
1 

 

OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
 
Datum:   25. 11. 2009 
Številka: 032-0001/2008 
 

Z A P I S N I K 
 

25. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v sredo, 25. novembra 2009 ob 
18.00  uri v  sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž  44. 
 
Župan je po uvodnem pozdravu prisotnih začel sejo ob 18.02 uri. 
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, saj je bilo 
prisotnih sedem svetnikov. 
Svetnik Janez Rep je bil odsoten brez opravičila. 
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman. 
Od poročevalcev je bil prisoten g. Roman Rozman za pojasnila v zvezi z Odlokom o 
odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda na območju občine Sveti Tomaž. Od 
občanov sta bila prisotna  g.  Zvonko Gašparič in g. Anton Horvat. 
Od novinarjev ni bilo nikogar. 
Zapisnikar je bil Ivan Rakuša. 
 
Župan je dal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 24. redne seje. 
Pripomb in dopolnitev ni bilo. 
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 24. redne seje.  
 
Prisotnih je bilo sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
Občinskega sveta, zato je bil sprejet 

SKLEP št. 316 
1. 
 

Potrdi se zapisnik 24. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa. 
2. 

 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 1 
 
Župan  je predlagal, da se doda točka dnevnega reda -  Oprostitve plačila nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010 
a.) Plohl Ana, Trnovci 34, Sveti Tomaž 
b.) Krauthaker Julijana, Mezgovci 17, Sveti Tomaž 
c.) Kosi Kristina, Koračice 46, Sveti Tomaž 
d.) Štiberc Ana, Rakovci 18, Sveti Tomaž 
Predlagano točko dnevnega reda  bi obravnavali pod točko št. 7, točka Pobude, vprašanja in 
odgovori nanje in točka razno se pomakneta za eno mesto.  
Župan je podal predlog v razpravo. 
Razprave in dodatnih predlogov ni bilo. 
Župan je predlagal glasovanje. 



2 

 

 
Prisotnih je bilo sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
Občinskega sveta, zato je bil sprejet 

SKLEP št. 317 
1. 
 

Doda se 7. točka dnevnega reda - Oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2010 
a.) Plohl Ana, Trnovci 34, Sveti Tomaž 
b.) Krauthaker Julijana, Mezgovci 17, Sveti Tomaž 
c.) Kosi Kristina, Koračice 46, Sveti Tomaž 
d.) Štiberc Ana, Rakovci 18, Sveti Tomaž 
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je podal v  razpravo dnevni red 25. redne seje. 
Dodatnih predlogov  ni bilo. 
Župan je predlagal glasovanje o dnevnem redu 25. redne seje. 
Prisotnih je bilo sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
Občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 

dnevni red: 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 24. redne seje občinskega  sveta s 
poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda 
2. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju 

občine Sveti Tomaž- osnutek   
3. Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2010  
4. Potrditev DIIPa za izgradnjo pločnika z javno razsvetljavo ob JP 802-311 v občini 

Sveti Tomaž 
5. Potrditev DIIPa za modernizacijo občinskih cest LC 302-021, JP 802-341 in JP 802-

131 v občini Sveti Tomaž 
6. a) Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 

območju občine Sveti Tomaž za leto 2010 
b) Sklep o postopnosti obremenitve NUSZ v letu 2010 

      7.   Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010 
              a.) Plohl Ana, Trnovci 34, Sveti Tomaž 
              b.) Krauthaker Julijana, Mezgovci 17, Sveti Tomaž 
              c.) Kosi Kristina, Koračice 46, Sveti Tomaž 
              d.) Štiberc Ana, Rakovci 18, Sveti Tomaž 
      8.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje 
      9.    Razno 
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Ad 2 
 

Po krajšem uvodu je župan prosil  g. Romana Rozmana, da poda obrazložitev in pojasnila v 
zvezi z osnutkom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda 
na območju občine Sveti Tomaž. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da je podlaga za spremembo Odloka sprejet Pravilnik 
pristojnega ministrstva. 
Pojasnil je vsebino vseh bistvenih členov odloka. 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
Predlogov in dopolnitev ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
Občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 318 
 

