
14, seja obtinskega sveta 26. julil 2016

ZAPISNIK
14. redne seje Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice, ki je bila

v torek, 26. julija 2016 v prostorih Obdine Moravske Toplice,
Kranjdeva ul. 3, s pridetkom ob 15. uri

NAVZOaI ilani obiinskega sveta:
Andrej Baligad, Igor Camplin, Majda Durinek, Stefan Hul, Anita Kerman, SaSo Koca, Stefan
Kodila, SaSo Nordid, Ladislav Sabotin, Alojz Trplan, Leonn Tumer, Vlado Vudkid, Vesna
Zadr av ec, Stefan Zohar.
Odsotni dlani obdinskega sveta: DuSan Grof (opravideno).
Ostali navzoii:
Alojz Glavad - Lupan, Martina Vink Kranj ec - tajnik obdine, Slavica Fujs - svetovalka za
finance, Branko Srok - direktor iiste narave, Suzana Deutsch - ravnateljica OS Fokovci,
Simona Kaudid - ravnateljica Vrtcev obdine Moravske Toplice, Zsuzsi Vugrinec -
predsednica sveta MNSS Obdine Moravske Toplice, Danijel Kalamar - direktor javnega
podjetja Pomurski vodovod sistem B, BoStjan Zver - tehnidni vodja javnega podjetja
Pomurski vodovod sistem B, Melita Gorza - pravnik VIUI, ki pi5e zapisnik.

Sejo je vodil Zupan Alojz Glavad, ki je pozdravil vse prisotne in predstavil dnevni red,
posredovan z vabilom:

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice
2. Porodila uporabnikov obdinskega proraduna (Osnovna Sola Bogojina, Osnovna Sola

Fokovci, Dvojezidna osnovna Sola Prosenjakovci, Vrtci obdine Moravske Toplice,
TIC Moravske Toplice, MNSS Obdine Moravske Toplice)

3. Letno porodilo JKP iista narava d.o.o. zaleto 2015
4. Predlog sklepa o potrditvi elaborata o doloditvi cene storitev javne sluZbe oskrba s

pitno vodo
5. Porodilo o izvr5evanju proraduna
6. Predlog sklepa o dopolnitvi nadrta razpolaganja in nadrta pridobivanja nepremidnega

premoZenja za leto 2015 in2016
7. Predlog sklepa o ukinitvi statusa zemlji5da grajeno javno dobro lokalnega pomena
8. Informacija o urejanju lastni5kih raznrerij rned Obdino Moravske Toplice in Savo

turizem
9. Pobude, mnenja, vpraSanja in odgovori
10. Razno.

Predlagan dncvni red je bil soglasno sprejet.

K 1. toiki:
Potrdito, zanisnika 13. rednc scic Obdinskega s\,eta Obiinc Moravskc Torrlicc

G. Alojz Trplan je predlagal, da se zapisnik 13. rednc seje Obdinskega sveta Obdinc
Moravske Toplice dopolni z njegovim vpra5anjem o moZnosti ureditve prehoda za pe5ce v
Ivancih, postavljcnirn pri todki dnevnega reda Pobudc, mnenja, vpra5anja ir.r odgovori.

PREDI,OG SKLEPA ST" TSZ,

Obiinski svct Obiine Moravskc Toplice potrdi zapisnik 13. rcdne scic Oblinskega st'cta
Obdinc Moravskc 'Ioplicc, skupai s predlagano dopolnitvijo.
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Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta
ZA: 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

