OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINSKI SVET
Datum: 13.4.2011
Številka: 032-2/2010
ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila v sredo, 13. aprila 2011, ob
19. 30 uri v sejni sobi kulturnega doma, Sv. Tomaž 44.
Župan je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih začel sejo ob 19. 34 uri.
Kot poročevalka za 5. točko dnevnega reda je bila prisotna ga. Renata Čuček, predstavnica
Komunalnega podjetja Ormož d.o.o., Hardek 21c, 2270 Ormož.
Župan je povedal, da se bo seje nekoliko pozneje udeležil g. Janko Vrbančič, ker se je
udeležil proslave na Osnovni šoli Sveti Tomaž.
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih je bilo ugotovljeno, da je seja sklepčna, ker je
bilo prisotnih sedem članov občinskega sveta.
Na seji je bila prisotna še direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman in računovodkinja
ga. Stanka Kosi.
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša.
Župan je podal v razpravo pregled sklepov in zapisnik 5. redne seje.
Pripomb in dopolnitev ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika in sklepov 5. 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. 45
1.
Potrdi se zapisnik 5. redne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega sklepa.
2.
Ta sklep velja takoj.
Ad 1
Župan je za 6. redno sejo predlagal naslednji dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta s
poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Zaključni račun proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2010
3. Pravilnik o načinu oddajanja, višini uporabnine in načinu plačila uporabe poslovnih
prostorov Kulturnega doma
4. Pravilnik o priznanjih občine Sveti Tomaž
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5. Sklep o spremembi sklepa o soglasju z določitvijo cene javne službe oskrbe s pitno
vodo št. 007-27/2009 01/ ZH z dne 28.12.2009
6. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
7. Razno
Ker je za peto točko prisotna na seji ga. Čuček iz Komunalnega podjetja Ormož je župan
predlagal, da se 5. točka dnevnega reda (Sklep o spremembi sklepa o soglasju z določitvijo
cene javne službe oskrbe s pitno vodo št. 007-27/2009 01/ ZH z dne 28.12.2009),
obravnava pod točko 2, ostale točke se pomaknejo za eno mesto.
Župan je dal predlog v razpravo.
Dodatnih predlogov ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, ZA je glasovalo vseh sedem članov zato je bil
sprejet naslednji
SKLEP št. 46
1.
Peta točka dnevnega reda se obravnava pod zap. št. 2, ostale točke dnevnega reda se
pomaknejo za eno mesto.
2.
Ta sklep velja takoj.
Župan je dal spremenjeni dnevni red v razpravo.
Dodatnih predlogov ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je sedem članov občinskega sveta, »ZA« je glasovalo vseh sedem članov
občinskega sveta, zato je bil sprejet naslednji
dnevni red:
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta s
poročilom o izvršitvi sklepov.
1. Določitev dnevnega reda
2. Sklep o spremembi sklepa o soglasju z določitvijo cene javne službe oskrbe s pitno
Vodo št. 007-27/2009 01/ ZH z dne 28.12.2009
3. Zaključni račun proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2010
4. Pravilnik o načinu oddajanja, višini uporabnine in načinu plačila uporabe poslovnih
prostorov Kulturnega doma
5. Pravilnik o priznanjih občine Sveti Tomaž
6. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov ter odgovori nanje
7. Razno
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Ad 2
Župan je po krajšem uvodu prosil ga. Renato Čuček, da poda obrazložitev Sklepa o
spremembi sklepa o soglasju z določitvijo cene javne službe oskrbe s pitno vodo, št. 00727/2009 01 ZH z dne 28.12.2009.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da KP Ormož izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno
vodo. S 1.1. 2010 so bile v skladu s sklepom Občinskega sveta uvedene nove cene javne
službe oskrbe s pitno vodo. Bile so uvedene nove fiksne cenovne postavke – omrežnine.
Omrežnina je tisti del cene pri vodi, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki se
uporablja za izvajanje javne službe ter se uporabnikom zaračuna v fiksnem znesku glede na
zmogljivost vodovodnega priključka. Omrežnina je bila do sedaj subvencionirana od strani
občine v višini 50%.
Za leto 2011 se subvencija določi v višini 16,7 %. Subvencija se nato naslednja tri leta vsako
naslednje leto zmanjša za 5 odstotnih točk, v četrtem letu pa za preostanek – 1,7 odstotne
točke. Vir subvencije je občinski proračun.
Sprememba subvencije nima učinka na končno ceno za neprofitne uporabnike, saj veljavne
cene ostanejo nespremenjene.
Pravilnik prepoveduje subvencioniranje cen za profitne uporabnike, zato profitni uporabniki
od uvedbe omrežnine plačujejo njeno polno ceno. Glede na spremembo amortizacijskih
stopenj od 1.1.2010 je bila za leto 2010 ugotovljena nova nižja vrednost amortizacije, in
posledično nižja lastna cena javne infrastrukture.
Na podlagi nižje lastne cene in znižanja subvencije neprofitnim uporabnikom, se profitnim
uporabnikom zniža prodajna cena omrežnine za 40% tako, da znaša:

