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ZAPISNIK
24. redne seje Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice, ki je bila
v torek 19. decembra 2017, v prostorih Obdine Moravske Toplice,
Kranjdeva ul. 3, s pridetkom ob 15.30

NAVZOaI ilani obiinskega sveta:
Andrej Baligad, Igor Camplin (pridruZil se je pri 1. todki dnevnega reda), Majda Durinek,
Du5an Grof, Stefan Hul, SaSo Koca, Anita Kerman, Stefan Kodila (pridruZil se ji pri l. todki
dnevnega reda), SaSo Nordid, Ladislav Sabotin, Alojz Trplan, Leonn Tumer, Vlado Vudkid,
Stefan Zohar.
Odsotni dlan obdinskega sveta: Vesna Zadravec, (opravideno).

Ostali navzoii:
Alojz Glavad - btpan, Martina Vink Kranj ec - direktorica obdinske uprave, Slavica Fujs svetovalka za frr'ance, in Melita Gorza - pravnik VIV1, ki pi5e zapisnik.
Sejo je

vodil Ztpan Alojz Glavad, ki je pozdravil vse prisotne.
Po ugotovljeni navzodnosti so dlani obdinskega sveta soglasno sprejeli zapisnik 4. izredne
seje Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice.
Soglasno je
1

.

2.
3.

4.
5.

bil sprejet tudi naslednji dnevni red:
Porodilo o izw5itvi sklepov obdinskega sveta
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proradunu Obdine Moravske
Toplice za leto 2017 in 2018 - skrajlani postopek
Predlog sklepa o wednosti todke za izradun nadomestila za uporabo stavbnega zemlji5da
na obmodju obdine Moravske Toplice za leto 2018
Predlog sklepa o sofinanciranju OS Fokovci

Predlog sklepa o sprejemu Nadrta razvoja odprtega Sirokopasovnega omreZja elektronskih
komunikacij naslednje generacije v obdini Moravske Toplice
6. Predlog sklepa o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo 2018-2021
7. Predlog mnenja k Strate5kemu nadrtu Pomurskega muzeja Murska Sobota 2018-2023
8. Predlog mnenja k Strateikemu nadrtu javnega zavoda Galerija Murska Sobota za obdobje
1.1.2018 -31.12.2022
9. Pobuda za spremernbo Odloka o zazidaTnem nadrtu turistidno naselje Modvar
10. Pobude in rpra5anja
1 1

. Razno.

Poroiilo

K 1. todki:
o izvrSitvi sklenov obiinskesa sveta

Porodilo o izvrSitvi sklepov Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice, sprejetih na 23. seji
ter na 3. in 4. izredni seji obdinskega sveta je predstavila ga. Martina Vink IGanjec direktorica obdinske uprave.
Porodila je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlogi za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni.

PREDLOG SKLEPA ST. ZTS:
Obtinski svet Obiine Moravske Toplice je seznanjen s Poroiilom o izvr3itvi sklepov
Obiinskega svcta Obiine Moravske Toplice, sprejetih na 23. seji, in s Poroiilom o
izvrSitvi sklepov Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice, sprejetih na 3. in 4. izredni
seji.
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je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA:
14
PROTI: 0.

Navzodih

Sklep je sprejet.

K 2. toiki:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proraiunu ObEine Moravske
Ltpan je uvodoma povedal, da je zaradi sprememb proraduna v teku
proradunskega leta potrebno sprejeti rebalans proraduna zaleto 2017 in 2018. Pojasnil je, da
do sprememb prihaja predvsem zaradi spremembe vi5ine povprednine, zaradi neurja in
sprememb na podrodju vodooskrbe, saj je bila v veljavnem proradunu predvidena postavka za
gradnjo vodovodov iz lastnih sredstev. Ker paje predvidena gradnja vodovodov iz evropskih
sredstev, je nesmiselno v ta namen porabljati lastna sredstva. Povedal je, da predviden obseg
zadolLevanja ni bil realiziran, ter da se povi5ujejo sredstva za novorojence in za pomod na
domu. Predstavil je amandma, s katerim na pobudo odbora za zaldito in re5evanje, predlaga
da se sredstva za naktp gasilskega vozlla PGD Sredi5de v celotni vi5ini 10.000,00 EUR
zagotovijo v proradunu zaleto 2017.
Predlog odloka so na svojih sejah obravnavala naslednja delovna telesa:
- Statutarno pravna komista, ki ugotavlja, da so zakonska podlaga, razlogi za sprejem
odloka in predlog sklepa ustrezni in skladni z zakonodajo, opozarja pa, da je bil del