Porodila urrorabnikov obiin skega nroraiuna

Predsedujodi je povedal, da so svojo odsotnost opravidile ravnateljica DOS Prosenjakovci in
OS Bogojina ter direktorica TIC Moravske Toplice.
- G. SaSo Nordid je kot predsednik statutamo pravne komisije povedal, da je omenjena
komisija ugotovila, da so vsi proradunski uporabniki zamudili rok za podajo porodil, vendar
glede na to, da gre za instrukcijski rok, to nima nobenih posledic.
- Ga. Szuszi Vuprinec - predsednica sveta MNSS Obdine Moravske Toplice je dlanom
obdinskega sveta predstavila knjigo Obmejna stikanja, ki opisuje zgodovino vasi iikedka vas,
Prosenjakovci, SrediSde, Porda5inci in Motvarjevci.
- Ga. Martina Vink Kraniec - tajnik obdine se je opravidila, ker v porodilu OS Bogojina
rnanjka ved strani, za kar ni odgovoma ravnateljica, ampak obdinska uprava, ki je porodilo
kopirala.

V razpravi so sodelovali
Ga. Slavica Fuis - svetovalka za finance je pojasnila, da se vsa porodila proradunskih
uporabnikov pripravljajo v obdinski upravi, ter da je bil rok zamujen, ker je obdinska
uprava podakala, da so porodila obravnavali sveti zavodov in so bila potem poslana
Zupanu.

G. Stefan Kodila je predlagal, da predstavniki proradunskih uporabnikov, ki jih danes ni
na seji, porodajo na naslednji seji obdinskega sveta. Opozoril je, da nekateri na seii
obdinskega sveta niso porodali Ze ved let.
G. Sa5o Nordid le prosil ravnateljico OS Fokovci, da opi5e projekte, ki so jih izvedli na
Soli in njihove cilje.
Ca. Suzana Deutsch - ravnateljica OS Fokovci je opisala projekte, ki so jih izvajali na OS
Fokovci. Povedala je, da je Sola vkljudena v projekt UENSCO ASPnt, je kultuma Sola,
dlanica evropske mreZe zdravih 5ol. Solaje sodelovala v projektih Evropska vas, Rastem s

knjigo, Popestrirno Solo, Dvig socialnega in kultumega kapitala v lokalnih skupnostih za
razvoj enakih rnoZnosti in spodbujanje socialne vkljudenosti. lzrazila je obZalovanje, da
vsi ti projekti nimajo vpliva na Stevilo otrok na 5oli.
G. Aloiz Glavad - Zupan je povedal, da je zadovoljen, da zavodi poslujejo finandno
stabilno, ter izrazll obZalovanje, da osnovne Sole v obdini dosegajo pod povpredne
rezultate pri nacionalnern preverjanju znanja.
Ga. Suzana Deutsch - ravnateljica OS Fokovci je povedala, da udencerr pri nacionalnern
preverjanju znanja dela probleme predvsem slovensdina, ter da so rezultati nacionalnega
preve{anja znanja odvisni od generacije otrok ter od odnosa udencev in star5ev clo
nacionalnega preverjanja znanja. Za udence rezultati nacionalnega preverjanja znanja
pomenijo le dodatno inforrnacijo, ki nima nobenega vpliva. Povedala je, da tudi zanjo
nacionalno pleverjanle znanja ni pokazatelj kvalitete, ter da so udenci oS Fokovci uspesni
na srcdnjih Solah in fakultetah.
Ga. Anito Kerrran je zanirnalo zakaj je na OS Bogojina tako visok porast stro5kov goriva
in elektridne encrgije.
Q. Aloiz Glavad - Zu pan je odgovoril, da je OS Bogojina sprenrenila sistcrn ogrcvanja

2

K 2. toiki:



14. seja obainskega sveta 26. )\lij 2016

Ga. Slavica Fuis svetovalka za finance je povedala, da so v porodilu prikazani vsi
stroSki, na strani prihodkov pa je prikazano le to, kar je bilo zaradunano izvajalcu.
Pojasnilaje, da se celoten sistem preverja in vzpostavlja nov nadin izraduna.
G. Aloiz Glavad - Zupan je povedal, da bo ta tema posebna todka ene od naslednjih sej
obiinskega sveta
G. Stefan Zohar je menil, da ni vpra5ljiv dvig porabe elektridne energije, ampak strosek
goriva, ki bi moral biti niZji. Povedal je, da se pridruZuje mnenju g. Stefana Kodile, da
ostali porodevalci
G. Stefan Kodila

