
20. seia obfinskega sveta 9. november 2021

ZAPISNIK
20. redne seje ObEinskega sveta Obiine Moravske Toplice,

kije potekala 9. novembra 2021 ob 15. 30 v SRC Uartjanci

Navzoii Clani oblinskega sveta:
Andrej Baligad, Igor Camplin, Majda Durinek, Franc Gomboc, TomaZ Gregorec, Sa5o

Koca, Stefan Kodila, Bojan Su5lek, Du5an Puhan, JoZe Trajber, Alojz Trplan, Leonn Tumer,
Zsuzsi Vugrinec, Stefan Hul (pridruZil seje pri 5. todki).
Odsotna dlanica obdinskega sveta: Suzana Koltai (opravideno).
Ostali navzoii:
Alojz Glavad - Lltrpan, Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave, Slavica Fujs -
svetovalka za finance, Melita Gorza - pravnica YI', ki pi5e zapisnik, ter Branko Srok -
direktor in Dragica Piv - finandnica JKP iista narava d. o. o. (pri todkah I do4).
Sejo je vodil podZupan SaSo Koca. Po ugotovljeni navzodnosti je obdinski svet soglasno
sprejel zapisnik 19. redne seje Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice.
Predsedujodi je predstavil dnevni red, posredovan z vabilom:
1. Porodilo o izwSitvi sklepov obdinskega sveta, sprejetih na 19. redni seji
2. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota - II.

obrar.nava
3. Predlog Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom

Murska Sobota - II. obravnava
4. Predlog sklepa o doloditvi vi5ine grobnine
5. Predlog obvezne razlage 31. in 32. dlena Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu

Obdine Moravske Toplice
6. Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetni5kih skupin in samostojnih dlanov

obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice
7. Predlog Sklepa o financiranju politidnih strank
8. Predlog Sklepa o spranonbah Sklepa o delni povmitvi stroikov volilne kampanje za

lokalne volitve v Obdini Moravske Toplice
9. Predlog Sklepa o spronembah nadrta razvojnih programov Obdine Moravske Toplice za

leto 2021 in2022
10. Porodilo o izvedenih aktivnostih destinacije Moravske Toplice v sklopu zelene sheme

slovenskega turiana
1 1. Osnutek izvedbenega dela Strategije razvoja Obdine Moravske Toplice
12. Imenovanje direktorja in dlanov nadzomega sveta Rimska iarda d. o. o.

13. Pobude in vpra5anja
14. Razno.

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.

K 1. todki:
Poroiilo o izvrSitvi sklepov obdinskeea sveta. spreietih na 19. redni seii

Porodilo o izw5itvi sklepov, sprejetih na 19. redni seji je predstavila direktorica obdinske
uprave Martina Vink Kranjec, ki je povedala, da so bili vsi sklepi, sprejeti na 19. redni seji
obdinskega sveta, realizirani.
Porodilo je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlogi za sprejon sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z
veljavno zakonodajo.
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PR.E,DLOG SKLEPA ST. 2I9:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice je seznanjen s Poroiilom o izvr5itvi sklepov
Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice, sprejetih na 19. redni seji.
Navzodihje 13 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 13

PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

K 2. toiki:
Predlos Odloka o ustanovitvi iavneqa zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota - II.

obravnava

Zupar Alojz Glavad je povedal, da gre za uskladitev odloka z dejanskim stanjem in veljavno
zakonodajo. Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je pojasnila, da so bila po L
obravnavi odloka opravljena usklajevanja med obdinami, ter predstavila bistvene
spremerrbe, kot so zastopanost obdin v organih zavoda ter noveliranje dejavnosti.
Predlog odloka sta na svojih sejah obmvnavala statutamo oravna komisija, ki ugotavlja, da
so zakonska podlaga, razlogS za sprejan sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in
v skladu z veljavno zakonodajo, ter odbor za druZbene dejavnosti, ki obdinskanu svetu
predlaga, da sprejme predlagan odlok.
Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA ST.22O:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odtok o ustanovitvi
javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota.