Velikost vodomera
DN 13 mm
DN 20 mm
DN 25 mm
DN 32 mm
DN 40, 50 mm
DN 50/20 mm
DN 65 mm
DN 80 mm
DN 80/20 mm
DN 100 mm
DN 100/20 mm
DN 150 mm

Veljavna cena od 1.1.2010
Neprofitni
Profitni
uporabniki
uporabniki
1,4167
2,8334
2,3658
4,7316
3,5417
7,0834
5,6667
11,3334
14,1667
28,3334
14,1667
28,3334
23,6112
47,2224
47,2175
94,435
47,2175
94,435
70,8333
141,6666
70,8333
141,6666
141,6667
283,3334

Mesečno v EUR (brez DDV)
Predlog nove cene
Neprofitni
Profitni
uporabniki
uporabniki
1,4167
1,7000
2,3658
2,8390
3,5417
4,2500
5,6667
6,8000
14,1667
17,0000
14,1667
17,0000
23,6112
78,7033
47,2175
56,6610
47,2175
56,6610
70,8333
85,0000
70,8333
85,0000
141,6667
170,0000

Znižanje cene omrežnine za profitne uporabnike za 40% bo imelo neto učinek na zmanjšanje
prihodkov iz naslovna najemnine (ob upoštevanju odhodkov za subvencije) občinskega
proračuna v vrednosti 15.728 EUR, kar pomeni okrog 9 % neto prihodkov iz navedenih virov
manj, kot v leto 2010
Župan je dal predlog sklepa v razpravo.
Razprave ni bilo.
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Župan je predlagal glasovanje. Glasovalo je sedem svetnikov, ZA je glasovalo vseh sedem
svetnikov, zato je bila sprejet naslednji
SKLEP št. 47
o spremembi Sklepa o soglasju z določitvijo cene za javno službo oskrbe s pitno vodo
št. 007-27/2009 01/ ZH z dne 28.12.2009
1.
V Sklepu o soglasju z določitvijo cene za javno službo oskrbe s pitno vodo št. 007-27/2009
01/ zh z dne 28.12.2009 (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 10/09), se v točki 1. druga
alineja spremeni tako, da se glasi:
»Omrežnina – pri določitvi cene za neprofitne uporabnike se upošteva subvencioniranje cene
omrežnine. Za leto 2011 se subvencija določi v višini 16,7 %. Subvencija se nato naslednja
tri leta vsako naslednje leto zmanjša za 5 odstotnih točk, v četrtem letu pa za preostanek –
1,7 odstotne točke. Vir subvencije je občinski proračun.
Cena za priključek (mesečno v EUR brez DDV) – ločeno po vrstah uporabnikov in dimenziji
vodomera:
Velikost vodomera

«

Neprofitni uporabniki

Profitni uporabniki

DN 13 mm

1,4167

1,7000

DN 20 mm

2,3658

2,8390

DN 25 mm

3,5417

4,2500

DN 32 mm

5,6667

6,8000

DN 40, 50 mm

14,1667

17,0000

DN 50/20 mm

14,1667

17,0000

DN 65 mm

23,6112

78,7033

DN 80 mm

47,2175

56,6610

DN 80/20 mm

47,2175

56,6610

DN 100 mm

70,8333

85,0000

DN 100/20 mm

70,8333

85,0000

DN 150 mm

141,6667

170,0000

2.