porodajo na naslednji seji obdinskega sveta.
je opozarjal, da gre za 100 % poviSanje stroskov goriva in elektridne

energije, zato r.aj se na naslednji seji obdinskega sveta poda konkreten odgovor kaj ti
stroSki zajemajo.
G. Sa5a Nordida je zanimalo zakaj pri OS Bogojina v primerjavi z prej5njimi leti prihaja
do odstopanj stroSkov storitvenega servisa.
Ga. Slavica Fuis ie pojasnila, da OS Bogojina v zadetku leta ni irnela odobrenih teh
storitev, ki so bile odobrene s potrditvijo sistemizacije s strani ministrstva.

PREDLOG SKLEPA: 133:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice se je
uporabnikov obiinskega proraiuna za leto 2015:

seznanil z naslednjimi porotili

1. Osnovna Sola Bogojina,
2. Osnovna Sola Fokovci,
3, Dvojeziina osnovna Sola Prosenjakovci,
4. Vrtci obiine Moravske Toplice,
5. Turistiino-informativni center Moravske Toplice,
6. Madiarska narodna samoupravna skupnost Obdine Moravske Toplice.

PREDLOG SKLEPA: 134:
Tiste prcdstavnike uporabnikov obiinskcga proraiuna, hi niso bili prisotni na danalnji
seji, se povabi na eno od naslednjih scj oblinskega sveta.

Navzodih je 13 dlanov obdinskega sveta
ZA: i1
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 3. todki
Letno norolilo JKP Cista narava d.o.o. za leto 2015

G. Branko Srok - direktor JKP Cista narara sc je opravieil za lipkarsko napako v poroeilu. in
sicer na strani 11 porodila pri realizaciji plana manjka itevilka 50.000,00 EUR.

Porodilo je na svoji seji obravnavala statutaflro pravna korlisija, ki precllaga, da se predlagan
sklep: Obiinski svct Obdine Moravske Topliceje obravnaval Letno porodilo JKP iista narava

-)

Navzodih je 13 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 1i
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.
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d.o.o. za leto 2015 in ga sprejema, korigira tako, da se po novem glasi: Obdinski svet Obiine
Moravske Toplice sprejema Letno porodilo JKP iista narava d.o.o. za leto 2015.

V razpravi so sodelovali:
G. SaSa Nordida je zanimal razlog 250Yo preseZka plana oskrba s pitno vodo, ki je
prikazan na strani I 1 porodila.
G. Branko Srok - direktor JKP iista narava je povedal, da gre za kritje izgube iz naslova
javne sluZbe oskrba s pitno vodo

P:edlog SKLEPA 5t. tlS:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejema Letno poroiilo JKP tista narava
d,o.o. za leto 2015.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA 14

PROTI O.

Sklep je spreiet.

Predlos sklena o rrotrditvi elaborata o doloiitvi cene storitev iavne sluZbe oskrba s

G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da elaborat o oblikovanju cen na svetu ustanoviteljic ni
bil sprejet, ker se obdine ustanoviteljice ne morejo dogovoriti o skupni ceni vode; ter da
uredba doloda, da lahko v tem primeru vsaka obdina lodeno dolodi ceno storitev posamezne
javne sluZbe.
Besedo je predal direktorju javnega podjetja Vodovod sisterna B g. Danijelu Kalamarju, ki je
predstavil razliko med prej5njim in zadnjim elaboratom, cena vodarine je bila v prejSnjem
0,57 EUR, sedaj pa je 0,52 EUR, za razllko 0,2 centa pa je vi5ja omreZnina. povedal je, da se
obdine prepirajo, javnemu podjetju vsak dan nastaja izguba, obdinam pa grozi vradanje
evropskih sredstev.

