20. seja obdinskega sveta

9. maj 2017

ZAPISNIK
20. redne seje Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice, ki je bila
v torek 9. maia 2017, v prostorih Obdine Moravske Toplice,
Kranjdeva ul. 3, s pridetkom ob I 5. uri

NAVZOaI ilani obiinskega sveta:
Andrej Baligad, Igor Camplin, Majda Durinek, Stefan Hul, Anita Kerman, Stefan Kodila,
SaSo Nordid, Ladislav Sabotin, Alojz Trplan, Leonn Tumer, Vlado Vudkid, Vesna Zadravec,
Stefan Zohar.
Odsotni dlani obdinskega sveta: SaSo Koca, Du5an Grof (opravideno).
Ostali navzoii:
Alojz Glavad - itpar, Martina Vink Kranjec - tajnik obdine, Slavica Fujs - svetovalka za
finance, in Melita Gorza - pravnik VIVI, ki piSe zapisnik.
Sejo je vodil htpan Alojz Glavad, ki je pozdravil vse prisotne in predstavil dnevni red,
posredovan z vabilom:
I
Potrditev zapisnika 19. redne seje Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice
2. Predlog Zakljudnega raduna proraduna Obdine Moravske Toplice za leto 2016
3. Predlog sklepa o potrditvi inventumega elaborata in sklepa o odpisu terjatev
4. Porodilo o realizaciji nadrta ravnanja z nepremidnim prernoZenjem Obdine Moravske
Toplice v letu 2016
5. Predlog sklepa o dopolnitvi Nadrta pridobivanja nepremidnega premoienja za leto 2017 in
2018
6. Predlog sklepa o dopolnitvi Nadrta razpolaganja z nepremidnim premoZenjem Obdine
Moravske Topli ce zaleto 2017 in 2018
7. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Obdine Moravske Toplice - skajSani postopek
8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v r.rtec skajiani postopek
9. Predlog soglasja doloditvi cene storitve pomod druZini na domu in doloditvi
subvencioniranja cene storitve pomod druZini na domu
10. Pobude, mnenja, vpraianj a in odgovori

.
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1. Razno.

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.

K 1. toiki:
Potrditev zapisnika 19. redne seie Oblinsk ega sveta Obiine Moravske Tonlice
PREDLOG SKLEPA ST. TSS,
ObEinski svet Obdine Moravske Toplice potrdi zapisnik 19. redne seje Obiinskega sveta
Obiine Moravske Toplice.
Navzodih

je

ZA:
PROTI:

13 dlanov obdinskega sveta:
13
0.

Sklep je sprejet.

I

9. maj 2077
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Predloe Zakliuin

a

K 2. toiki:
raiuna Droraiuna Obiine Moravske To plice za leto 2016

G. Alojz Glavad - Zupan, je uvodoma povedal, da je kot predlagatelj zakljudnega raduna,
zadovoljen, da je obdina poslovala pozitivno. Predstavil je strukturo prihodkov in odhodkov
in povedal, da so bile glavne investicije namenjene vodooskrbi in gradnji plodnikov terjavne
razsvetljave v Bogojini.
Predlog odloka so obravnavala naslednja delovna telesa obdinskega sveta: odbor za lokalno
infrastrukturo, ki predlaga obdinskemu svetu, da sprejme predlagan odlok skupaj s prilogami;
statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska podlaga, razlogs za sprejem in
oblikovanost sklepa v skladu z zakonodajo; odbor za loletijstvo, ki predlaga obdinskemu
svetu, da sprejme zakljudni radun, skupaj s prilogami. Odbor za druZbene dejavnosti, svet za
varstvo uporabnikov javnih dobrin in odbor za zaidito in resevanje, zaradi nesklepdnosti o
predlogu sklepa niso odlodali.