Navzodih je 13 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 13

PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

K 3. toiki:

Predlog odloka sta na svojih sejah obravnavala statutarno pravna komisiia, ki ugotavlja, da
so zakonska podlaga, razlogi za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezri in
v skladu z veljavno zakonodajo, ter odbor za druZbene deiavnosti, ki obdinskemu svetu
predlaga, da sprejme predlagan odlok.
Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA ST.221:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o ustanovitvi sveta
ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota.

Navzodih je 13 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.
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K 4. totki:
Predlos sklepa o doloditvi vi5ine srobnine

Direktor JKP iista narava Branko Srok je povedal. da je iista narava v skladu z veljavno
zakonodajo pripravila nove cene grobnin, kijih mora potrditi obdinski svet. Besedo je predal
finandnici Dragici Piv, ki je predstavila predlagano vi5ino grobnin ter dejanske stro5ke

upravljavca pokopaliSd.
Predlagan sklep je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisUa. ki ugotavlja, da so

zakonska podlaga, razlogi za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v
skladu z veljavno zakonodajo, ter svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki obdinskemu
svetu predlaga, da sprejme predlagan sklep.
V razpravi so sodelovali:
- JoZe Traiber je izpostavil Stevilo grobov brez pladnikov. Zanimalo gaje ali teh lastnikov

res ni mogode najti.
- Branko Srok - direktor iiste nara,re d. o. o. je pojasnil, da je v RS povpredno 10%

grobov brez pladnikov, ter da so v iskanje lastnikov grobov vkljudili KS in re5ili, kar se

je re5iti dalo.
- Franc Gomboc je povedal, da ga razlo$ za dvig cene niso prepridali, ter da bo s ton, de

bodo cene viSje, nepladnikov 5e ved. Zato bo glasoval proti.
- Du5an Puhanje ugotavljal, daje v Motvaljevcih kar 44 grobov brez pladnikov.
- Branko Srok - direktor iiste narave je izpostavil dejstvo, da se cene grobnin niso

dvigovale ved let, zato je sedaj dvig toliko viSji, dejstvo pa je, da so cene grobnin v
ostalih obdinah 5e viSje.

- Stefan Kodila je izpostavil spomenike, ki so kultuma dedi5dina. ie je prostora na
pokopali5du dovolj, jih samo zaradi stro5kov ni potrebno ruSiti. Glede na ugotovitev, da

so sedaj najvi5ji stro5ki dela, je prosil za strukturo izradtna stro5kov oz. odhodkov.
Zanimalo gaje, ali se s predlagano viSino grobnine, pokrijejo vsi stroSki.

- Zupan Aloiz Glavad je povedal, da gre za javno sluZbo, ki jo je obdini naloZil zakon, ter
da je cena grobnine socializirana, saj je v Bukovnici in v Moravskih Toplicah enaka,

stroSek dela pa gotovo ni enak. Pojasnil je, da je predlagan sklep dolZan predloZiti
obdinskemu svetu v sprejem, ker v nasprotnern primeru gre za stro5ek obdinskega
proraduna, kar pomeni, da ne bo teh sredstev za nujna investicijska dela po naseljih.

- Andrei Baligad seje strinjal, da imajo stari grobovi in spomeniki zgodovinsko wednost.
- Branko Srok - direktor iiste narave d. o. o. je pojasnil, da iista narava ne ureja

pokopali5d in ne odstranjuje spomenikov brez sodelovanja KS in strokovnjakov s

podrodja kultume dediSdine.
- TomaZ Gresorec je rpra5al kakSen je znesek neiztedanih terjatev ter ali se le{i

izterjujejo ter kakSen je stro5ek dela.
- Dragica Pivje odgovorila, da postopek izterjave terjatev poteka, ter da so v stro5ku dela

vkljudeni stro5ki zaposlenih, ki urejajo pokopali5da od marca do oktobra.
- Majda Durinek je menila, da v vsej poplavi podraZitev, 5e ena podraZitev pred boZidem,

ni primema.
- Tudi Leonna Tumerja so zanimali stro5ki dela, in sicer ali je merilo Stevilo ur ali

powSina.
- Dragica Piv je pojasnila, da 4 delavci delajo samo na pokopaliSdih, zalo je merilo bruto

plada, ki jo dobijo za opravljene ure.
- Zsuzsi Vusrinec je ugotavljala, da so odhodki za 6QYo vi5ji kot pred petimi leti.

