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OBČINSKI SVET
Številka: 032 - 2/2010
Datum: 8. 5. 2013
ZAPISNIK
19. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v sredo, 8. maja 2013, ob
20. uri v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44.
Župan je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih začel ob 19.04 uri sejo ter povedal, da je bila
seja sklicana samo zaradi koriščenja sredstev iz proračuna za odpravo posledic naravnih
nesreč.
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker so
bili prisotni vsi člani občinskega sveta.
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman.
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Od novinarjev je bila prisotna ga. Katjuša Štih.
Župan je podal v razpravo pregled sklepov ter zapisnik 18. redne seje.
Pripomb in dopolnitev ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 18. redne seje.
Prisotnih je bilo osem članov občinskega sveta.
Glasovalo je osem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh osem članov
občinskega sveta, zato je bil sprejet
SKLEP št. 177
1.
Potrdi se zapisnik 18. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega
sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad 1
Za 19. redno sejo je župan predlagal naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta
s poročilom o izvršitvi sklepov
1. Določitev dnevnega reda
2. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2013- hiter postopek
3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
4. Razno
Župan je dal predlog, da se Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2013
obravnava po hitrem postopku v razpravo.
Razpravljavcev ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« so glasovali vsi svetniki, zato je bil sprejet naslednji
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SKLEP št. 178
1.
Druga točka dnevnega reda: Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2013, se
obravnava po hitrem postopku.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad 2
Uvodoma je župan povedal, da se nenehno srečujemo z naravnimi nesrečami. Obilne
snežne padavine so povzročile plazove tudi na našem območju. Za odpravo posledic na
komunalni infrastrukturi moramo pristopiti h koriščenju sredstev za odpravo naravnih nesreč.
Na podlagi zakonske podlage sem kot župan sprejel sklep o porabi proračunske rezerve v
znesku 5000 EUR . Ta sredstva bodo porabljena za plačilo geomehanskih poročil. Potrebno
je sanirati javno pot v Mezgovcih št. JP 802-013 pri Hojnik Cirilu, Mezgovci 13. Na
omenjenem odseku ceste je bilo potrebno že opraviti nujna sanacijska dela. Po prvi oceni bi
sanacija stala cca 15.000 EUR, kar pa verjetno ne bo zadostovalo za asfaltiranje ceste.
Vprašanje je, ali ne bi raje pustili ceste nekaj časa v makadamski izvedbi.
Geomehansko poročilo smo naročili tudi za plaz pri Štebih Feliksu, Trnovci 31a, saj se je
plaz približal stanovanjskemu objektu. Vseh evidentiranih plazov na območju občine Sveti
Tomaž je bilo devet. Gre za premike kmetijskih zemljišč. Pristojno ministrstvo smo obvestili o
vseh plazovih, kakšen pa bo rezultat pomoči pa seveda ne vemo, če sploh bo.
V nadaljevanju je direktorica občinske uprave povedala, da je odločanje o porabi sredstev
nad 5000 EUR pristojen občinski svet, ki pa mora o tem odločati ter sprejeti odlok.
Župan je odprl razpravo.
ga. Mateja Hržič je menila, da bi za odpravo naravnih nesreč morali zagotavljati več
sredstev. V naravi se bo dogajalo še marsikaj nepredvidenega. Tudi letošnje sneženje nam
je pokazalo zobe, posledično pa ogromne stroške.
g. župan je pojasnil, da glede višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč sledimo
zakonskim določilom.
g. Janko Vrbančič je menil, da nima smisla planirati nekih investicij, če k temu kasneje ne
pristopimo. Menil je, da podpira ga. Matejo glede zagotovitve sredstev za odpravo naravnih
nesreč.
g. župan je povedal, da je smiselno, da se sprejme odlok o porabi sredstev proračunske
rezerve, ker iz naslova tekočega vzdrževanja javnih poti tega ni mogoče vzeti.
g. Mirko Lovreca je zanimalo, če je dogovorjeno, kam se bo speljala voda z območja plazu v
Mezgovcih.
g. župan je pojasnil, da lastniki ne bodo nasprotovali, da je dogovorjeno.
g. Robert Korada je menil, da je že veliko cest asfaltiranih in verjetno nekih večjih posledic na
makadamskih cestah čez leto ne bo, če pa bodo, bodo nižje.
Župan je predlagal glasovanje o osnutku odloka.
Glasovalo je osem svetnikov, »ZA« je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 179
1.
Osnutek Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2013, je primerna podlaga za
nadaljnjo obravnavo.
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2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je predlagal razpravo o predlogu odloka (2 obravnava).
Ker razpravljavcev ni bilo je predlagal glasovanje.

Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 180
1.
Sprejme se Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2013, ki je sestavni del tega
sklepa
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad 3
Pobude, predlogi in odgovori nanje:
g. Marko Plohl je vprašal, ali se bo cesta v Koračkem vrhu sanirala in v kakšnem obsegu.
Župan je pojasnil, da se bo pristopilo k sanaciji ceste. Cesta je v zelo slabem stanju. Če bi pri
tem sodelovali tudi krajani, bi se dalo narediti kaj več.
g. Janko Vrbančič je vprašal, kako potekajo javna dela pri urejanju okolice. Glede na to, da je
en moški na bolniški, bo samo en delavec težko pokosil vse površine. Predlagal je, da bi se
dogovorili z OŠ ter vključili v košnjo tudi hišnika.
Župan je pojasnil, da bo en delavec odsoten do 23. 5. 2013. Ker smo se prijavili na razpis še
za enega delavca, bomo v naslednjem tednu dobili še eno delavko in sicer Bezjak Marto iz
Bratonečic. Tako bo lažje, saj bodo trije. O košnji s traktorsko kosilnico je menil, da je malo
primernih površin. S šolo bomo navezali stik in se poskušali dogovoriti o sodelovanju pri
košnji.
g. Mirko Lovrec je menil, da bi pri urejanju lahko sodelovala tudi društva, kot primer je
navedel košnjo na igrišču.
g. Mirko Lovrec je menil, da ima občina nekaj zemljišč, tudi kmetijskih v lastništvu. Kakšni so
najemni odnosi?
Pojasnjeno je bilo, da urejamo evidenco občinskih zemljišč, ki smo jih pridobili po umrlih, ki
so bili vključeni v institucionalno varstvo starostnikov (v domovih za ostarele).
g. županje povedal da bomo do naslednje seje pripravili seznam nepremičnin,ki smo jih
podedovali. Potrebno bo sprejeti cenik za najem kmetijskih parcel.
g. župan je seznanil prisotne, da smo imeli interesenta za najem prostora v stari pošti, kjer bi
odprl mesnico. Od ter namere je interesent odstopil. Po končani zunanji ureditvi stare pošte
se bomo morali odločiti kaj s temi prostori. Lahko bi jih dali v najem za mirne dejavnosti.
Tudi stari vrtec bi morali prodati ali pa ga dati v najem. Primeren bi bil za fitnes ali kaj
podobnega.
ga. direktorica je pojasnila, da bomo pripraviti tudi cenik za najem poslovnih prostorov
občine Sv. Tomaž.
g. Janko Vrbančič je vprašal ali so v KMN Tomaž seznanjeni, da prostora ne bodo dobili v
objektu stare pošte v uporabo?
Pojasnjeno je bilo, da so seznanjeni in jim prostor, ki ga sedaj koristijo v Kulturnem domu tudi
ustreza.
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Ad 4
Pod točko Razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 21.15 uri.
Zapisnikar: Ivan Rakuša

Župan: Mirko Cvetko
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POROČILO O REALIZIRANIH SKLEPIH 19. REDNE SEJE
1. Sklep št. 177, je realiziran.

2. Sklep št. 178, je realiziran.
3. Sklep št. 179, je realiziran.
4. Sklep št. 180, je v postopku realizacije.
Občinska uprava
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