Y razoravi so sodelovali
G. Stefan Kodila je rpraSal zakaj so

v

obrazloiirvi splo5nega dela podatki prikazani
kumulativno za 4IeIa, ne za vsako leto posebej; ter kako obdina re5uje dolg Obdine G.
Petrovci. Glede na ugotovitev, da je bilo v letu 2016 odmerjeno nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljisda v visini 339.92i EUR, ter daje bilo s strani fizidnih oseb nadomestilo
rpladano v vi5ini 193.362 EUR, s strani pravnih oseb pa samo v viSini 92.964 EUR
(65%), ga je zanimalo zakaj pihaja do zamud pri pladilu. Zanimalo ga je tudi kaj
vkljuduje realizacija postavke Odprto Sirokopasovno omreZje obdine Moravske Toplice v
vi5ini 10.960,20 EUR.
G. Aloiz Glavad - Zupan je odgovoril, da dolg Obdine G. Petrovci izhaja iz naslova
stroSkov deiovanja MIR, ter ga sku5amo iztajevati, a je to oteZeno, ker je Obdina G.
Petrovci prezadolLena. Glede Sirokopasovnega omreZja je povedal, da je obdina skupaj s
14 obdinami, pristopila k Junkerjevemu skladu, ki deluje s podporo vlade, ter da so bila
sredstva namenj ena za izdelavo proj ektne dokumentacij e.

svetovalka za frnatce je povedala, da odlodbe za nadomestilo za
uporabo stavbnega zemlji5da tzdaja in dela izterjavo FURS, ter daje pri pravnih osebah
manj5a realizacija, ker so nekatere vloZile pritoZbe.

Ga. Slavica Fuis

-

PREDLOG SKLEPA 5T. T86:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Zakljuini radun prora cuna
Obiine Moravske Toplice za leto 2016 s prilogami.

Navzodihje

ZA:
PROTI:

13 dlanov obdinskega sveta:
13

0.

Sklep je sprejet.

K 3. toiki:
Predlog sklepa o

rrotrditvi inventurnega elaborata in sklepa o odpisu teriatev

Ga. Slavica Fujs - svetovalka za finance je pojasnila, da zakon o radunovodstr.u v 40. dlenu
doloda, da mora porodilo o popisu obravnavati pristojni organ plavne osebe ter odloditi o
2
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nadinu odpisa primanjkljajev, knjiZenju preseZkov, odpisu nepladanih in zastaranih terjatev ter
o morebitnem odpisu sredstev v skladu z aktom o ustanovitvi. Obdinskemu svetu je
predlagala, da obravnava porodilo inventume komisije in ga potrdi.

Predlog sklepa so obravnavali: statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlogi za sprejem in oblikovanost sklepa v skladu z zakonodajo; ter odbor za
lokalno infiastrukturo in odbor za kmetijstvo, ki obdinskemu svetu predlagata, da sprejme
predlagan sklep o odpisu terjatev in potrdi inventumi elaborat.
Odbor za druZbene dejavnosti, svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin in odbor za zaldito
in re5evanje, zaradi nesklepdnosti o predlogu sklepov niso odlodali.

Y razpravi so sodelovali:
G. Sa5a Nordida je zanirnalo kako obdina pristopa k izterjavi zapadlih terjatev.
Ca. Anito Kennan je zanimalo ali so bile te{atve BK studia prijavljene v stedajni
postopek.
Ga. Slavica Fuis - svetovalka za ftnarce je odgovorila, da obdina postopek izterjav viSjih
zneskov vodi preko odvetnika, manj5ih zneskov pa sama preko e-izw5b, ter da so uspehi
vidni iz leta v leto.
Ga. Martina Vink Kraniec - tajnik obdine je povedala, da obdina te{atev BK studia ni
prijavila v stedajni postopek, ker je za stedaj izvedela prepozno, gte pa za odpis enega
nepladaaega obroka.
G. Leonna Tumeria je zanimalo kako je investitor lahko prejel gadbeno dovoljenje, de ni
pladal kornunalnega pnspevka.
Ga. Martina Vink Kraniec - t ajnik obdine je odgovorila, da je pladeval po obrokih, in v
tem primeru potrdilo o pladilu prejel po pladilu prvega obroka.
je zanin.ralo s kak5nim namenom je bil ustanovljen sklad za
G. Ladislava
upravljanje z neprernidninami Prosenjakovci.
G. Aloiz Glavad - Zupan je odgovoril, da je sklad gospodaril z nepremidninami

PREDLOG SKLEPA ST. TSZ'
1. Obiinski svet potrdi inventurni elaborat o popisu osnovnih sredstev, drobnega
inventarja, denarnih sredstev, terjatev in obveznosti na dan 31.12.2016.
2. Obiinski svet sprejme prcdlagan sklep o odpisu neizterljivih terjatev Obdine
Moravske Toplice v skupni viSini 14.644,98 EUR.
Navzodih

je

ZA:
PROTI:

l3 dlanov obdinskega sveta:
9
0.

