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OBČINA SVETI TOMAŽ 
OBČINSKI SVET 
Sveti Tomaž 37 
2258 Sveti Tomaž 
 
Številka: 032-1/2014 01/ZH 
Datum:   28.  6. 2018 
 
                                                                Z A P I S N I K 
 
4. izredne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 28. junija 2018 ob 19.30 uri v 
sejni sobi v Kulturnem domu pri Sv. Tomažu 44, 2258 Sveti Tomaž. 
 
 
Po uvodnem pozdravu prisotnih je g. župan ugotovil, da je seja sklepčna, saj je bilo prisotnih 
vseh osem članic in članov občinskega sveta.  
Seje se je udeležila tudi direktorica občinske uprave ga. Zinka Hartman. 
Zapisnikar je bil g. Ivan Rakuša. 
 
Župan je predlagal razpravo o zapisniku prejšnje seje. Ker pripomb in dopolnitev ni bilo, je 
predlagal glasovanje. 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno bil sprejet naslednji 
 

sklep št. 24 
 

1. 
 
Potrdi se zapisnik 3. izredne seje s poročilom o izvršitvi sklepov, ki je sestavni del tega 
sklepa. 
 

2. 
Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je za 4. izredno sejo predlagal naslednji 
                                                                      dnevni red: 
 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 3. izredne seje občinskega  sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 
 
1. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2018 – hitri postopek 
 
 
Župan je predlagal razpravo.  
Ker pripomb in dopolnitev ni bilo, je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

dnevni red:         
                                                              

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 3. izredne seje občinskega  sveta 
s poročilom o izvršitvi sklepov. 
 
1. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2018 – hitri postopek 
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Župan je prosil direktorico občinske uprave, da poda obrazložitev Odloka o porabi sredstev 
proračunske rezerve v letu 2018, po hitrem postopku.  
Med drugim je bilo povedano, da  so letošnja neurja povzročila na cestah ogromno škodo. 
Največ škode je na lokalnih cestah Sejanci- Savci, Savci-Trnovci, Gor. Ključarovci – Vičanci 
in na javnih poteh na območju naselja Savci, Sejanci, Mala vas pri Ormožu, Sveti Tomaž, 
Gor. Ključarovci in Senika. Župan je že izdal sklep o porabi proračunske rezerve do 5.000 
EUR, vendar je že do sedaj znano, da bo škoda preko 15.000 EUR. 
Občinskemu svetu predlagamo Odlok o porabi proračunske rezerve v višini 15.000 EUR, za 
odpravo posledic na cestah. 
Župan je predlagal razpravo o osnutku odloka. 
Ker pripomb in dopolnitev ni bilo, je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 25 
 

1. 
 
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v  letu 2018, je primerna podlaga za nadaljnjo 
obravnavo. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
Župan je predlagal razpravo o predlogu odloka. 
Ker pripomb in dopolnitev ni bilo, je predlagal glasovanje. 
 
Glasovalo je osem svetnikov, soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP  št. 26 
 

1. 
 
Sprejme se Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v  letu 2018, ki je sestavni del tega 
sklepa. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 

 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 
 
Zapisnikar: Ivan Rakuša                                                             Župan: Mirko Cvetko 
 
 
 

 

 