Zanimalo jo je kaj bo dez pet let.
- Dragica Piv je pojasnila, da so leta 2015 pokopali5da urejali javni delavci, ki tega sedaj

ved ne smejo.
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- Stefan fodila je predlagal sprejern sklepa o tem, kako ravnati s kultumimi spomeniki na
pokopaliSdih.

- Alojz Glavad - Zupanje povedal, da kot varuh in predlagatelj obdinskega proraduna, deli
mnenje, daje dvig cen previsok, ruume pa tudi upravljavca. Glede dodatnih sklepov je
povedal, da zatpa direktoq'u iiste narave o sodelovanju z zgodovinarji. Ponovno je
opozoril, da nesprejem cen pomeni posledice v obdinskem proradunu.

PREDLOG SKLEPA ST.222:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o doloiitvi viSine
grobnine.

Navzodih je 13 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 3

PROTI: 4.

Sklep ni sprejet.

K 5. toiki:
Predlos obvezne razlase Odloka o obiinskem prostorskem nadrtu Obiine Moravske

Toplice

Obvezno razlago Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu Obdine Moravske Toplice je
predstavila direktorica obdinske uprave Martina Vink Iftanjec. Pojasnila je, da v postopku
pridobivanja gradbenih dovoljenj prihaja do nejasnosti in razlidnega tolmadenja prostorsko
izvedbenih pogojev, ker v odloku OPN ni definiran izraz >>nove parcele<.
Predlog obvezne razlage je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki
ugotavlja, da so zakonska podlaga, razlogj za sprejern sklepa in formalna oblikovanost
sklepa ustrezni in v skladu z veljavno zakonodajo.
Y razoravi so sodelovali:
- Tomaia Gresorcaje zanimalo ali je obvezna razlaga posledica primera v praksi.
- Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da 1e obvezna razlaga

pripravljena na osnovi pobude investitoda oz. lastnika parcele, Siroke 13 m.
- Andrej Baligad je poudaril, da moramo odlok o obdinskem prostorskern nadrtu obdine v

praksi dosledno upo5tevati oz. moramo biti vzor tako svetniki, kot zaposleni na obdinski
upravi, da obdani nimajo obdutka, da ima dolodeni posameznik >privilegij,< v vseh
dlenih, predvsan pa v 3l . in 32. dlenu tega odloka.

PREDLOG SKLEPA ST.223:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagano obvezno razlago Odloka o
obiinskem prostorskem nairtu Obiine Moravske Toplice po skrajlanem postopku.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Predlog je sprejet.
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K 6. toiki:
Predlos Pravilnika o sredstvih za delo svetniSkih skunin in samostoinih ilanov

obiinskega sveta Obdine Moravske Toolice

Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je povedala, da je namen pravilnika
ureditev pogojev in vi5ine sredstev za delo svetniSkih skupin in samostojnih dlanov
Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice. Pojasnila je, da je bil pravilnik na osnovi
dogovora na sestanku pri Zupanu, dopolnjen z vi5ino sredstev 100,00 EURfletno na dlana
svetni5ke skupine. Povedala je, da je obdinska uprava prejela predlog Stefana Kodile, da
znesek zna5a 150,00 EUR letno, ter da pravilnik zadne veljati naslednji dan po objavi v
uradnem listu. S predlogom Stefana Kodile je bila na svoji seji seznanjena komisija za
mandatna lpraSanja. volitve in imenovanja.
Predlog pravilnika je na svoji seji obravnavala statutamo prarma komisiia, ki ugotavlja, da ni
ovir za sprejern pravilnika.
Y razoravi so sodelovali:
- Stefan Kodila je povedal, da se mu uporaba pravilnika od l. 1. 2022 naprej ne zdi

racionalna, saj imajo dlani obdinskega sveta stro5ke vse od prehoda na radunalni5ki
sistem poSilj anj a gradiva.