Sklep je sprejet.

K 4. toiki:
Porodilo o realizac iii nairta ravnania z ne remiinim DremoZeniem Obiine Moravske
Toplice v letu 2016
obdine je povedala, da 15. dlen Zakona o stvamem
premoZenju drZave in samoupravnih lokalnih skupnosti doloda, da organ pristojen za
izvrsevanje proraduna samoupravnih lokalnih skupnosti skupaj z zakljudnim radunonl
proraiuna predloZi svetu samoupravne lokalne skupnosti porodilo o realizaciji ravnanja z
nepremidnim premoZenjem. Pojasnila je, da porodilo zajema vse pogodbe sklenjene v letu
2016.

Ga. Martina Vink Kranjec

- tajnik

3
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Porodilo so na svojih sejah obravnavali: statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so
zakonska podlaga, ruzlogi za sprejem in oblikovanost sklepa v skladu z zakonodajo; ter odbor
za lokalno infiastrukturo in odbor za kmetijstvo, ki obdinskemu svetu predlagata, da sprejme
predlagano porodilo.
Odbor za druZbene dejavnosti, svet za varstvo uporabnikov j avnih dobrin in odbor za zaidito
in re5evanje, zaradi nesklepdnosti o predlogu sklepa niso odlodali.
PREDLOG SKLEPA ST. T8S,
Obiinski svet Obiine Moravske Toplicc sprejme Poroiilo o realizaciji natrta ravnanja z
nepremiinim premoZenjem Obiine Moravske Toplice v letu 2016.

Navzodihje

13 dlanov obdinskega sveta:

ZA:
13
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 5. toiki:
pridobivan
ta neDremrcnega D remoienia za leto 2017
Predlos sklepa o do nolnitvi Nadrta
in 2018
Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obdine je pojasnila, da s predlagano dopolnitvijo nadrta
pridobivanja, obdina v program pridobivanja uvr5da zemlji5de za potrebe ureditve lastni5tva
obstojedega sakralnega objekta (kapelice v Bukovnici) ter solastniski deleZ (1/20 celote)
zemljisda v k.o. Martjanci, ki ga prodaja Posta Slovenije, in ga obdina namerava kupiti in
urediti za arhiv obdinske uprave.
Predlog sklepa so obravnavali: statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlogi za sprejem in oblikovanost sklepa v skladu z zakonodajo; ter odbor za
lokalno infrastrukruro in odbor za kmetijstvo, ki obdinskemu svetu predlagata, da sprejme
predlagan sklep.
Odbor za druZbene dejavnosti, svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin in odbor za zaidito
in resevanje, zaradi nesklepdnosti o predlogu sklepa niso odlodaii.
Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA ST. I87:
obiinski svet obiine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o dopolnitvi Nairta
pridobivanja nepremiEnega premoZenja za leto 2017 in 2018.
Navzodih

je

7.A
PROTI

13 dlanov obdinskega sveta:
12
O.

Sklep je sprejet.

K

6.

toiki:

Predlog sklc na o donolnitvi Nairta r azpola ganla z neDrcmlcnlm Drclnozenl em Obiine
NIo ravske Torrlice za leto 2017 in 2018
Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obdine je pojasnila, da s predlagano dopolnitvijo nadrta
razpolaganja, obdina v program razpolagaqa uvr5da zemlji5da, za katera je s strani
zainteresiranih kupcev, prejela ponudbe za nakup.
4

9. maj 2017

20. seja obainskega sveta

G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da je obdina prejela pro5njo najemnika gosti5da Oaza
Mlajtinci za odkup, ter da glede na to, da je projekt Oaza zdravja zakljuten, menimo, da je
prav. da preidemo iz najemnega razmerlaPredlos SKLEPA Sf. t Ag,
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o dopolnitvi Nairta
razpolaganja z zemlji5ii Obiine Moravske Toplice za leto 2017 in 2018.
Navzodih

je

ZA
PROTI

13 dlanov obdinskega sveta
13
O.

Sklep je sprejet.