G. Alojz Glavad

-

-

gradiva poslan prepozno;
Odbor za lokalno infrastrukturo, svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin in odbor za
kmetijstvo, ki obdinskemu svetu predlagajo, da sprejme predlagan odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proradunu Obdine Moravske Toplice zaleto 2017 in 2018;
Odbor za za5dito in re5evanjg, ki glede na to, da je Zupan na osnovi njihovega predloga
vloZil amandma, predlaga obdinskemu svetu, da sprejme amandma in predlog odloka;
Odbor za druZbene dejavnosti se zaradi nesklepdnosti ni sestal.

Y razpravi

-

-

so sodelovali:
G. SaSo Nordid je prosil za pojasnilo realizacije postavke obnova vednamenskih objektov,
zanimalo ga je zakaj energetska sanacija ni realizirana, ter v kateri fazi je postopek
ureditve plodnika v Sebeborcih.
Ga. Slavica Fujs - svetovalka za frnance je pojasnila, da so bila v okviru postavke
energetska sanacija stavb predvidena sredstva za pnptavo dokumentaclje za razpis; ker
ustreznega razpisa ni bilo, se sredstva prena5ajo v naslednje leto. Glede plodnika
Sebeborci je povedala, da je v letu 2017 predvidena pridobitev ustrezne dokumentacije, v
letu 2018 pa odkupi zemlji5d in gradnja plodnikov.
G. Stefan Kodila - podZupan je podal pobudo, da se v primeru nerealizirane postavke, le ta
reahzira v naslednjem letu, ne pa da jo izpodrinejo nove zahteve.lzrazil je zadovoljstvo,
da bo v letu 2018 realizirana gradnja mostu dez Bogojinski potok v Vudji Gomili.
G. Ladislava Sabotina je zanrmalo kako bo z gradnjo plodnikov v Prosenjakovcih, glede
na to, da je bilo planirano, da bodo grajeni v okviru gradnje kanahzaclje, ki ne bo grajena;
ter sanacija vodovoda v DOS Prosenjakovci.
G. Alojz Glavad - iupanje pojasnil, da plodniki in javna razsvetljava v Prosenjakovcih
ostajajo v planu; kar pa ne velja zakanalizacijo, saj obdina ni zmoZna graditi tako dragega
sistema. Obmodje predvideno za gradnjo kanalizacije se glede na to, da gradnja
kanalizaclje ni predvidena, vkljudi v sistem subvencioniranja malih distilnih naprav. Glede
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sanacije vodovodnega sistema na DOS Prosenjakovci je povedal, daje postavka planirana
kot transfer iz drZavnega proraduna, ter da upa, da bo drZava to uredila v naslednjih letih.
G. Milan Sadl - vi5ji svetovalec za okolje in infrastrukturo je pojasnil, da mora biti
gradnja plodnikov na drZavni cesti vkljudena v drZavni poradun, obdina pa sofinancira na
podlagi sporazurta z driavo.
G. Stefan Kodila - podZupan je povedal, da bo po njegovih informacijah rekonstrukcija te
ceste vkljudena v drZavni proradun v naslednjem letu.
Ga. Maido Durinek je zanimalo kako je z elektriko na nogometnem igriSdu v M. Toplicah.
Ga. Martina Vink Kraniec - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da se bodo postopki
zai,eli po novem letu, ker do sedaj ni bilo zakonske podlage - ni bil sprejet OPN.
G. Vlado Vudkid je vpraSal, kdaj se bo zadela gradrla javne razsvetljave v Selu, ki je
predvidena v NRP na strani 5.
G. Alojz Glavad - Zupan je odgovoril, da obdina manj5e sisteme dela v dogovoru s KS, ter
da je v Selu ta zadeva povezana z drugimi infiastruktumimi objekti v naselju.
G. Stefan Kodilaje pojasnil, daje KS Selo gradnjo javne razsvetljave vkljudila v svoj plan
dela.