- Zupwr Alojz Glavad je povedal, da ostaja pri predlogu, ki je bil vderaj usklajen na
sestanku. Predlagal je, da pravilnik preizkusimo v praksi in se nato lahko pogovarjamo o

viSjem znesku.
- Stefan Kodila je povedal, da predlog o viSjem znesku umika, ter predlagal, da obdinski

svet glasuje o njegovem predlogu glede zadetka veljavnosti pravilnika.

Obdinski svet je predlog Stefana Kodila, da pravilnik zadne veljati naslednji dan po objavi,
sprejel z 11 glasovi ZA in 0 PROTI.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Pravilnik o sredstvih za
delo svetniSkih skupin in samostojnih ilanov obiinskega sveta Obiine Moravske
Toplice, skupaj s predlogom Stefana Kodita.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
7.A,.. 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 7. todki:
Predloe Skleoa o financiraniu oolitiinih strank

Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je pojasnila, da ima Obdina Moravske
Toplice financiranje politidnih strank urejeno v Odloku o nadinu financiranja politidnih
strank iz leta 2003, ki gaje potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo.
Predlog sklepa je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so
zakonska podlaga, razlogS za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v
skladu z veljavno zakonodajo.
Razprave ni bilo.
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Obiinski svet Obiine Moravske Toplice
politiinih strank.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

sprejme predlagan Sklep o financiranju

K 8. toiki:
Predlos Sklepa o spremembah Sklena o delni povrnitvi stroSkov volilne kampanie za

lokalne volitve v Obiini Moravske Toplice

Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je pojasnila, da morajo na podlagi
Zakora o volilni in referendumski kampanji organizato{i volilne kampanje najpozneje v 15

dneh po zaprtju posebnega transakcijskega raduna pripraviti porodilo o financiranju volilne
kampanje in ga predloZiti AJPES izkljudno preko spletnega portala. Glede na to, da veljavni
sklep Obdine Moravske Toplice v 5. dlenu doloda obveznost organizatorja volilne kampanje,
da predloZi porodilo obdinskernu svetu, predlagamo ustrezno spronembo tega dlena, ki
odstopa od zakonske ureditve.
Predlog sklepa je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisiia. ki ugotavlja, daje v
predlogu navedena primema zakonska podlaga, ter da sta razlog za sprejem sklepa in
formalna oblikovanost sklepa ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo.
ftazprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA ST.226:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Sklep o spremembah
Sklepa o delni povrnitvi strolkov volilne kampanje za lokalne volitve v Obiini
Moravske Toplice.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 9. todki:
Predlos Skleoa o soremembah nairta razvoinih prosramov Obiine Moravske Toplice

za-leto202l in2022

Slavica Fujs - svetovalka za finance je pojasnila, da je toneljni razlog za sprejern
predlaganega sklepa financiranje projekta >Rekonstrukcija DOS Prosenjakovci< iz naslova
javnega razpisa Ministrstva za Solstvo in Sport na osnovi prejetega sklepa o izboru
projektov. Pri projektu se predlaga povedanje wednosti projekta v vi3ini 60.000,00 EUR ter
sprememba po letih in virih financiranja. Glede na dinamiko izvajanja investicije se

predvideva zakljuditev projekta v lefr 2021. Ker pa se projekt s strani drZavnega proraduna
financira tudi v letu 2022 bo obdina morala v lefi 2021 premostiti financiranje z lastnimi
sredstvi, ki bodo povrnjena v lett 2022.
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Predlog sklepa je obravnavala statutamo prar.na komisiia. ki ugotavlja, da je v predlogu
navedena primema zakonska podlaga, ter da sta razlog za sprejem sklepa in formalna
oblikovanost sklepa ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo.
V razpravi so sodelovali:
- Zlctpar, Alojz Glavad je pojasnil, da gre za nepredvidena in dodatna dela, kot so dodatno

ruSenje sten in estrihov zaradi vlage, posledidno novi ometi in estrihi, vi5ji stro5ki
odvoza materiala.