1. 
Osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na 
območju občine Sveti Tomaž, je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 

Ad 3 
 
Po krajšem uvodu je župan prosil go. Stanko Kosi, da poda obrazložitev in pojasnila k 
osnutku Predloga proračuna za leto 2010. 
Pojasnjeno je bilo, da v letu 2010 predvidevamo prihodke v višini 4.016.307,00 EUR in 
odhodke v višini 4.203.741,51 EUR. Letošnji proračun bo precej višji, ker vključuje 
investicijski prihodek in odhodek za izgradnjo širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij v višini 1.387.157,00 EUR prihodkov in  v višini 1.510.159,20 EUR odhodkov. 
V nadaljevanju je župan podal odgovore na zastavljena vprašanja svetnikov SDS. Vsem 
svetnikom in svetnicam pa so bili odgovori in pojasnila podana v pisni obliki na sami seji. 
Župan je podal zadevo v razpravo. 
V imenu svetniške skupine je podžupan g. Aleš Luci povedal, da so imeli določene 
pomisleke, na katere so želeli opozoriti, še posebej je poudaril, da se po predlogu SDS 
sredstva v višini 20.000 EUR iz postavke splošne proračunske rezervacije naj namenijo za 
ureditev športnega igrišča. 
Podžupan je še povedal, da bodo v svetniški skupini proučili odgovore na zastavljena 
vprašanja županu in v nadaljnjem postopku javne obravnave predlagali spremembe. 
Robert Skuhala, je menil, da  s predhodno zastavljenimi vprašanji županu od strani svetniške 
skupine SDS ni nič narobe. Izrazil je željo po medsebojnem sodelovanju in zaupanju, ker 
bomo le tako kos nalogam občinskega sveta. 
Župan je menil, da se v podrobnosti ne bi spuščali. Proračun bo predstavljen na zborih 
občanov, obravnavan v pristojnih odborih, svetniki pa bodo lahko vložili tudi amandmaje. 
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Župan je predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
Občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 319 
    o javni razpravi o predlogu Proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2010  

1. člen 

Izvede se javna razprava o Predlogu proračuna občine Sveti Tomaž  za leto 2010.  

2. člen 

Predlog proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2010 bo na vpogled vsak delovni dan (od 
ponedeljka do petka) v prostorih občinske uprave Občine Sveti Tomaž, in sicer od 26. 
novembra 2009 do 10. decembra 2009.  

3. člen 

V času javne razprave od 26. novembra 2009 do 10. decembra 2009 obravnavajo predlog 
proračuna delovna telesa sveta ter zainteresirana javnost.  

4. člen 

Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pisno pošljejo županu v času javne razprave in 
sicer od 26. novembra 2009 do 10. decembra 2009.  

 

5. člen 

 

Ta sklep in predlog proračuna se objavi na oglasni deski občine in na spletni strani občine 
http://www.sv-tomaz.si/  pod rubriko obvestila.  

 
6. člen 

Ta sklep velja takoj.  
 
 

Ad 4 
 
Župan je povedal, da smo Potrditev DIIP-a za izgradnjo pločnika z javno razsvetljavo ob JP 
802-311 v občini Sveti Tomaž že obravnavali na prejšnji seji. 
Župan daje zadevo  v razpravo. 
 
Aleš Luci je v imenu svetniške skupine SDS povedal, da so opravili pogovor z lastnikom 
zemljišča in bodo dokument podprli. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo sedem članov Občinskega sveta. 



