se naj obravnava pod točko 11.
Prisotnih je sedem svetnikov, »ZA» je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet
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SKLEP št. 218
1.
Dodatna točka Soglasje k sklenitvi pogodbe o brezplačni pridobitvi nepremičnine s parc. št.
352/1 pokopališče in 352/6 dvorišče, poslovna stavba obe v k.o. Koračice, se obravnava pod
točko 11.
2.
Ta sklep velja takoj
Župan predlaga glasovanje o dnevnem redu 17. redne seje.
Prisotnih je sedem svetnikov.
Glasovalo je sedem članov, »ZA« je glasovalo vseh sedem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
dnevni red:
-

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega
sveta s poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave »Medobčinska uprava Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti
Tomaž- predlog
3. Odlok o občinskih cestah- predlog
4. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Sveti Tomažpredlog
5. Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za
gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Sveti Tomaž- predlog
6. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter o določitvi
osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij – predlog
7. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Sveti Tomaž- osnutek
8. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju in vzdrževanju pokopališča
v občini Sveti Tomaž- osnutek
9. Sporazum o prenehanju soustanoviteljskih pravic in o razdelitvi premoženjskih
pravic v zavodu za informiranje Ormož in v Mladinskem centru Ormož
10. Razrešitev in imenovanje člana Odbora za okolje in prostor, komunalno
infrastrukturo in promet
11. Soglasje k sklenitvi pogodbe o brezplačni pridobitvi nepremičnine s parc. št.
352/1 pokopališče in 352/6 dvorišče, poslovna stavba obe v k.o. Koračice
12. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori
13. Razno
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Ad/2
Po uvodnih besedah župan preda besedo županu občine Ormož g. Alojzu Soku, ki je med
drugim povedal, da sta Občinska sveta Ormož in Središče ob Dravi odlok že pred časom
predlog odloka sprejela. Smo v časovni stiski, ker se nam izteka rok, ki nam ga je naložila
inšpektorica. Če hočemo pridobiti sredstva za sofinanciranje Skupne občinske uprave v višini
cca 100.000 EUR je potrebno speljati postopek za spremembo odloka, izvesti objavo odloka,
sprejeti novi pravilnik o sistematizaciji delovnih mest.
g. Sok je še povedal, da lahko izgubimo sredstva, če ne bomo zadostili zahtevam inšpektorice,
ker gre za sofinanciranje s strani države.
Povedal je še, da so župani vseh treh občin odgovorni za sprejem odloka. Prosi, da občinski
svet občine Sveti Tomaž odlok sprejme.
g. Župan je dal besedo članu Statutarne komisije g. Luci Alešu, da poda stališče komisije v
zvezi s predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave »Medobčinska uprava Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
Prebral je sklep v katerem komisija navaja, da predlaga občinskemu svetu sprejem predloga
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinska uprava Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
Robert Skuhala se je udeležil seje ob 19.20. uri.
Župan predlaga glasovanje o predlogu odloka v celoti.
Prosi, da člani glasujejo za ali proti, vzdržanih glasov ni.
Prisotnih je osem svetnikov, »ZA» je glasovalo sedem svetnikov, ena članica (Balažič) je
glasovala »PROTI«, zato je bil sprejet
SKLEP št. 219
1.
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Medobčinska uprava Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki je sestavni
del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/3
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev predloga Odloka o
občinskih cestah ter da prebere tri amandmaje, ki so jih vložili svetniki na predlog odloka o
občinskih cestah.
Amandma št. 1
V 15. členu odloka se besedilo «Pristojni upravni organ« nadomesti z besedilom:«Občinski
inšpektor«.
Obrazložitev:
Zakon o javnih cestah uporablja izraz občinski inšpektor in ne pristojni občinski organ.
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Amandma št. 2
Prvi odstavek 16. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: »Za gradnjo občinskih cest in
avtobusnih postajališč veljajo določbe predpisov o urejanju prostora in graditvi objektov ter o
javnih cestah».
Za prvim odstavkom 16. člena odloka se doda nov odstavek, ki se glasi: »Zaradi pridobitve
potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom
na zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi nepremičnini omeji ali
odvzame, če ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
Obrazložitev:
V izogib zapletom ob novogradnji ali rekonstrukciji ceste pri pridobivanju zemljišč
povzemamo v odlok besedilo 30. člena Zakona o javnih cestah.