- TomaZ Gregorec je predlagal, da se v bodode razlaga oz. pojasnilo, ki jo je sedaj ustno
podal Zupan, priloZi k gradiru
5;"frr-ii;ifj" ,":"-Ji u" se je sanacija DoS planirala Ze v letu 2008 z nizjimi
postavkami in izrazil obZalovanje, da sanacija ni bila izvedena Le prej, ker bi bila
verjetno veliko cenej5a. Izrazil je zadovoljstvo, da je Sola kondno urejena.

- Zsuzsi Vusrinec seje zahvalila sem, ki so pri obnovi DOS sodelovali.

PREDLOG SKLEPA ST.227:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o spremembi nairta
razvojnih programov Obiine Moravske Toplice za leto2021in2022.

Navzodih j e 1 4 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 10. to6ki:
Poroiilo o izvedenih aktivnostih destinaciie Moravske Toplice v sklopu zelene sheme

slovenskega turizma

Porodilo o izvedenih aktivnostih je predstavila direktorica obdinske uprave Martina Vink
Kranjec, na svoji seji pa ga je obravnavala statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da je v
predlogu navedena primema zakonska podlaga, ter da sta razlog za sprejem sklepa in
formalna oblikovanost sklepa ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo.

PREDLOG SKLEPA 228:
Obdinski svet Obiine Moravske Toplice se je seznanil s porodilom o izvedenih
aktivnostih destinacije Moravske Toplice v Zeleni shemi slovenskega turizma v letih
2019-2021in s predlogom TIC o sprejemu odloka o zmanjievanju plastike za enkratno
rabo na turistiinih prireditvah.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 11. toiki:
Osnutek izvedbenesa dela Strateeiie razvoia ObIine Moravske Tonlice

Osnutek izvedbenega dela strategije je predstavila mag. Mojca Bre5dak - vi5ja svetovalka za
projekte, ki je predstavila svoje delo, ter izpostavila problan staranja in odseljevanja
prebivalstva iz obdine. Vse dlane obdinskega sveta je pozvala, da poskuSajo odgovoriti na
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lpraSanja: kaj je dobro v obdini, kak5no prihodnost si Zelimo in kaj moramo za to storiti.
Prosila je za odgovore v roku 15 dni.
Osnutek izvedbenega dela Strategije razvoja Obdine Moravske Toplice je na svoji seji
obravnavala statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da je v predlogu navedena primema
zakonska podlaga, ter da sta razlog za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa
ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo.
V razoravi so sodelovali:
- Zupan Alojz Glavad je pojasnil, da gre za prvi korak, da ugotovimo kje smo in kam

hoderno iti, ter tudi desa nodemo. Strinjal se je, da je demografija kljudno razvojno
vpraSanje, saj potrebujemo ljudi, potrebujerno rojstva. Zavedali se moramo tega, kar smo
in kar imamo.

- Stefan Kodila je povedal, da takSen dokument potrebujerno in ga pridakujemo. Zanimalo
gaje ali so predlogi obdanov Ze vkljudeni ali 5e bodo, prav tako se ne spomni, da bi bili
k sodelovanju vabljeni svetniki. Povedal je, da je cilj, ki si ga Zeli 1 milijon zbrane
turistidne takse v obdini.

- Mag.Mojca Bre5dak je odgovorila, da so bili svetniki 13. 3.2020po mailu povabljeni k
sodelovanju. Glede turistidne takse je povedala, da meni, da bo realno sliko prinesel das

po turistidnih bonih.