5 

 

Glasovalo je sedem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
Občinskega sveta, zato je bil sprejet 

 
SKLEP št. 320 

 O POTRDITVI ID1 
Investitor: OBČINA SVETI TOMAŽ 
Naslov: SVETI TOMAŽ 37, 2258 Sveti Tomaž 
Oznaka sklepa: 007-21/2009 01/ZH 
Datum sklepa: 25.11.2009 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 
30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih 
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list 
RS št. 60/2006) in na podlagi 23. člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občne 
Ormož št. 7/07) je Občinski svet  občine Sveti Tomaž na svoji 25. redni  seji, dne 25.11.2009 
sprejel naslednje sklepe: 
1. Potrdi se2  DIIP za projekt/program3: IZGRADNJA PLOČNIKA Z JAVNO 
RAZSVETLJAVO OB OBČINSKI CESTI JP 802-311, ki ga je izdelala4 Javna razvojna 
agencija Ormož, Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož, v mesecu oktobru  2009.  
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 98.256,00 EUR (z 
vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim 
načrtom od oktobra 2009  do septembra 2010. 
3. Vire za financiranje zagotavljajo5: 
- Občina Sveti Tomaž v znesku  20.101,00 EUR 
-  SVLR – 23. člen ZFO v znesku 78.155,00 EUR 
4. V NRP občine / države se6 
X uvrsti nov projekt 
    spremeni veljavni projekt7. 
5. Odobri se priprava PIZ / IP / izvedba investicije8.  
 
 

Ad 5 
 

Župan je povedal, da smo potrditev DIIP-a za modernizacijo občinskih cest, LC 302-021, JP 
802-341 in JP 802-131 v občini Sveti Tomaž že obravnavali na prejšnji seji. 
Župan daje zadevo v razpravo. 
Aleš Luci je v imenu svetniške skupine SDS povedal, da bodo dokument podprli. 
 
Sonja Balažič je povedala, da bi morali biti svetniki o predlogih investicijskih vlaganj prej 
seznanjeni. 
 
Župan je predlagal glasovanje. 
Prisotnih je bilo sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
Občinskega sveta, zato je bil sprejet 
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SKLEP št. 321 

 O POTRDITVI ID1 
 
Investitor: OBČINA SVETI TOMAŽ 
Naslov: SVETI TOMAŽ 37, 2258 Sveti Tomaž 
Oznaka sklepa: 007-22/2009 01/zh 
Datum sklepa: 25.11.2009 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 
30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih 
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list 
RS št. 60/2006) in na podlagi 23. člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občne 
Ormož št. 7/07) je Občinski svet  občine Sveti Tomaž na svoji 25. redni  seji, dne 25.11.2009 
sprejel naslednje sklepe: 
1. Potrdi se2  DIIP za projekt/program3: MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST  LC 
302-021, JP 802-341 in JP 802-131, ki ga je izdelala4 Javna razvojna agencija Ormož, 
Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož, v mesecu oktobru  2009.  
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 805.608,00 EUR (z 
vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim 
načrtom od oktobra 2009  do septembra 2011. 
3. Vire za financiranje zagotavljajo5: 
- Občina Sveti Tomaž v znesku 305.608,00 EUR 
- SVLR – EU-ESRR v znesku 425.000,00 EUR 
- SVLR – proračun RS v znesku 75.000,00 EUR 
4. V NRP občine / države se6 
X uvrsti nov projekt 
    spremeni veljavni projekt7. 
5. Odobri se priprava PIZ / IP / izvedba investicije8.  
 
 

Ad 6 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda pojasnila v zvezi s Sklepom o vrednosti 
točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Sveti 
Tomaž za leto 2010 in Sklepom o postopnosti obremenitvi NUSZ v letu 2010. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da vrednost točke nadomestila določi Občinski svet. 
Predlagana je točka v isti višini, kot je bila letošnje leto.  Zavezanci plačila nadomestila, ki se 
jim odmeri nadomestilo od celotne površine nezazidanega stavbnega zemljišča, bi se v letu 
2010 obremenili v višini 50 %. 
V zvezi z oprostitvami je pojasnila, da pri nadomestilih gre za posamične prošnje. Na 
oprostitev pa vpliva socialno stanje zavezanca. 
 