K

7.

toiki

Predlog sprememb in dorrolnitcv Statuta Obiine Moravskc Toplicc - skraiSani postopek
Ga. Martina Vink Kranj ec - tajnik obdine je povedala, daje sluZba za lokalno samoupravo v
okviru izvajanja strokovne pomodi obdinam izvedla pregled Statuta Obdine Moravske
Toplice, ter pri tem ugotovila dolodena neskladja, zato predlaga, da obdina opravi uskladitev
statuta z zakoni. Na podlagi opozoril sluZbe za lokalno samoupravo smo pripravili predlog
sprememb in dopolnitev statuta. V vedini predlaganih sprememb gre za to, da se v statutu
ponavljajo dolodbe iz Zakona o lokalni samoupravi in drugih zakonov, kar zaradi pravne
vamosti (zakonodaja se spreminja), ni priporodljivo. Zalo predlagamo, da se iz statuta drtajo
dolodbe, ki so urejene z zakotom, in so zakonska in ne statutama materija. SluZba za lokalno
samoupravo meni, da vabljenje predsednika nadzomega odbora na vse seje obdinskega sveta,
ni potrebno, ter da nadzomemu odboru glede na to, da je neodvisen organ, ni dopustno
predpisovati katere nadzore mora opraviti. Predsednika nadzomega odbora se na sejo
obdinskega sveta vabi samo takat, ko je na dnevnem redu obravnavanje zadeve, ki je v
pristojnosti nadzomega odbora. Predlagamo tudi drtanje dolodbe, da obdinski svet lahko
razpusti svet krajevne skupnosti, ter dolodbe, da obdina zagotavlja nadzorovanje in diSdenje
kurilnih naprav, dimnih vodov in zradnikov, ki nista v skladu z veljavno zakonodajo, ter
spremembo besede znak v grb. Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve ter za
uskladitev statuta z zakoni, v skladu s 74. dlenom Poslovnika Obdinskega sveta Obdine
Moravske Toplice, predlagamo, da se predlagane spremembe in dopolnitve statuta sprejmejo
po skajSanem postopku.
Y razoruvi so sodelovali:
- G. Stefan Zohar je predlagal, da se spremanbe odlokov in pravilnikov pripravljajo na
drugaden, bolj pregleden nadin, tako da se na dokumentu oznadi spremembe. Vpra5al je v
katerem dlenu gre za spremembo dolodbe, da nadzomemu odboru glede na to, da je
neodvisen organ, ni dopustno predpisovati katere nadzore mora opraviti.
- Ga. Martina Vink Kraniec - tajnik obdine je odgovorila, da gre za 4'l . dlen statuta.

Predloe SKLEPA ST. 189:
obiinski svet obiine Moravske Toplice sprejme predlagane spremembe in dopolnitve
Statuta Obiine Moravske Toplice.
Navzodih

je

ZA
PROTI

l3 dlanov obdinskega

sveta:

13
O.

Sklep je sprejet.
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K 8. toiki:
I'redlog Pravilnika o s oremembah in dopolnitvah Pravilnika
skrai Sani nostonek

9. maj 201,7

o sDret emu

otrok v vrtec

-

Vrtci obdine Moravske Toplice so posredovali dopis, v katerem predlagajo, da obdinski svet
na predlog komisije za sprejem otrok v vrtec, sprejme spremembo kriterijev za sprejem otrok
v vrtec. Komisija za sprejem otrok v vrtec predlaga obdini Moravske Toplice spremembo
kriterijev za sprejem otrok v rrtec, dolodenih v 10. dlenu Pravilnika o sprejemu otrok v vltec.
Komisij a predlaga:
- da se drta 4. kriterij: otrok, vpisan v enoto vrtca v Solskem okoli5u,
- da se Stevilo todk 6. kriterija: otrok je bil v preteklem Solskem letu uwsden na dakalni
seznam, pa v vrtec ni bil sprejet, spremeni tako, da prejme otrok prvega starostnega
obdobja 20 todk, otrok drugega starostnega obdobja 30 todk,
- da se Stevilo todk 8. kriterija: otrok, pred vstopom v Solo iz l0 povi5a na 20,
- da se Stevilo todk 10. kriterij a: sprejem dvojdkov ali trojdkov iz 7 povi5a na 15,
- da se doda nov kriterij: sprejem ved otrok iz iste druZine s Stevilom todk: 10
Ker gre za marlj zahtevne spremembe pravilnika, v skladu s 74. dlenom Poslovnika
Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice, obdinskemu svetu predlagamo, da predlagan
pravilnik sprejme po skrajianem postopku.
Predlog pravilnika je na svoji seji obravnaval odbor za druZbene dejavnosti, a o predlogu
sklepu, zaradi nesklepdnosti, ni odlodal.