G. Milan Sadl - vi5ji svetovalec za okolje in infiastrukturo je pojasnil, daje investicija Ze
ocenjena, ter daje potrebno s KS dogovoriti todne lokacte.
G. Leonn Tumer je rpraSal kako je z gradnjo plodnikov v Fokovcih, ter ali je istodasno
predvidena preplastitev ceste. Povedal je, da so na odboru za lokalno infrastrukturo podali
pobudo, da se po5lje dopis na direkcijo za ceste, saj je cesti5de katastrofalno.
G. Alojz Glavad - Ltpan je pojasnil, da je gradnja plodnika povezana z ureditvijo
odvodnjavanja meteome vode, ki ga obdina sofinancira.
G. Milan Sadl - vi5ji svetovalec za okolje in infrastrukturo je pojasnil, da 1e z drZavo
dogovorjeno, da bo drZava takrat, ko bo obdina gradila plodnike, preplastila cesto.
G. Stefan Kodila - podZupan je predlagal, da se po5lje dopis na drZavo, saj plodniki niso
pogoj, na problematidnih odsekih lahko gre za preplastitev ceste, brez gradnje plodnikov.
G. Milan Sadl - viSji svetovalec za okolje in infrastrukturo je pojasnil, da je odgovor
drZave glede tega prejela KS Fokovci.
G. Vlado Vudkid je opozoril, da so problematidni tudi drugi odseki na cesti Sebeborci Fokovci.
G. Aloiz Glavad - Zupan je povedal, da se stvari premikajo v dogovoru z drLavo.
G. Stefana Zohada so zanimali projekti, predvsem projekt ETHOS LAND in Green
Exercise. Podal je pobudo glede transparentnosti v fazi priprave projektnih predlogov, ter
pobudo da se vsaj del planiranih sredstev nameni za protipoplavno za5dito. Zanimalo gaje
kaklnaje razlika, de obdinski svet sprejme predlagan amandma a1i ne.
G. Aloiz Glavad - Zupan je dogovoril, da so projekti pripravljeni ra zalogo, daje bil zeleni
park urejen tudi v Prosenjakovcih, ter da zeleni park v Martjanoih ni bil postavlj en zaradi.
samega naselja Martjanci, ampak zaradi vrtca. Glede protipoplavne za5dite je povedal, da
je obdina pridobila dovoljenje, da posega v potok za nekaj sto metrov. Glede amandmaja
je povedal, da v primeru, da ne bo sprejet, za PGD Sredi5de ostaja le 5.000,00 EUR.
G. Leonn Tumer je opozoril, da 5e vedno ni realizirana ureditev cestnih odsekov v
IvanjSevcih.
Ga. Marlina Vink Kraniec - direktorica obdinske uprave je povedala, da je zadeva
premaknjena v leto 2018.

PREDLOG SKLEPA ST.216:
Obiinski svet Obtine Moravske Toplice sprejme predlagan amandma k predlogu
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proralunu Obiine Moravske Toplice za
leto 2017

.
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Navzodihje

ZA:
PROTI:

14 dianov obdinskega sveta:
14

0.

Sklep je sprejet.