Župan daje zadevo v razpravo. 
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Robert Korada. Zanima ga, kako je prišlo do predloga znižanja za 3,9 %, če pa vemo, da je 
bila lanskoletna inflacija 0,9 %. 
Direktorica je pojasnila, da smo prvotno predlagali  višino nadomestila kot je bilo v letu 2007. 
Opozoril je na medije, ki so objavili informacijo, kot da so svetniki iz vrst SDS proti temu, da 
se prizna znižanje za nezazidana stavbna zemljišča. Nekorektno je, da mediji blatijo stranko. 
Povedal je tudi, da so do sedaj vse projekte tudi potrdili.  
 
Župan je predlagal glasovanje o sklepu vrednosti točke nadomestil za uporabo stavbnega 
zemljišča. 
Prisotnih je bilo sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
Občinskega sveta, zato je bil sprejet 

 
SKLEP št. 322 

 
1. 
 

Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine 
Sveti Tomaž za leto 2010 znaša 0,00268 EUR. 
 

2. 
 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009 (Uradni glasilo občine Sveti Tomaž, štev. 
18/2008). 
 

3. 
 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, 
uporablja pa se od 01.01.2010. 
 
 
 
Drugi sklep se nanaša na postopno obremenitev zavezancev za plačilo nadomestila. 
Prisotnih je bilo sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
Občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 323 
 

1. 
 

Zavezanci za plačilo nadomestila, ki se jim odmeri nadomestilo od celotne površine 
nezazidanega stavbnega zemljišča se v letu 2010 obremenijo v višini 50 % pripadajočega 
nadomestila. 
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2. 
 

Ne glede na 1. točko tega sklepa se v letu 2010 obremenijo v višini 15 % pripadajočega 
nadomestila naslednja nezazidana stavbna zemljišča: 
k.o. Koračice – 128,  117, 422, 421/1, 420, 415, 411, 413, 414, 409, 405, 406, 403, 447/2, 
448/2, 447/1, 402, 401. 
k.o. Tomaž – 79/2, 89, 85/1, 83/2, 81, 80/1, 76/1, 76/2, 76/3, 90, 94/1, 93/1, 93/2, 93/3, 94/4, 
95/2, 2, 3, 4, 5, 22, 23/1, 23/3, 20, 18/3, 10/2,  8/3, 8/4, 8/5, 10/3, 10/4, 10/5, 8/6, 9. 
 

3. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, 
uporablja pa se od 1.1.2010. 
 

Ad 7 
 

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev vlog za oprostitev plačila 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010 za Plohl Ano, Trnovci 34, Sveti 
Tomaž, Krauthaker Julijano, Mezgovci 17, Sveti Tomaž, Kosi Kristino, Koračice 46, Sveti 
Tomaž in Štiberc Ano, Rakovci 18, Sveti Tomaž. 
Med drugim je bilo pojasnjeno, da vse štiri občanke živijo v Centru starejših občanov v 
Ormožu, za katere občina plačuje razliko institucionalnega varstva. 
Župan je dal zadevo v razpravo. 
Sonja Balažič: Vprašala je, za kakšen skupni znesek gre pri teh oprostitvah ? 
Direktorica je pojasnila, da ne gre za visoke zneske ,dejstvo pa je da sami ne morejo plačevat.  
 
Župan je predlagal glasovanje o vseh štirih vlogah za oprostitev plačila. 
1. 
Prisotnih je bilo sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
Občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 324 
 

1. 
 

Plohl Ana, roj. 05.03.1942, s stalnim bivališčem Trnovci 34, Sveti Tomaž, se za leto 2010 
oprosti plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
2. 
Prisotnih je bilo sedem članov Občinskega sveta. 
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Glasovalo je sedem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
Občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 325 
 

1. 
 

KRAUTHAKER JULIJANA, roj. 16.02.1929, s stalnim bivališčem Mezgovci 17, Sveti 
Tomaž, se za leto 2010 oprosti plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 

2. 
Ta sklep prične veljati takoj. 
 
3. 
Prisotnih je bilo sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
Občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 326 
 

1. 
 