Ta sklep velja takoj, uporabljati pa se prične 1. dan naslednjega meseca po potrditvi novih
cen na občinskih svetih Občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi.
Ad 3
Župan je prosil računovodkinjo, da poda obrazložitev Zaključnega računa proračuna občine
Sveti Tomaž za leto 2010.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da je zaključni račun proračuna občine akt Občine Sveti
Tomaž, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in prejemki preteklega leta
ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. V letu 2010 je bilo realiziranih prihodkov
in drugih prejemkov v višini 3.617.871 EUR. Ostanek sredstev na dan 31.12.2009 je znašal
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336.924.14 EUR. Realizirani odhodki v letu 2010 so znašali 3.902.633 EUR. V letošnjem
letu se mora zaključni račun do 15.4.2011 predložiti v sprejem občinskemu svetu.
Prihodkov iz naslova prodaje osnovnih sredstev niso bili realizirani, ker ni prišlo do prodaje
stanovanj v stanovanjski zgradbi Sveti Tomaž 18.
Zadolževanja v letu 2010 ni bilo, vrnili pa smo dolg v višini 63.294,99 EUR.
Župan je dal besedo predsednici nadzornega odbora ga. Karolini Žajdela. Predsednica
nadzornega odbora je med drugim povedala, da je nadzorni odbor zaključni račun pregledal
in ni zasledil nekih nepravilnosti. Na osnovi ugotovljenega je dal pozitivno mnenje. Nadzorni
odbor ocenjuje, da je Zaključni račun proračuna za leto 2010 sestavljen v skladu z veljavno
zakonodajo in predlagajo občinskemu svetu, da ga sprejme.
V nadaljevanju je župan povedal, da zaključni račun prikazuje, kako smo gospodarili v
preteklem letu. Proračun je precej visok pri investicijskem delu in to predvsem zaradi vlaganj
v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij (GOŠO).
V lanskem letu je bil sprejet rebalans proračuna, ker preprosto ni bilo možno predvideti vseh
obveznosti in tudi prihodkov ob sprejemanju proračuna.
V celoti je bila prerazporejena proračunska rezervacija za potrebe vrtca, ker smo uvedli še
en oddelek.
Zaključni račun za leto 2010 je dal v razpravo. Zaključni račun so na svojih sejah
obravnavala delovna telesa občinskega sveta.
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in
promet.
Predsednik odbora g. Marjan Goričan je med drugim povedal, da je odbor obravnaval
zaključni račun proračuna za leto 2010 in sprejel sklep, da je primerna podlaga za obravnavo
na seji občinskega sveta in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.
Župan je dal besedo predsednici Odbora za družbene dejavnosti.
Predsednica odbora ga. Ksenija Kosi je povedala, da je odbor obravnaval zaključni račun
proračuna za leto 2010 in sprejel sklep, da je primerna podlaga za obravnavo na seji
občinskega sveta in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.
Župan je dal besedo predsedniku odbora za finance in proračun.
Predsednik odbora g. Robert Korada je povedal, da je odbor obravnaval zaključni račun
proračuna za leto 2010 in sprejel sklep, da je primerna podlaga za obravnavo na seji
občinskega sveta in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.
Ob 19.50 uri se je seje udeležil g, Janko Vrbančič.
Dodatnih razprav ni bilo.
Župan je predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
Naslednji
SKLEP št. 48
1.
Sprejme se Zaključni račun proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2010, ki je sestavni del
tega sklepa.
Ta sklep velja takoj.