Predlog sklepa sta na svojih sejah obravnavala svet za varstvo uporabnikov iavnih dobrin in
statutamo pravna koniisija, ki obdinskemu svetu predlagata, da sprejme predlagan sklep o
potrditvi elaborata in o viSini subvencije.

V razpravi so sodelovali
G. SaSo Nordid je vpra5al kjeje razlog za poviSanje cene vode.
G. Alojz Glavad - Zupan je pojasnil, da je cena vode JKP aista narava nezakonita, zato ni
primerljiva s predlagano ceno.
Ga. Martina vink K,aniec - tajnik obdine je pojasnila prinrerjavo visi,e rncsei,e
poloZnice po dosedanjih in predlaganih novih cenah za 10 mr porabljene vode.
G. Stefan Zohar je ugotavljal, da gre za 25% dvig cene vode iz prosenjakovskega
vodovoda.
G. Stofan Kodila je rnenil, da ne sme priti do vradanja evropskih sredstcv, a da kondnega
uporabnika ne zanirna nii drugega kot viSina poloZnicc. Zanimalo ga je kaksen je strosok
obdine, predviden za subvencijo, ter ali ne bi bila lahko subvencija obiine viSja.
G. Danijel Kalarnar direktor javnega podjetja Vodovo<l sisterna B je pojasnil, da zna5a
subvcncija cca 40 o/o od 316.900,00 EUR, kar je 12(r.760,00 EUR. pojasnil je, da tej
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subvenciji sledijo vse obdine z namenom, da se doseZe enotna cena vode v vseh obiinah
ustanoviteljicah Pomurskega vodovoda sistem B.
G. Aloiz Glavad - Zupan 1e pojasnil, da so Zupani l0 obdin dogovorjeni, da se elaborati
sprejemajo po enakem kljudu, ko bo elaborat sprejet in sklep o subvenciji objavljen v
uradnerr listu, postane javno podjetje Vodovod sistem B izvajalec javne sluZbe, JKP iista
narava pa nj ihov podizvajalec.
G. Andrej Baliead je menil, da bi zadevo uroral obravnavati tudi odbor za lokalno
infrastrukturo, katerega predsednik je.
Ga. Martina Vink Kraniec - tajnik obdine je odgovorila, gre za ceno javne sluZbe, ki je v
pristojnosti sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, karje bilo predsedniku odbora za
lokalno infiastrukturo obrazloZeno pred sklicem seje.
G. Stefan Kodila je povedal, da se strinja, da bi o zadevi moral odlodati tudi odbor za
lokalno infrastrukturo. Opozarjal je, da kljub sprejeti subvenciji, prihaja do povi5anja cene
vode.
G. Alojz Glavad Zupan je pojasnil, da so na svetu ustanoviteljic najprej predlagali
skupno 25%, nato 30% in sedaj 40% subvencijo, ter da stvar ni zabetonirana, saj bo
elaborat takoj po novem letu, ko bodo znana poslovna porodila javnih podjetij, ponovno
na dnevnem redu obdinskih svetov. Pojasnil je, da bi si Obdina Moravske Toplice lahko
privo5dila vi5jo subvencijo, a bi to privedlo do razlik med uporabniki.

Dani el Kalaurar - direktor javnega podjetja Vodovod sistem B je pojasnil, da je cena
dolodena na predvidevanju, da se bo poraba vode dvignila za lOo/o, i,e do tega dviga ne bo

G

pri5lo, podj etju ne
G. Stefana Kodilo

bo ostalo nid in bo ustvarjalo izgubo.
je zanimalo koliko km dodatnega omreZja je v obdini, ter koliko obdin

je Ze potrdilo predlagan elaborat
. BoSt an Zver - predstavnik podjetja Vodovod sisten.ra B je odgovoril, da je obdina