Amandma št. 3
V 13. alinei 30. člena odloka se številka »2« nadomesti s številko »1«.
Obrazložitev:
Zakon o javnih cestah v 61. členu določa, da je prepovedano orati v razdalji 4 m od ceste v
smeri proti njej ali v širini 1 m ceste vzporedno z njo.
Razprava:
Aleš Luci v imenu odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet pove, da
odbor podpira predlagane spremembe z amandmaji.
Župan je predlagal glasovanje o amandmaju št. 1.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA » je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
Amandma št. 1
V 15. členu odloka se besedilo «Pristojni upravni organ« nadomesti z besedilom:«Občinski
inšpektor«.
Župan je predlagal glasovanje o amandmaju št. 2.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA» je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
Amandma št. 2
Prvi odstavek 16. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: »Za gradnjo občinskih cest in
avtobusnih postajališč veljajo določbe predpisov o urejanju prostora in graditvi objektov ter o
javnih cestah ».
Za prvim odstavkom 16. člena odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:»Zaradi pridobitve
potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom
na zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi nepremičnini omeji ali
odvzame, če ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
Župan je predlagal glasovanje o amandmaju št. 3.
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Glasovalo je osem svetnikov, » ZA» je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
Amandma št. 3
V 13. alinei 30. člena odloka se številka »2« nadomesti s številko »1«.
Župan je predlagal glasovanje o vseh preostalih neamandmiranih členih odloka.
Glasovalo je osem svetnikov, » ZA» je glasovalo vseh osem svetnikov zato je bil sprejet
SKLEP ŠT. 220
1.
Sprejmejo so vsi preostali neamandmirani členi odloka.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan predlaga glasovanje o predlogu Odloka o občinskih cestah v celoti.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA» je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP ŠT. 221
1.
Sprejme se Odlok o občinskih cestah, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/4
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev predloga Odloka o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Sveti Tomaž. Direktorica poda obrazložitev.
Razprava:
Predsednik odbora za požarno varnost in civilno zaščito g. Marjan Goričan pove, da odbor
predlaga občinskemu svetu sprejem odloka.
Župan predlaga glasovanje o predlogu Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
v celoti.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA» je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
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SKLEP ŠT. 222
1.
Sprejme se Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Sveti Tomaž, ki je
sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/5
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev k predlogu Odloka o
merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne
infrastrukture za območje občine Sveti Tomaž. Direktorica poda obrazložitev.
Vložena sta bila dva amandmaja in sicer:
Amandma št. 1
7. točka 5. odstavka 4. člena Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu
opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Sveti Tomaž se
nadomesti z naslednjim besedilom: »Zavezancu, ki ne izpolnjuje pogojev za olajšavo iz 2.
točke tega odstavka se višina komunalnega prispevka zmanjša tako, da se izračunani
prispevek iz 3. člena tega odloka pomnoži s faktorjem olajšave 0,4.«
Obrazložitev:
Z navedenim amandmajem želimo olajšati plačilo komunalnega prispevka vsem osebam.
Amandma št. 2
Peti odstavek 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: »V primeru organizirane gradnje
komunalne infrastrukture (npr. kanalizacije, kanalizacije s čistilno napravo) se obračuna
komunalni prispevek vsem zavezancem za priključitev na javno infrastrukturo po uradni
dolžnosti. Podatki o tlorisni površini objekta in površini parcel pridobimo iz projektne
dokumentacije. V kolikor to ni mogoče se navedeni podatki pridobijo iz uradnih evidenc.
Obrazložitev:
Pri pripravi odloka je pomotoma izpadel ta odstavek zaradi česar vas prosimo za sprejem le
tega.
Razprava :
Predsednik odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet g. Aleš Luci
pove, da odbor podpira sprejetje odloka.
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti g. Franc Pondrk pove, da odbor podpira sprejem
odloka.
Marjan Goričan: Podpira sprejem odloka.