2.
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Ad 4
Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Pravilnika o načinu
oddajanja, višini uporabnine in načinu plačila uporabe poslovnih prostorov Kulturnega doma.
Med drugim je bilo pojasnjeno, da še nimamo ustreznega pravilnika za koriščenje prostorov
kulturnega doma. S pravilnikom želimo urediti način oddajanja poslovnih prostorov, višino
uporabnine. Uporabnina za uporabo dvorane s sanitarijami bo znašala:
- za izvedbo kulturnih prireditev, sej, predavanj do 3 ur
30,00 EUR.
- za izvedbo kulturnih prireditev, sej, predavanj do 8 ur
50,00 EUR.
Uporabnina za uporabo dvorane s sanitarijami bo znašala:
- za izvedbo komercialnih prireditev
do 3 ur
- za izvedbo komercialnih prireditev
do 8 ur

90,00 EUR.
200,00 EUR.

Uporabnina za uporabo dvorane s sanitarijami za občane naše občine za jubilejne dogodke
bo znašala:
- v času od 01.11. do 30.03. do 8 ur
80 EUR.
- v času od 01.04. do 31.10. do 8 ur
50 EUR.
Društva s sedežem v občini Sveti Tomaž bodo lahko uporabljali dvorano s sanitarijami
brezplačno, vendar morajo prostore po končanju prireditve počistiti.
Uporabnina vključuje stroške ogrevanja, elektrike, vode, čiščenja, zavarovanja, zapiranja in
amortizacije.
Župan je v nadaljevanju dodal, da želimo uvesti več reda in tudi odgovornosti koriščenja
kulturnega doma. Dogajajo se tudi manjše kraje, ali pa nekateri prostori po koriščenju niso
primerno pospravljeni in čisti.
Večina prisotnih je menila, da je potrebno nekaj narediti. Razmišljanja in predlogi so bili o
hišniku ali skrbniku.
Po razpravi je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 49
1.
Sprejme se Pravilnik o načinu oddajanja, višini uporabnine in načinu plačila uporabe
poslovnih prostorov Kulturnega doma, ki je sestavni del tega sklepa.
Ta sklep velja takoj.