Kosi Kristina, roj. 24.07.1936, s stalnim bivališčem Koračice 46, Sveti Tomaž, se za leto 2010 
oprosti plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
 

2. 
Ta sklep prične veljati takoj. 
 
4. 
Prisotnih je bilo sedem članov Občinskega sveta. 
Glasovalo je sedem članov Občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov 
Občinskega sveta, zato je bil sprejet 
 

SKLEP št. 327 
 

1. 
 

Štiberc Ana, roj. 10.07.1932, s stalnim bivališčem Rakovci 18, Sveti Tomaž, se za leto 2010 
oprosti plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
 

2. 
Ta sklep prične veljati takoj. 
 
 

Ad 8 
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Pobude svetnikov, vprašanja in odgovori nanje. 
 
Aleš Luci: Ali je kategorizacija občinskih cest že sprejeta? 
 Pojasnjeno je bilo, da je postopek v pridobitvi soglasja Direkcije za ceste. 
Aleš Luci pove, da se o prekategorizaciji ceste Savci - Kolman nismo dogovorili. 
Aleš Luci: Ali sta cestna odseka, ki sta bila asfaltirana ob modernizaciji ceste Rakovci – kot 
občinska ali privatna ? 
Župan je pojasnil, da je cestni odsek v smeri Munda javna pot in cesti odsek v smeri Pondrka 
pa je privatni cestni odsek . 
Aleš Luci: Kaj se dogaja z zemljiščem stare zadruge?  
Župan pojasni, da parcela služi za parkiranje. Parcele smo odkupili. Prosil je podžupana, da 
naveže stik s sosednjim lastnikom Štefančičem. Smiselno bi bilo odkupiti še parcelo 
Štefančiča. 
Podžupan pove, da je imel razgovor z lastnikom objekta stare gostilne Štefančičem. Lastnik 
mu je povedal, da mu od strani občine ni bila dana nobena ponudba za odkup zemljišča z 
zgradbo. 
Kristina Grašič: Kaj bo z Rajhovo parcelo v centru Sv. Tomaža? 
Župan je povedal, da lastnik tega zemljišča pričakuje sklic izredne seje. Na seji želi slišati 
stališče posameznih svetnikov do izgradnje poslovno-trgovskega objekta na bivši domačiji 
Antoličevih. 
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Župan je prisotne seznanil, da bo v mesecu decembru sklical zbore občanov. Pričakuje, da se 
bodo svetniki zborov udeležili, vsak za svoje območje. 
Svetnici ge. Kristini Grašič in ge. Sonji Balažič je potrebno poslati vabila tudi za naselja, kjer 
pokrivata volivce. 
Župan svetnike seznani, da bi po novem letu dali možnost izvajanja cerkvenega dela pogrebne 
svečanosti v mrliški vežici. 
Anketa v zvezi s tem je pokazala, da je to  želja večine, sedaj pa sprašujejo zakaj še tega 
nismo omogočili. Potrudili se bomo, da bi v naslednjem letu zasteklili predprostor pri mrliški 
vežici. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri. 
 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                              Župan: Mirko Cvetko 
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OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 

 

POROČILO O  REALIZIRANIH  SKLEPIH  25. REDNE SEJE 
 
 
 
 

1. Sklep št. 316, je realiziran   
2. Sklep št. 317, je realiziran  
3. Sklep št. 318, je realiziran 
4. Sklep št. 319, je realiziran 
5. Sklep št. 320, je v postopku realizacije. 
6. Sklep št. 321, je v postopku realizacije. 
7. Sklep št. 322, je v postopku realizacije. 
8. Sklep št. 323, je v postopku realizacije. 
9. Sklep št. 324, je v postopku realizacije. 
10. Sklep št. 325, je v postopku realizacije. 
11. Sklep št. 326, je v postopku realizacije. 
12. Sklep št. 327, je v postopku realizacije. 

 
 
 
 
 
       OBČINSKA UPRAVA 
 
 