PR.EDLOG SKLEPA 229:
Obiinski svet Obdine Moravske Toplice se je seznanil z osnutkon izvedbenega dela
Strategije razvoja Obiine Moravske Toplice.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 12. toiki:
Imenovanie direktoria in Ilanov nadzornesa sveta Rimska Carda d. o. o.

Lt:qran Alojz Glavad je povedal, da je ustanovitev firme pogoj za pridobitev koncesije za
drpanje geotermalne vode, za ustanovitev firme paje potrebno imenovati direktoda in dlane
nadzomega sveta.
SaSo Koca je kot predsednik komisije za mandatna vpra5anja. volitve in imenovanja
povedal, da komisija predlaga, da se za direktorja imenuje Franc G6nc, za (lane naAzomega
sveta pa kot predstavniki ustanovitelja: TomaZ Gregorec, Stefan Kodila, SaSo Koca, kot
predstavnica obdinske uprave: mag. Mojca Bre3dak, ter kot predstavnik Pomurske
gospodarske zbomice Robert Grah.

PREDLOG SKLEPA 230:
l. Za pwega foslovodjo (direktorja) druibe Rimska iarda d. o. o. se imenuje Franc

Giinc, Murska Sobota.
2. Mandat direktorja traja 2 leti.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 14
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.
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20. seia obainskega sveta 9. november 2021

PREDLOG SKLEPA 23I:
1. V nadzorni svet druibe Rimska darda d. o. o. se imenujejo:

l) kot predstavniki ustanovitelja:
- Tomai Gregorec, Bogojina,
- Stefan Kodila, Selo in
- SaSo Koca, Te5anovci,
2) kot predstavnica oblinske uprave: mag. Mojca BreSCak, Murska Sobota,
3) kot predstavnik Pomurske gospodarske zbornice: Robert Grah, dernelavci.

2. Mandat ilanov nadzornega sveta traja Stiri leta,

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 13. toEki:
Pobude in vpralania

1. Stefan Kodila je podal predlog, da se na cesti Bogojina proti artocesti zagotovi bolj5a
prometna vamost. Predlagal je, da se nad stop znakom postavi pravokotna rumena tabla
in lud, ki dodanro opozarja na stop znak, podobno kot je to re5eno na cesti Bakovci -
DokleZovje. Prosil je za informacijo o gradnji Sirokopasovnega omreZja v obdini in o
tern kdaj bo steklo prikljudevanje uporabnikov na omreZje.

2. Zuomr Alojz Glava(je povedal, da na DRSI tedejo postopki za prekategorizacijo ceste
od kriZi5da v Bogojini do avtoceste, hkrati pa potekajo postopki tudi za gradnjo koZiSda
v Bogojini. Povedal je, da bomo pobudo o dodatni oznaditvi stop znaka posredovali
SPV.

3. PodZupan SaSo Koca je povedal, da zadnjih podatkov glede Sirokopasovnega omreZja
nima, ter zagotovil, da bo odgovor posredoval po elektronski po5ti.

4. Zupan Aloiz Glavad je povedal, da bo vsem dlanom obdinskega sveta posredoval prejete
podatke o javnern zdravju v obdini.

K 14. tolki:
Razno

Martina Vinki Kranjec - direktorica obdinske uprave je podala informacijo, da je obdina
prejela pro5njo za odkup parcele v k. o. Te5anovci (sedanje parkiri5de iiste narave).
Pojasnila je, da obdina namerava pro5nji ugoditi, zato je naslednji korak uvrstitev parcele v
nadrt razpolaganj a.

Clane obdinskega sveta je seznanila, da je obdina prejela elaborat o oblikovanju cene
odvajanja in di5denja komunalne in padavinske odpadne vode v obdini Moravske Toplice.
Pojasnila je, da glede na to, da razlika med potrjeno ceno in obradunsko ceno opravljenih
storitev ne presega deset odstotkov od Ze potrjene cene, postopek potrjevanja cene na
obdinskem svetu ni potreben.
Seja je bila zakljudena ob 18.20.

Predsedujodi:
Sa5o Koca, podZupan

Zapisala'.
Melita Gorza
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