2.
Ad 5

Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Pravilnika o priznanjih
občine Sveti Tomaž. Med drugim je bilo pojasnjeno, da s tem pravilnikom določamo vrsto
priznanj, njihovo podelitev, pogoje, postopek in način podeljevanja in vodenje evidence
podeljenih priznanj. Občina še nima pravilnika, zato v prejšnjem štiriletnem mandatu niso bila
podeljena nobena priznanja občine.
Pravilnik je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, zato je župan dal besedo predsednici
ga. Kosi.
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Predsednica odbora gospa Ksenija Kosi je povedala, da je odbor pravilnik obravnaval in
sprejel sklep, da je primerna podala za obravnavo na seji občinskega sveta z naslednjimi
amandmaji:
Na podlagi 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine
Ormož št. 7/07) vlagajo Ksenija Kosi, Sabina Golob in Mirko Lovrec naslednje amandmaje k
Pravilniku o priznanjih občine Sveti Tomaž
Amandma št. 1
Drugi člen Pravilnika o priznanjih občine Sveti Tomaž se spremeni tako, da se glasi:
»Priznanja občine Sveti Tomaž so častni občan, plaketa in priznanja.«
Amandma št. 2
Pred prvim odstavkom 3. člena Pravilnika o priznanjih občine Sveti Tomaž se doda nov
odstavek,ki se glasi:
»Naziv častni občan Občine Sveti Tomaž se podeli občanom Občine Sveti Tomaž, drugim
državljanom Republike Slovenije in državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge za
napredek gospodarstva, znanosti in umetnosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja ter za
druge izjemne dosežke, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in uveljavljanje Občine Sveti
Tomaž v državi ali na mednarodnem področju.
Naziv »častni občan Občine Sveti Tomaž« se podeli s posebno listino, ki vsebuje besedilo
sklepa, s katerim je dodeljen naziv. Ob podelitvi naslova častni občan se izroči denarna
nagrada v višini 500,00 EUR bruto.«
Amandma št. 3
Drugi odstavek 3. člena Pravilnika o priznanjih občine Sveti Tomaž se spremeni tako, da se
glasi:
»Plakete se podeljujejo vsako tretjo leto mandata občinskega sveta, praviloma ob
praznovanju občinskega praznika. Na svečanosti se podelijo največ tri plakete. «
Amandma št. 4
Drugi stavek 8. člena Pravilnika o priznanjih občine Sveti Tomaž se spremeni tako, da se
glasi:
»Prva podelitev plaket se izvede v letu 2013, prva podelitev priznaj pa v letu 2012.
Obrazložitev:
Člani odbora za družbene dejavnosti predlagajo, da se izvede podelitev plaket vsako tretjo
leto mandata občinskega sveta. Glede na naveden predlog se prva podelitev plaket izvede v
letu 2013, prva podelitev priznanj pa v letu 2012.
Poleg tega se je dodalo priznanje častni občan.
Župan je dal v razpravo amandma št. 1.
Ker razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
amandma št. 1
Drugi člen Pravilnika o priznanjih občine Sveti Tomaž se spremeni tako, da se glasi:
»Priznanja občine Sveti Tomaž so častni občan, plaketa in priznanja.«
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Župan je dal v razpravo amandma št. 2.
Ker razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
amandma št. 2
Pred prvim odstavkom 3. člena Pravilnika o priznanjih občine Sveti Tomaž se doda nov
odstavek,ki se glasi:
»Naziv častni občan Občine Sveti Tomaž se podeli občanom Občine Sveti Tomaž, drugim
državljanom Republike Slovenije in državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge za
napredek gospodarstva, znanosti in umetnosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja ter za
druge izjemne dosežke, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in uveljavljanje Občine Sveti
Tomaž v državi ali na mednarodnem področju.
Naziv »častni občan Občine Sveti Tomaž« se podeli s posebno listino, ki vsebuje besedilo
sklepa, s katerim je dodeljen naziv. Ob podelitvi naslova častni občan se izroči denarna
nagrada v višini 500,00 EUR bruto.«
Župan je dal v razpravo amandma št. 3.
Ker razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
amandma št. 3
Drugi odstavek 3. člena Pravilnika o priznanjih občine Sveti Tomaž se spremeni tako, da se
glasi:
»Plakete se podeljujejo vsako tretjo leto mandata občinskega sveta, praviloma ob
praznovanju občinskega praznika. Na svečanosti se podelijo največ tri plakete. «
Župan je dal v razpravo amandma št. 4.
Ker razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
amandma št. 4
Drugi stavek 8. člena Pravilnika o priznanjih občine Sveti Tomaž se spremeni tako, da se
glasi:
»Prva podelitev plaket se izvede v letu 2013, prva podelitev priznaj pa v letu 2012.
Župan je dal v razpravo celoten Pravilnik o priznanjih občine Sveti Tomaž z vsemi sprejetimi
amandmaji.
Ker dodatne razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo vseh osem svetnikov, zato je bil sprejet
naslednji
SKLEP št. 50
1.
Sprejme se Pravilnik o priznanjih občine Sveti Tomaž, ki je sestavni del tega sklepa.
Ta sklep velja takoj.