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Župan predlaga glasovanje o amandmaju št 1:
7. točka 5. odstavka 4. člena Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu
opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Sveti Tomaž se
nadomesti z naslednjim besedilom: »Zavezancu, ki ne izpolnjuje pogojev za olajšavo iz 2.
točke tega odstavka se višina komunalnega prispevka zmanjša tako, da se izračunani
prispevek iz 3. člena tega odloka pomnoži s faktorjem olajšave 0,4.«
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA» je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
Amandma št. 1
7. točka 5. odstavka 4. člena Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu
opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Sveti Tomaž se
nadomesti z naslednjim besedilom:«Zavezancu, ki ne izpolnjuje pogojev za olajšavo iz 2.
točke tega odstavka se višina komunalnega prispevka zmanjša tako, da se izračunani
prispevek iz 3. člena tega odloka pomnoži s faktorjem olajšave 0,4.«
Župan predlaga glasovanje o amandmaju št 2:
Peti odstavek 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: « V primeru organizirane gradnje
komunalne infrastrukture (npr. kanalizacije, kanalizacije s čistilno napravo) se obračuna
komunalni prispevek vsem zavezancem za priključitev na javno infrastrukturo po uradni
dolžnosti. Podatki o tlorisni površini objekta in površini parcel pridobimo iz projektne
dokumentacije. V kolikor to ni mogoče se navedeni podatki pridobijo iz uradnih evidenc.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA» je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
Amandma št. 2
Peti odstavek 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: »V primeru organizirane gradnje
komunalne infrastrukture (npr. kanalizacije, kanalizacije s čistilno napravo) se obračuna
komunalni prispevek vsem zavezancem za priključitev na javno infrastrukturo po uradni
dolžnosti. Podatki o tlorisni površini objekta in površini parcel pridobimo iz projektne
dokumentacije. V kolikor to ni mogoče se navedeni podatki pridobijo iz uradnih evidenc.
Župan je predlagal glasovanje o vseh preostalih neamandmiranih členih odloka.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA» je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP ŠT. 223
1.
Sprejmejo so vsi preostali neamandmirani členi odloka.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan predlaga glasovanje o predlogu Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka
in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Sveti
Tomaž v celoti.
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Glasovalo je osem svetnikov, »ZA» je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP ŠT. 224
1.
Sprejme se Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za
gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega
sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/6
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev k predlogu Odloka o
ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter o določitvi osnovnih pogojev za
izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
Razprava:
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti g. Franc Pondrk pove, da odbor podpira sprejem
odloka.
Predsednik odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet g. Aleš Luci
pove, da odbor podpira sprejetje odloka. Menil je tudi, da bo dostop do interneta prinesel
koristi uporabnikom.
Župan predlaga glasovanje o predlogu Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno
partnerstvo ter o določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v celoti.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA» je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP ŠT. 225
1.
Sprejme se Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno zasebno partnerstvo ter določitev
osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
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Ad/7
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev k osnutku Odloka o
gospodarskih javnih službah v občini Sveti Tomaž.
Med drugim je bilo povedano, da še vedno uporabljamo predpise bivše občine Ormož. Na
podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o varstvu okolja smo dolžni sprejeti
predlagani občinski predpis.
Župan je predlagal razpravo:
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti g. Franc Pondrk je povedal, da odbor daje
pozitivno mnenje.
Predsednik odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet g. Aleš Luci je
menil, da je odlok zelo pomemben z vidika delovanja občine. V kolikor se koncesionarji ne
bodo držali pogodbe je potrebno delati na tem, da se jim koncesija odvzame (navedel je
primer Javne razsvetljave).
Robert Skuhala: Menil je, da bi morali domačine zainteresirati za pridobitev koncesij.
Direktorica pojasni, da bodo sledili sprejetju odloka še drugi potrebni akti za podelitev
koncesij. Koncesije se podeljujejo na podlagi izvedenih javnih razpisov. Podeli se
najugodnejšemu, ki izpolnjuje vse pogoje v kadrovskem smislu in v drugih pogojih.
Župan predlaga glasovanje o osnutku Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Sveti
Tomaž.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA» je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP ŠT. 226
1.
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Sveti Tomaž, je primerna podlaga za drugo
obravnavo
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/8
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev k osnutku Odloka o
pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju in vzdrževanju pokopališča v občini Sveti
Tomaž.