V razpravi so sodelovali:
G. Stefan Kodila je lpra5al zakaj se iz pravilnika drta kriterij stalnega prebivali5da
Ga. Marti na Vink Kraniec - tajnik obdine je odgovorila, da predlagamo drtanje kriterija:
otrok, rpisan v enoto wtca v Solskem okoli5u, ne pa kriterija stalnega prebivali5da.
Ugotovljeno je bilo, da je ravnateljica vrtcev obdine Moravske Toplice h gradivu za obdinski
svit priioZila pravilnik o sprejemu otrok v vrtec iz leta 2009, ki ved ne velja; predlaga se
nu-rld .pr"-".ba pravilnika iz leta 2011. Glede na to, da je pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pravilno pripravljen, je zupan predlagal, da se
ga sprejme, poleg njega pa se lahko sprejme dodatni sklep, s katerim se ravnateljico opozori
na slabo pripravlj eno gradivo.

Pred lOc SKLEPA St. t90,
obdinski svet obdine Moravske Toplice sprejme predlagan Pravilnik o spremem bah in
dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec po skrajSanem postopku, s tem, da se 4.
kriterij: otrok, vpisan v enoto vrtca v Solskem okoliSu, ne irta'
Navzodih

je

ZA
PROTI

13 dlanov obdinskega sveta
13
O.

Sklep je sprejet.

Predlos S KLEPA ST. T9T,
Toplice
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice ravna teljico Vrtccv obdinc Moravske
6asovno neustrezno
opozarja, da jc gradivo, ki ga naslavlja na obii nski svet, velikokrat
in slaho priPravljeno.
6
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Navzodihje l3 dlanov obdinskega sveta:

ZA
PROTI

13
O.

Sklep je sprejet.

K

9.

toiki:

Predlos soslasia k doloiitvi cene storitye D omot druZini na domu in doloiitvi
subvencioniran ia cene storitve rromoi druZini na domu

V skladu s Pravilnikom

o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev je Dom

starejsih Rakidan, na predpisanih obrazcih posredoval elemente za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev ter predlog cene storitve pomod druZini na domu za leto 2017. Dom
starejSih Rakidan predlaga, da ekonomska cena za pomod na domu od ponedeljka do sobote
znaia 16,18 EUR na efektivno uro (subvencija obdine znaSa 9,20 EUR na efektivno uro in
cena za uporabnika 6,66 EUR na efektivno uro), ekonomsk a cena za pomod na domu za
nedeljo in dela proste dni pa znaSa 17,83 EUR na efektivno uro (subvencija obdine zna5a
10,02 EUR na efektivno uro in cena za uporabnlka 7,49 EUR na efektivno uro).
Zadevo je na svoji seji obravnaval odbor za druZbene dejavnosti,
predlogu sklepa ni odlodal.

ki zaradi nesklepdnosti,

o

Predlos SKL EPA ST. I92:
obEinski svet obiine Moravske Toplice sprejme predlagano Soglasje k doloiitvi cene
storitve pomoi druiini na domu in doloiitvi subvencioniranja cene storitve pomoi
druZini na domu.
Navzodih

je

ZA
PROTI

13 dlanov obdinskega sveta:
13
O.

Sklep je sprejet.

K

10.

toiki

I'obude. mnen lai vprasanl a in odgovori
Martina vink Kranjec - tajnik obdine, je podala odgovor iiste narave na vprasanje Majde
Durinek in Stefana Kodila, postavljena na prejsnji seji obdinskega sveta, in sicer, da so
dela na mostu ulica Na bregu, Moravske Toplice, Le izvedena, ter da v kategoriziranem
delu ceste Bogojina-Gandani, ki spada v obdino Moravske Toplice, smerniki stojijo ze
dlje dasa.
Q. -Andrej Baliead je predlagal, da se upravljavca ceste Martjanci-Dobrovnik, opozori na
slabo stanje voziSda, ter da se odstrani lesene kolidke, ki ob obdinskih cestah
oznadujejo

Oazo zdravja.
G. Leorur Turner je bil kritiden do drzavne ceste skozi Fokovce in prosenjakovce in
predlagal, da obdina apelira na.drzavo, da je cesta nujno potrebna sanacije. predlagal je
tudi, da se pred 5olo, postavijo leZeti.policaji, ki omeji.lo tiitrost. povedalle,
au i. nl
izmed sej obdinskega sveta prijavil divje odlagalisd" k.o. Fokou"i,
je
kaierega stanje"iri
bilo. sanirano, moti pa ga, da ga lastnik ene od parcel krivi za
to, da je ,";;.i
stro5ke sanacije. Prosil je za pojasnilo glede pladili teh stro5kov.