PREDLOG SKLEPA ST.217:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proraEunu Obiine Moravske Toplice za leto 2017 s prilogami po
skraj5anem postopku, skupaj s amandmajem,

Navzodihje

14 dlanov obdinskega sveta:

PROTI:

14
0.

zA..

Sklep je sprejet.

PREDLOG SKLEPA ST.218:
Obiinski svet ObEine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proraiunu Obiine Moravske Toplice za Ieto 2018 s prilogami po
skrajlanem postopku.

je 14 dlanov obdinskega
ZA:
14
PROTI: 0.

Navzodih

sveta:

Sklep je sprejet.

K 3. toiki:
Predlog sklepa o vrednosti tolke za izraiun nadomestila za uporabo stavbnega zemliiSia
na obmoiiu obiine Moravske Toplice za leto 2018
Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je povedala, da je bil na prej3nji seji
obdinskega sveta sprejet odlok, ki urej a nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji5da na
obmodju obdine; na tej seji pa je potrebno sprejeti sklep o vrednosti todke za izradun
nadomestila. Predlagano je, da viSina nadomestila ostane ista kot v prej5njem letu.
Predlog sklepa sta na svojih sejah obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, daje
predlog sklepa skladen z zakonodajo, ter odbor za lokalno infrastrukturo in svet za varstvo
uporabnikov javnih dobrin, ki obdinskemu svetu predlagata, da sprejme predlagan sklep o
wednosti todke za izradun nadomestila za uporabo stavbnega zemljiSda.
Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA ST.219:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o vrednosti toike za
izraiun nadomestila za uporabo stavbnega zemljiSia na obmoiju obiine Moravske
Toplice za leto 2018.
Navzodih

je

ZA:
PROTI:

14 dla:rov obdinskega sveta:
10
0.

Sldep ie spre.iet.
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K ,1. toiki:
Predloq sklena o sofinanciraniu OS Fokovci
direktorica obdinske uprave je povedala, da je ravnateljica
Osnovne Sole Fokovci Obdini Moravske Toplice posredovala proSnjo za sofinanciranje deleZa
distilca v deleht 0,25, kar finandno pomeni cca 290,00 EUR /mesec oz. 3.500,00 EUR/leto. Iz
dopisa OS Fokovci izhaja, da je ravnateljica ob pripravi sistemizacije za Solsko leto 2017/18,
pristojno ministrstvo zaprosila za soglasje k sistanizaciji 2 delovnih mest distilca, depravji po
normativih pipada 1,75 delovnega mesta distilca. Ministrstvo je OS Fokovci sporodilo, da
specifike ne more odobriti inji svetovalo, da se obme na obdino ustanoviteljico.
Predlog sklepa je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da je
zakonska podlaga ustrezna, predlog sklepa pa v skladu z veljavno zakonodajo.
Razprave ni bilo.

Ga. Martina Vink Kranj ec

-

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice odobri sofinanciranje delovnega mesta Iistilca
na OS Fokovci v deleZu 0,25 v Solskem letu 201712018.
Navzodih

je

ZA:
PROTI:

I

4 dlanov obdinskega sveta:

14
0.

Sldep je sprejet.

K 5. toiki:
Predlog sklepa o sDreiemu Nairta razvoia odprteqa Sirokopasovneqa omreiia
elektronskih komunikacii naslednie seneraciie v obiini Moravske Tonlice
G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da je obdina pristopila k skupini obdin, ki si prizadevajo k
razvoju Sirokopasovnega omreZja na podrodju belih lis. Namen nadrta razvoja odprtega
Sirokopasovnega ornrelja elektronskih komunikacij naslednje generacije v obdini Moravske
Toplice je ugotoviti dejansko stanje in potrebe po Sirokopasovni infiastrukturi v obdini. Del
nadrta je namenj en identifikaciji belih lis ter moZnih nadinov pridobivanja javnih sredstev za
izvedbo projekta gradnje Sirokopasovnih omreZij na belih lisah.
Predlog sklepa je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so
zakonska podlaga in ruzlogi za sprejem, ter predlog sklepa ustrezni in skladni z veljavno
zakonodajo.
Y razoruvi so sodelovali:
G. Leorn Tumer je sklepal, da gre za Studijo, ki bo uporabna le v primeru usfeznega
javnega razpisa.
G. Stefana Kodilo je zanimalo ali je bila Studija narejena le za naSo obdino.
G. Alojz Glavad - Zupan je odgovoril, daje bila Studija narejena za ved obdin.

