MESTNA SKUPNOST ŠENTJUR

5. REDNA SEJA SVETA MESTNE SKUPNOSTI ŠENTJUR
- 22. SEPTEMBRA 2015 –
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POVZETEK ZAPISNIKA JE NAPISAN NA OSNOVI MAGNETOFONSKEGA POSNETKA
5. REDNE SEJE SVETA MESTNE SKUPNOSTI ŠENTJUR

5. redna seja Sveta Mestne skupnosti ŠENTJUR (v nadaljevanju SMSŠ) je bila v torek, 22.
septembra 2015 ob 18.00 uri, pri Vulkanizaciji Mulej s.p., Ulica Tončke Čečeve 17, 3230
Šentjur.
PRISOTNI:

Jure RAZTOČNIK, Jože ŠTIGLIC, Dejan MULEJ, Laura LAJH RAUTER, Darja
FELICIJAN, Lovro PERČIČ, Branko OSET, Andrej KOPRIVC, Zdenko
HORVAT, Robert GAJŠEK in Matjaž KOVAČIČ.

OSTALI PRISOTNI: - Gorazd BEBAR, tajnik Mestne skupnosti Šentjur
(v nadaljevanju tajnik ).
Predsednik SMSŠ Jure RAZTOČNIK (v nadaljevanju predsednik) je odprl 5. redno sejo SMSŠ,
in pozdravil vse navzoče.
Ugotovitveni sklep:
5. redna seja SMSŠ je sklepčna tako, da se lahko sprejemajo sklepi.

V nadaljevanju je predsednik podal v razpravo predlagani dnevni red, katerega so člani
SMSŠ prejeli z vabilom za 5. redno sejo SMSŠ.
Za sejo je predlagal sledeči
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dnevni

red:

Otvoritev seje, ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda.
Potrditev zapisnika in poročilo o sprejetih sklepih 4. redne seje.
Poročilo o aktivnostih med 4. in 5. sejo.
Pregled investicij v Mestni skupnosti Šentjur v letu 2015.
Pobude in vprašanja svetnikov.
Razno.
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V nadaljevanju je SMSŠ sprejel naslednji
s k l e p:
29.

Predlog dnevnega reda se sprejme.

Glasovanje : PRISOTNIH 11 članov SMSŠ
11 ZA, nihče PROTI.
Ugotovitveni sklep: Sklep je sprejet.
Ad.2
POTRDITEV ZAPISNIKA IN POROČILO O SPREJETIH SKLEPIH 4. REDNE SEJE
Predsednik je podal poročilo, v katerem je bilo ugotovljeno, da so realizirani vsi sklepi 4.
redne seje SMSŠ.
V nadaljevanju je SMSŠ sprejel
sklep:
30. Sprejme se zapisnik 4. redne seje SMSŠ, z dne 18. junija 2015.
Glasovanje : PRISOTNIH 11 članov SMSŠ
11 ZA, nihče PROTI.
Ugotovitveni sklep: Sklep je sprejet.
Ad.3
POROČILO O AKTIVNOSTIH MED 4. IN 5. SEJO
Predsednik je podal informacije o aktivnostih v času med obema sejama:
• Potekale so aktivnosti za pridobitev soglasij za I. celjsko četo.
• 20.8.2015 je komisija za razpise in oddajo investicij odpirala prispele ponudbe za
izvajanje obnovitvenih del na cesti Pešnica – Sv. Rozalija. Cesta bo v celoti obnovljena,
z voziščem 5,0 m in pločnik ter izgradnjo meteorne kanalizacije. Prispele so štiri
ponudbe, najugodnejši ponudnik je Nizke gradnje Kladnik s.p.. Z njim je podpisana
pogodba v vrednosti 17.979,93 EUR. Dela se bodo izvajala v oktobru 2015.
• Z vodstvom občine je bil dosežen dogovor, da bodo izvedli meteorno kanalizacijo za
odvodnjavanje ceste Pešnica – Sv. Rozalija.
• Občina je naročila izdelavo projektov za pešpot in kolesarsko stezo ob Pešnici od mostu
za Pešnico do Občine.
Ad.4
PREGLED INVESTICIJ V MESTNI SKUPNOSTI ŠENTJUR V LETU 2015.
Predsednik je podal informacijo, da bo se ob koncu septembra pričela obnova vozišča od
Pešnice proti Sv. Rozaliji pri Mravlak v dolžini 100,0 m1. Pričetek del se bo pričel po končanju
ulice Na lipico in s tem omogočen promet do Sv. Rozalije.
Ko se bo ta asfaltirala se bo tudi izvedlo asfaltiranje ceste Kameno v dolžini 1.100,0 m1, pred
asfaltiranjem se bodo še dodatno izvedle sanacije na poškodovanem vozišču in dodatno
asfaltiranje z grobim asfaltom. Strošek MSŠ bo tudi izravnalni nanos asfalta na obstoječe in
novo asfaltirano podlago.
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S krajani Benjaminove ulice bo sklican sestanek, kjer se bomo dogovorili o sofinanciranju
investicije. Predvidena je izvedba meteorne kanalizacije, robniki, nasip in asfaltiranje v dolžini
120,0 m1. Predračunska vrednost investicije je 22.929,79 EUR.
V letu 2016 bo Občina nadaljevala z izgradnjo ceste II. bataljona od križišča z Ulico Franja
Malgaja do kapele. Po planu investicij v MSŠ za leto 2015 je planirana rekonstrukcija Vrtne
ulice, zato se bo ta investicija prenesla v leto 2016.
V Ulici Toneta Seliškarja bo Občina naročila projekt za sanacijo vozišča in opornega zidu pri
stan. hiši Cesar. Izvedene so geološke vrtine, kar so podlaga za izvedbo projekta.
Ostala redna vzdrževalna dela potekajo po planu.
V razpravi je Jože ŠTIGLIC poudaril, da se finančna sredstva za investicije praviloma ne
prenašajo v naslednje proračunsko leto
V odgovoru je Zdenko HORVAT, predsednik Komisije MSŠ za plan in investicije poudaril, da
bo Občina v letu 2016 pričela z deli na sanaciji I. Celjske čete, MSŠ se je obvezala, da bo
soudeležena pri le-tej investiciji.
Ad.5
POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV
•