Moravske Toplice irrela prej cca 700 km, sedaj pa ima nekaj pod 1000 km omreZj a, da pa
so tudi zavarovanja vi5ja.
G. Sa5o Nordid j e izrazil bojazen da bo cena z naslednjim elaboratom Se vi5ja, obdani pa
so pridakovali, da bo cena vsaj enaka.
G. Dar.ri el Kalantar - direktor javnega podjetja Vodovod sisterna B je povedal, da je prvo
leto delovanja preizku5nja za vse
G. Vlado Vudkii ie opozoril, da goridki del nima druge vode, ter vpra5al karn gre denar,
pobran od obdanov za prikljuditev najavni vodovod.

z Glavat, - Zupan obdine je povedal, da je interes obdine, da izer-radi zgomji in
spodnji del obdine

Predlos SKIEPA ST. 136:
a) obiinski svct obiinc Moravske Toplice potrdi Elaborat o oblikovanju cene storitev
javnc sluibe OSKRBA S PITNO VODO V OBdINAH: BELTINCI, CANKOVA,
GOITNJI PETITOVCI, GI{AD, HODOS, KUZN,TA, MOI{AVSKE TOPLICE, MURSKA
soBoTA, pucoNCI, ROGASOVCI, S,ILOVCI, TrsINA, Stevilka: BZ 02/2016-005, ki
ga je izdelal izvajalec javne sluibe Javno podjetje Vodovod sistcma B d.o.o. <lne
20.06.2016.
b) obiinski svct obiine Moravske Toplicc sprcjmc precllagan sklep o doloiih,i vilinc
subvcncioniranj a ccne storitev obvezne obtinske gospodarske javnc sluzbe oshrba s
pitno vorlo.

G. Alo
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Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA 1I
PROTI O.
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Sklep je sprej et.

Porodilo je predstavila ga. Slavica Fujs svetovalka za frnarrce, ki je povedala, da je porodilo
o izvr5evanju proraduna v obdobju od 01.01. do 30.06.2016 sestavljeno iz bilance prihodkov
in odhodkov, raduna finandnih terj atev in naloZb, raduna financiranja, realizacije prihodkov
proraduna in realizacije odhodkov proraduna. Povedala je, da so prihodki v primerjavi z
veljavnim planom dosegli 37,14o/o reahzacijo, odhodki pa 32,27% realizacijo; da je obdina
poslovala brez likvidnostnih teZav, ter da se ni zddoTleyala.

Porodilo o izvr5evanju proraduna je na svoji seji obravnavala statutarno pravna komisija, ki
predlaga obdinskemu svetu, da sprejme predlagan sklep.

V razpravi so sodelovali:
G. Aloiz Glavad - Zupan je povedal, da razen projektov prijavljenih na Fundacijo za Sport,
ni bilo nobenih projektov, ki bi bili financirani iz evropskih sredstev
G. Stefan Zohal' je povedal, da je na obdinsko upravo po elektronski po5ti naslovil
vpra5anje o vi5ini okoljskih dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda.
Ga. Slavica Fuis - svetovalka za finance je odgovorila, da je pripravljen pisni odgovor, iz
katerega izhaja, da je viSina realiziranih sredstev iz naslova okoljske dajatve za
obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v letu 2015 85.607,75 EUR, ter
da obdina ne razpolaga s seznamom pladnikov navedene takse, saj se taksa pladuje
izvajalcem javne sluZbe.
G. Stefan Kodila je vpraSal ali bo letos realizirana predvidena sanacija DOS
Prosenjakovci.
G. Aloiz Glavad - Zupanje odgovoril, da odobritve s stani ministrstva za enkrat Se ni.

Prcdlos SKLE PA sT. 137:
Obiinski svet Obiine Morayskc Toplice je scznanjcn s porodilom
proraiuna Obiine N{oravske Toplice v pn'em polletju 2016.

o izvrSevanju

Navzodih je 13 dlanov obdinskega sveta
ZA 13

PROTI O.

Sklcp je sprcjet.

Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obdine je povedala, da s tokratno dopolnitvijo nadrta
raz;:tslaganja obdina v program razpolagaqa uvr5da zemljiSda, ki 5e niso uvrSdena v prograln
razpolaganja, se je pa zanje pojavil interes za nakup in jih obdina narnerava prodati ter
zentlji5da, ki so predr.r.rct urejanja lastniSkih razn.rerij mcd obdino in Savo turizem cl.d.. V
program pridobivanja pa se uvr5dajo zern)jiSda, ki jih Obdina Moravske Toplicc potrebuje za

6

K 5. toiki:
Poroiilo o izvrlevaniu nroraiuna

K 6. todki:
Predlog sklcpa o dorrolnitvi nairta raznolaqania in nairta pridobivania

neprcmiinega prcmoZenia za leto 2015 in 2016



I4. seja obainskega sveta 26. julrij 2016

ureditev lashriStva rekonstrukcije odseka ceste LC 010034 Bukovnica - Bukovnisko jezero -
Dobrovnik, za ureditev lastni5tva rekonstrukcije mostu odseka LC 265071 Bogojina - Vudja
Gomila ter zemljiSda potrebna za ureditev lastni5tva poti in kolesarske steze Martjanci -
Moravske Toplice ter zernljiSda, ki so predmet urejanja lastniskih razrnerij med obdino in
Savo turizem d.d..

Predlog sklepov je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki obdinskemu svetu
predlaga, da sprejme predlagane sklepe o dopolnitvi nadrta razpolaganja in pridobivanja.

Predlos SKLEPA sT. 138:
obiinski Svet obiine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o dopolnitvi Nairta
razpolaganja z zemlji5ii Obiine Moravske Toplice za leto 2015 in 20I6.

Navzodihje 13 dlanov obdinskega sveta:
ZA 13

PROTI O.

Sklep je sprejet.

Predlos SKLEPA Sr. r:s:
obdinski svet obtine Moravske Toplice sprcjme predlagan sklep o dopolnitvi Nairta
pridobivanja nepremiinega premoienja za leto 2015 in 2016.

Navzodih je 13 dlanov obdinskega sveta:
ZA 13

PROTI O.

Sklep je sprejet.

K 7. toiki:
I'redlos sklcDA o ukinitvi statusa ze mli rsca graleno Iavno dobro lokalneg a Domena

Ga. Marlina Vink Kranjec - tajnik obdine je pojasnila, da se zemljiide, navedeno v
predlaganern sklepu, v obdinskih aktih vodi kot javna pot. V naravi ta pot poteka med dvema
zemlji5dema, ki je na eni strani pozidano s stanovanjsko hiso, na drugi strani pa so kmetijska
zemlji5da. Ker se pot ne uporablja, v skladu s 23. dlenom Zakona o graditvi objektov
predlagamo ukinitev statusa grajenega javnega dobra na tern zernljiSdu.

Predlos SKLEPA ST. 140:
oblinski svet obiine l{oravske Toplice sprejmc pretllagan sklep o ukinitvi statusa
zemlji5ia grajeno javno dobro lokalnega pomena v k.o. Krnci.

'7

Navzodihje 13 dlanov obdinskega sveta:
ZA 13

PROTI O.

Sklep jc sprej et.
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Informaciia o ureianiu lastni5kih razmeri lmcd Obiino Moravske Tonlicc in Savo
turizem

G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da obdina Moravske Toplice namerava s Savo Turizem
d.d. skleniti rnenjalno pogodbo, pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice za gadnjo objekta za
golf in prireditvenega prostora, a.eks k najernni pogodbi, ter sporazum o preddasnem
prenehanju zakupne pogodbe.
Ga. Martina vink Kranjec - tajnik obdineje pojasnila, da se vsi dokumenti podpisujejo hkrati,
da podpis ureja notarka, pri kateri so deponirana tudi vsa izbrisna dovoljenja.

Zadevo je na svoji seji obravnavala statutamo prawa komisija, ki predlaga, da se glede na to,
da ni pravne podlage za podajo soglasja obdinskega sveta, iz predlaganega sklepa drta
besedilo, da obdinski svet sogla5a s sklenitvijo predlaganih pogodb.