Direktorica pove, da se še vedno uporabljajo predpisi bivše občine Ormož, saj mi še nimamo
svojega predpisa, zato bo potrebno sprejeti svoj odlok. Pogrebna in pokopališka dejavnost se
opravlja kot izbirna gospodarska javna služba. Trenutno del pogrebnih dejavnosti opravlja
koncesionar, del dejavnosti pa se opravlja na enak način, kot je to izvajala Krajevna skupnost.
Glede na to, da smo sedaj občina ni možno več izvajati dejavnosti v skladu s 35. členom
Zakona o javnih službah, na podlagi katerega je določene dejavnosti lahko izvajala krajevna
skupnost. Direktorica opozori o premisleku glede 15. člena, ki se nanaša na pogrebno
svečanost.
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Razprava:
Predsednik odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet g. Aleš Luci je
povedal, da odbor daje pozitivno mnenje.
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti g. Franc Pondrk je povedal, da odbor daje
pozitivno mnenje.
Vsi svetniki se strinjajo, da se je potrebno dogovoriti o poteku pogrebne svečanosti.
Župan pove, da se je pripravljen pogovoriti z župnijskim svetom in farnim župnikom o poteku
pogrebne svečanosti.
Župan predlaga glasovanje o osnutku Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju
in vzdrževanju pokopališča v občini Sveti Tomaž.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA» je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP ŠT. 227
1.
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju in vzdrževanju pokopališča v občini
Sveti Tomaž, je primerna podlaga za drugo obravnavo
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/9
Župan pojasni, da se je občinski svet že odločal o delovanju javnih zavodov na območju vseh
treh občin. Občinski svet ni podprl delovanje Zavoda za informiranje in Mladinskega centra.
V nadaljevanju župan pojasni, da je potrebno podpisati sporazum o prenehanju
soustanoviteljskih pravih in delitvi premoženja.
Župan predlaga glasovanje o Sporazumu o prenehanju soustanoviteljskih pravic in o razdelitvi
premoženjskih pravic v Zavodu za informiranje Ormož in v Mladinskem centru Ormož.
Glasovalo je osem svetnikov, » ZA » je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP ŠT. 228
1.
Sprejme se Sporazum o prenehanju soustanoviteljskih pravic in o razdelitvi premoženjskih
pravic v Zavodu za informiranje Ormož in v Mladinskem centru Ormož, ki je sestavni del
tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
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Ad/10
Župan pove, da je potrebno nadomestiti člana Odbora okolje, komunalno infrastrukturo in
promet g. Milana Petrena, ker je podal odstopno izjavo.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Aleš Luci pojasni, da
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da za
nadomestnega člana izvoli g. Žagavec Jožefa iz Svetega Tomaža št. 28.
Župan predlaga glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA» je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP ŠT. 229
1.
Milan Petrena, roj. 17.09. 1972, Savci 48, Sveti Tomaž, se razreši kot član Odbora za okolje
in prostor, komunalno infrastrukturo in promet.
2.
Za nadomestnega člana Odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet se
imenuje Žagavec Jožef, roj. 25.02.1955, Sveti Tomaž 28, Sveti Tomaž.
3.
Mandatna doba nadomestnega člana traja do izteka mandatne dobe članov občinskega sveta.
4.
Ta sklep velja takoj.
Ad/11
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda pojasnila v zvezi z ureditvijo
zemljiškoknjižnega stanja pokopališča s stavbnim zemljiščem stare mrliške vežice.
Pojasnjeno je bilo, da gre za neodplačni prenos, sama nepremičnina pa nima tržne vrednosti,
ker ne more biti predmet prodaje na trgu.
Župan pojasni, da se je s farni župnikom dogovoril o ureditvi zemljiškoknjižnega stanja.
Župan predlaga glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, » ZA » je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
SKLEP ŠT. 230
1.
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Občinski svet občine Sveti Tomaž soglaša s brezplačno pridobitvijo nepremičnin s parc. 352/1
pokopališče v velikosti 8203 m2 in 352/6 dvorišče in poslovna stavba obe pripisani pri vlož.
št. 100 k.o. Koračice.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad/12
Predlogi, pobude in vprašanja svetnikov.