,

;i#;
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G. Stefan Zohar je menil, da so prostori poSte v Martjancih, ki jih namerava obdina
kupiti, primerni za kaj drugega, npr. za zdravstveno ambulanto, za arhiv je po njegovem
Skoda parkimih prostorov. Podal je pobudo, da se v Bukovnici utrdi tampon na urejeni
poti, ki vodi v Osi5de. Vpra5al je kako je s postopkom sprejema OPN, ali je bila
preverjena moZnost izloditve, ki jo je predlagal g. Nordid, ter kako je s sanacijo ogrevanja
na osnovnih 5olah.

G. Vlado Vudkid se je strinjal, da je cesta Fokovci-Prosenjakovci nevama
Aloiz Glavad - Zu pan je povedal, da se bo obdina z drZavo dogovarjala za ureditev cest v
obdini, ter da raduna, da bo nekaj dosegla, temeljite sanacije pa verjetno ne. Glede pobude
za uporabo prostorov biv5e po5te je povedal, da je dobrodo5la. Glede OPN je prebral
odgovor ministrstva za kmetijstvo, da obdina lahko izlodi neusklajene dele in jih kasneje
vkljudi v osnutek sprememb in dopolnitev obdinskega prostorskega nadrta. Povedal je, da
trenutno poteka javna razgmitev, ki ji sledi javna obravnava, ter da raduna da bo seja za
sprejem OPN sklicana predvidoma v mesecu maju. Povedal je, da bo sanacija ogrevanja
osnovnih 5ol uvr5dena na sejo obdinskega sveta, ko bodo pripravljeni vsi potrebni
dokumenti.
a Cam lina je zanimalo ali se je obdina dogovarjala s poSto glede preoblikovanja
G. I
po5te Bogojina v pismonoSko po5to.
G. Alo z Glavad - Zupan je odgovoril, da po5ta ni odstopila od namere o preoblikovanju
polfe, tzrazili pa so razumevanje, da bodo podakali z izvedbo preoblikovanja v razumnem
roku.
G. Stefana Kodila je zanimal projekt pomurski vodovod, in sicer kaj je z elaborati o
oblikovanju cen in kako potekajo priklopi. Povedal je, da so ob obisku ministra na obdini,
na katerem je sodeloval tudi on, opozorili na slabo stanje cest v obdini, ter da se bo
posku5ala dosedi njihova realizacija, lahko pa rede, da se bo pridelo z gradnjo mostu na
drZavni cesti v Selu.
G. Aloiz Glavad - Zupan, je glede Pomurskega vodovoda pojasnil, da se priklopi izvajajo,
ter da smo bile z elaboratom o cenah male obdine oSkodovane, a smo bili ceno prisiljeni
sprejeti, ker je obstajala nevamost rradanja evropskih sredstev. lzrazll 1e upanje, da bo na
to temo, podalo mnenje radunsko sodi5de. Povedal je, da se mu postavlja vpra5anje ali je
smiselno gradili kanalizacijo Berkovci-Prosenjakovci, ker bo omreznina glede na Stevilo
uporabnikov, predraga.
G. Leonn Tumer je podal pobudo, da se obdane javno obvesti, da imajo moZnost
pur,5ulr"ga pludila okoljske dajatve, ki jo zaradunava iista na.ara.

K I l. toiki:
Razno

G. Aloiz Glavai

-

htpan

je podal informacijo, da je zato, da bi skupaj dosegli ved, kot

trenutnl zmoremo. Stefana Kodilo imenoval za drugega podZupana'
Seja

je bila zakljudena ob 1 8. uri'

Zapisala'.
Mdlita Gorza

Predsedujodi:
Alojz Glavad, ZuPan
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