Laura LAJH RAUTER zastavlja vprašanje glede pričetka del na sanacije I. Celjske čete.
V odgovoru je predsednik poudaril, da je vrednost projekta cca. 1 milijon EUR. Razpis
se bo objavil ob koncu leta 2015 oziroma v začetku 2016, pilotne stene bodo izvedene
jeseni 2016, v letu 2017 glavni del ceste in v letu 2018 ostali trije kraki.

•

Jože ŠTIGLIC zastavlja vprašanje glede sofinanciranja ceste Kameno in Benjaminove
ulice.
V odgovoru je predsednik poudaril, da vplačila za cesto po 1.000 EUR niso dali Šramel,
Smolejevi (ni nikogar na posestvu), Petki (bodo vplačali po asfaltiranju) in Zagajškovi.
S krajani Benjaminove ulice smo krajane obvestili, da bo prispevek 1.000 EUR po
stanovanjski hiši.

•

Zdenko HORVAT daje pobudo, da se s krajani Zgornjega trga dogovori o odstranitvi
posod za odpadke. Pri ogledu Zgornjega trga je komisija Turistične zveze Slovenije
podala pripombo glede le-teh. Daje pobudo, da se posode za odpadke postavijo na
ulico ob dnevu pobiranja odpadkov.
Predsednik je poudaril, da je Zgornji trg nominiran za najurejenejše trško jedro v letu
2015. !3. oktobra 2015 bo v Novi Gorici razglasitev in smo povabljeni, s tem smo
zagotovo med dobitniki priznanja.

Ad. 6
RAZNO
6 -1
25. LETNICA MESTA ŠENTJUR
Predsednik je obvestil SMSŠ, da bo 6. oktobra 2015 25. obletnica imenovanja trga Šentjur v
mesto. MSŠ prireja na ta dan slovesnost v učni kleti Vinogradniškega društva Šentjur in
Društva starodobnikov VEČNO MLADI, kjer so povabljeni člani svetov KS in MSŠ preteklih in
sedanjega mandata. Ob tem bo tudi otvoritev zadnje faze Muzeja južne železnice – tovorno
skladišče.
6 -2
IZPLAČILO SEJNIN ČLANOM SMSŠ
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Po razpravi je predsednik dal v potrditev sledeči
s k l e p:
31.

Sejnine za člane SMSŠ za 5. in 6. sejo in nadomestilo predsedniku
ter podpredsedniku za drugo polovico leta 2015 se izplačajo 15.
decembra 2015.

Glasovanje : PRISOTNIH 11 članov
11 ZA , nihče PROTI.
Ugotovitveni sklep: Sklep je sprejet.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik sejo SMSŠ ob 19.30 uri zaključil.

Povzetek zapisnika sestavil:
Gorazd BEBAR l.r.

Predsednik sveta
Mestne skupnosti Šentjur
Jure RAZTOČNIK l.r.