V razpravi so sodelovali:
G. Stefan Kodila je predlagal, da obdinska uprava v bodode pri podobnih odloditvah k
predlogu sklepa priloZi skico parcel. Zanimalo ga je kdaj bodo pogodbe realizirane ter
velikost predvidenega prireditvenega prostora.
G. Aloiz Glava Zupan je odgovoril, da mora pogodbe potrditi uprava in nadzomi organ
Save

Ga. Martina Vink Kraniec - tajnik obdine je odgovorila, da bo prireditveni prostor zajemal
cca 40o/o parcele, ter da bo v ta namen na zemljiSdu odstranjena ena vrsta dreves.

l'redlos SKLEP A ST. 141:
obtinski svet obiine Moravske Toplice se je seznanil s sklenitvijo predlaganih pogodb s
Savo Turizem d.d. .

Navzodih je 'l 3 dlanov obdinskega sveta
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K 9. toEki:
Pobude, mncn la, \'Drasa n I a rn odgovori

Ga. Martina Vink Kraniec - tajnik obtine je predstavila pisni odgovor r.ra vpraianje g.
ajatvi. elane obdinskega sveta je povabila na otvor-itwStefana Zoharja o okoljski d

zbimega centra za lodeno zbiranje frakcij v Fokovcih, ki bo 08.08.2016 ob 14.30 za
Krnetijsko zadrugo v Fokovci.
G. SaSo Nordid je opozoril, da ni dobil odgovora na vpra5anje o rnoZnosti postavitve
prornetnega znaka, ki gaje postavil na prejSnji seji obdinskega sveta
G-4.1oiz Glavad - Zupanje odgovoril, da bo rcsitev predlagal SPV, ki Se ni konstitr.riran.
G. Andrej Baliead je povedal, da so podpisane vse manjkajode pogodbe za temalno
kolesarsko pot, ter da obdina lahko nadaljuje postopek. Opozoril je, da podoba oglasnih
tabel po vaseh ni pohvahta, saj r.rekatere komaj stojijo, druge se kruiijo itd.
G. Aloiz Glavad Zupan je odgovoril, da pobuda glede kolesarske poti potuje na
nrinistrstVo, za zanenjavo oglasnih tabel pa je potrebno zagotoviti sredstva v proradunu.

c-
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K 8. toiki:



14. seja obtinskega sveta 26. )vli) 2ol6

G. \1lado Vutkii je vpraSal ali obstaja jamstvo. da se bodo vsi obdani prikljudili na
pon.rurski vodovod sistem B. Zanimalo gaje tudi kje bo proslava ob leto5njem obdinskem
prazniku. Menilje, daje potrebno zagotoviti vedjo udeleZbo na proslavi.
G. Aloiz Glavad - Zupan je odgovoril. da je po odloku prikljuditev obvezna v 2 letih po
izgradnji javnega vodovoda, ter da kontrolo opravlja MIR, ki lahko izrede tudi globe.
Glede obdinske proslave je povedal, da bo letos proslava organizirana v Kandevcih
10.09.201 6. ter da bosta svedana seja in osrednja proslava zdruZeni.
Ga. Nlaida Durinek je vpraiala kdaj bo moZna realizacija elektrike na nogometnem igriSdu
v Moravskih Toplicah.
G. Alo z Glavai - Zupan je odgovoril, da je to nemogode napovedati, ker je povezano s

sprejemom OPN.

Ga. Ma(ina Vink Kranjec - tajnik obdine je dlane obdinskega sveta opomnila, da je
05.08.2016 rok za podajo predlogov za podelitev obdinskih priznanj in nagrad, ter povedala,
da bo naslednja seja obdinskega sveta konec meseca avgusta oz. v za(etkl meseca septembra.

Seja je bila zakljudena ob I 8.30.

Zapisala
Me ta Gorza

Predsedujodi:
Alojz Glavad, Zupan
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K 10. toiki:
Razno
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