Aleš Luci: Ali je naročen smerokaz za del naselja Zagorje?
Pojasnjeno je bilo, da smo pobudo posredovali naprej.
Aleš Luci: Ali so že vsi prejeli sredstva za odpravo posledic po toči?
Direktorica pojasni, da še trije niso prejeli sredstev, ker niso dostavili zahtevanih podatkov.
Aleš Luci: Predlaga, da se pozanimamo glede parcel, ki ji koristi Ribiška družina Ormož ob
ribniku Savci.
Člani menijo, da se naj pokliče predsednika ribiške družine na delovni sestanek z pristojnim
odborom.
Kristina Grašič: Ali bo imela cesta Sv. Tomaž-Gradišče-Bratonečice širino 3 m?
Pojasnjeno je bilo, da je vsa dokumentacija na to širino. Ni mogoče projekta spreminjati.
Balažič Sonja: Pove, da se je nadzornik pri modernizaciji ceste na Seniku redko pojavljal na
cesti. Sama je bila prisotna vsak dan.
Župan pove, da je nadzornik svojo vlogo dobro opravil. Na cesti je bil najmanj štirikrat. Tudi
sam se je pogosto pojavljal na cesti in sodeloval pri usklajevanju težav in problemov, ki so se
sproti pojavljali in jih je bilo potrebno odpravljati.
Robert Korada: Če se predvideva še kaj gramoziranja cest? Po neurju je bilo veliko poškodb
na cestah.
Župan pove, da smo z navozom zaključili. V tem času bi bilo nesmiselno navažati gramoz,
ker bi ga s pluženjem odstranili s cest.
Franc Pondrk: Nekatere ceste bi morali planirati.
Župan pove, da je planiranje cest bilo naročeno. Pozanimali se bomo, če je bilo delo končano
ali ne.
Marjan Goričan: Meni, da je za večja dela prepozno, ker bi s tem delali škodo na cestah.
Aleš Luci: Ali so gozdni po odstranitvi lesa iz jarkov na Golem bregu cesto očistili?
O tem se bomo pozanimali.
Kristina Grašič: Opozarja, da ekološki otok (za plastiko) ni bil spraznjen. Občani odlagajo
odpadke pri kontejnerjih.
Župan odgovori, da bomo izvajalca na to opozorili.
Ad/13
Pod točko Razno je župan prebral pismo g. Gašparič Stanislava v zvezi z izkopom posmrtnih
ostankov ruskih vojakov v Gornjih Ključarovcih.
Svetniki so se odločili, da si pridobimo podatke pristojne državne institucije, ki se ukvarja s to
problematiko grobišč.
Svetniki menijo, da bi morala nositi stroške država oz. njeni pristojni organi.
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Župan je prebral pismo krajanke g. Darje Horvat naselja Savci v zvezi z umirjanjem prometa
v naselju in postavitev avtobusnega postajališča za šolske prevoze pri Petrenovih.
Svetniki so menili, da se naj o tej problematiki obvesti Svet za preventivo in varnost v
cestnem prometu. Naj svet v sodelovanju s policijsko postajo in županom predlaga rešitve.
Sonja Balažič: Povabila je svetnike in občinsko upravo na svečano otvoritev moderniziranih
cest na Seniku, ki bo v nedeljo pri Ambroževih ob 12. uri.
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.
Zapisnikar:
Ivan Rakuša

Župan:
Mirko Cvetko
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OBČINA SVETI TOMAŽ

POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 16. REDNE SEJE

1. Sklep št. 217, je realiziran
2. Sklep št. 218, je realiziran
3. Sklep št. 219, je realiziran
4. Sklep št. 220, je realiziran.
5. Sklep št. 221, je v postopku realizacije.
6. Sklep št. 222, je v postopku realizacije.
7. Sklep št. 223, je realiziran
8. Sklep št. 224, je postopku realizacije
9. Sklep št. 225, je postopku realizacije
10. Sklep št. 226, je realiziran
11. Sklep št. 227, je realiziran
12. Sklep št. 228, je realiziran
13. Sklep št. 229, je realiziran
14. Sklep št. 230, je realiziran

Sveti Tomaž, dne 11.11.2008
OBČINSKA UPRAVA
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