2.
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Ad 6
Mirko Lovrec je vprašal, kaj je bilo narejenega v zvezi s spremembami oziroma namestitvami
tabel za označbo naselij.
Župan je pojasnil, da je bil ogled za LC Koračice- Gornji Ključarovci in Koračice- Lahonci
opravljen. Po končani modernizaciji bo prišlo do namestitve oziroma zamenjave nekaterih
prometnih znakov in označb.
Marjan Goričan je predlagal, da bi na ekološkem otoku v Savcih namestili tablo z napisom,
da lahko odpadke odlagajo samo vaščani ali občani občine Sveti Tomaž. Dogaja se,da
odpadke odlagajo tudi drugi, ki se peljejo po tej cesti. Sedaj je nekaj manj odpadkov, ker je
ekološki otok postavljen tudi na Sejanci. Med drugim je tudi povedal, da inšpektor po
odkrivanju podatkov v lanskem letu ni naredil nič, ker je skrajni čas, da nekdo plača kazen. V
preteklosti so krivili gasilce za odlaganje odpadkov, sedaj pa se preko medijev sliši, da je
krivec BAR v Savcih. Gospa Andreja Kump je jasno povedala, da ne odlagajo nobenih
odpadkov.
Župan je povedal, da ne bomo nameščali nobene table v Savcih, ker v tem primeru morali
namestiti še pri vseh preostalih ekoloških otokih. Sama tabla ni nobena rešitev. Kot primer je
navedel tablo na pokopališču. Ekološki otoki in neurejene okolice so problem. Razmišljamo,
da bi gospodinjstva imela po dve kanti. S tem bi prišlo do ločenega zbiranja odpadkov že pri
gospodinjstvih. V tem primeru bi se ekološki otoki razbremenili. Rešitev je potrebno uskladiti
s preostalima občinama.
Mateja Hržič je vprašala, če bo organizirano srečanje z gospodarstveniki?
Župan je pojasnil, da je bil vodja pisarne v Murski Soboti razrešen. Poskušali se bomo
dogovoriti za mesec maj.
Mateja Hržič je vprašala ali se bo pristopilo k znižanju vrtca za starše v času letnih počitnic?
Direktorica občinske uprave je pojasnila, da bomo k temu pravočasno pristopili ter sprejeli
sklep na občinskem svetu in starše obvestili preko šole.
Janko Vrbančič je povedal, da se je treba s predsedniki društev, pogovoriti o hišnem redu
glede uporabe kulturnega doma in drugih objektov občine. Župan je povedal, da bomo
sklicali predsednike društev, kateri imajo sedež in delujejo v kulturnem domu, da se
dogovorimo o hišnem redu.
Za zunanje prireditve bomo poskrbeli, da ne bo prostega prehoda po celotni dvorani.
Praviloma se dvorana zapira, prireditelji na prostem pa naj poskrbijo za mobilna stranišča.
Robert Korada je zanimalo kako potekajo aktivnosti navezave na širokopasovno omrežje
elektronskih komunikacij.
Župan je pojasnil, da je občina obvestila gospodinjstva, da je pogodba z Teleingom že
podpisana. Informacijo in pogoje vključitve pa bodo posredovali ponudniki sami.
O nadaljevanju za preostala naselja se bomo pogovarjali takrat, ko bo GVO začel vključevati
gospodinjstva, ki so vključena v projekt za pridobitev sredstev EU.
Ad 7
Župan je povedal, da smo prejeli prošnjo KD INVEST D.O.O., Tovarniška c. 22, 3214
Zreče,za namestitev prodajnega avtomata za sveče na pokopališču pri Sv. Tomažu.
Podobno vlogo smo prejeli že pred dvema letoma, vendar so se takrat svetniki odločili, da
ne damo soglasja. Z namenom postavitve je bil seznanjen tudi podjetnik g. Milan Lalić, ki se
s prodajo cvetja in sveč ukvarja v našem kraju. Kazal je vidno nezadovoljstvo, če bomo
dovolili namestitev. Ponudnik prodajnih avtomatov za sveče, nas opozarja na oviranje in
kršenje pravil konkurence.
V razpravi so sodelovali vsi svetniki.
Marjan Goričan je povedal, da bo proti namestitvi, ker nam ponudnik te naprave grozi, kar pa
je podobno obnašanju našega podjetnika g. Milana Lalića, ker ga moti, če si kdo prinese
sveče ali rože od drugod.
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Župan je dal predlog na glasovanje.
Glasovalo je osem svetnikov, ZA je glasovalo sedem svetnikov, en član je bil proti (Marjan
Goričan), zato je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 51
1.
Podjetju INVEST D.O.O., Tovarniška c. 22, 3214 Zreče, se dovoli namestitev prodajnega
avtomata za sveče na pokopališču pri Svetem Tomažu.
Ta sklep velja takoj.

2.

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 6. REDNE SEJE
1. Sklep št. 45, je realiziran.
2. Sklep št. 46, je realiziran.
3. Sklep št. 47, je bil posredovan koncesionarju in objavljen v Uradnem glasilu občine
Sveti Tomaž št. 6.
4. Sklep št. 48, je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 6
5. Sklep št. 49, je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 6
6. Sklep št. 50, je bil objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 6
7. Sklep št. 51, je v postopku realizacije.
Sveti Tomaž, dne 23.05.2011
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