-

PREDLOG SKLEPA ST.221:
Oblinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Nairt razvoja odprtega
Sirokopasovnega omreija elektronskih komunikacij naslednje generacije v obiini
Moravske Toplice, ki ga je izdelat Eurocon d'o.o. Ljubljana, dne 11.5'2017.
b. Obiinski svet Obiine Moravskc Toplice pooblasti Zupana Obiine Moravske Toplice,
<ia v imenu obiinskega sveta sprejme morebitne spremembe oz. novelacije natrta
razvoja.
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je 14 dlanov obdinskega
ZA:
10
PROTI: 0.
Navzodih

sveta:

Sklep je sprejet.

K 6. toiki:
Predlog sklepa o Dotrditvi programa oskrbe s pitno vodo 2018-2021
Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je povedala, da je javno podjetje
Vodovod sistema B d.o.o. pripravilo program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018-2021 tn
prosi za njegovo potrditev.
Predlog sklepa sta na svojih sejah obravnavala statutamo pravna komisija, ki predlaga, da se
zakonska podlaga dopolni z uredbo, in svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki
obdinskemu svetu predlaga, da potrdi predlagan program oskrbe s pitno vodo.
Y ruzoravi so sodelovali:
G. Leonn Turner je ugotavljal, da so aktivni 4 vodni viri. Zanima.lo ga je zakaj ni
rezennega vodnega vira na Goridkem. Izrazil je tudi zaskrbljenost nad stanjem vode, ki je
obremenjena s pesticidi.
G. Alojz Glavad - Zupan je pojasnil, da so bili vodni viri dolodeni Ze v prvi fazi, ter da
lrtine niso primeme za tako velike sisterne. Pojasnil je, da se podatki o kvaliteti pitne
vode aZurirajo vsak dan.
G. Stefana Kodilo - podhtpana je zanimalo kako je s predlogom enotne cene vode.
G. Alojz Glavad - hryan je odgovoril, daje cena za vodarino enotna, glede omreZnine pa
do dogovora med obdinami ni pri5lo, zalo imajo obdine v delu omreZnine razlidne cene.
Povedal je, da pridakuje od drZave, da z uredbo prisili obdine k enotni ceni.
G. Leom Tumer je vpraSal ali v primeru gradnje hidroelekhame na Muri obstaja moZnost
zniZanja podtalnice.
G. Aloiz Glavad - Zupan je odgovoril, da gradnja hidroelektrarne neposredno na to nima
vpliva.
G. Ladislav Sabotin je opozoril, da otroci po osnovnih Solah ne upajo piti vode iz
Pomurskega vodovoda.
G. Aloiz Glavad - Zupan je pojasnil, daje bilo izvajalcu narodeno, da yzame vzorce vode
in naredi analize. Menil je, da namestitev budk za vodo ni stvar obdinskega sveta, de pa
5o1e tega finandno ne zmorejo same, jim obdina pri tem lahko pomaga.

-

PREDLOG SKLEPA ST.222:
Potrdi se Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018-2021 za Obiino Moravske
Toplice, Stevilka: VB l5l20l7-00217, ki ga je pripravil izvajalec javne sluZbe oskrbe s
pitno vodo VODOVOD SISTEMA B d.o.o., KopaliSka 2, 9000 Murska Sobota.

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

sveta:

Sklep je sprejet.

K 7. toiki:
Predlos mnenia k Strate5kemu nairtu Pomurskesa muzeia Murska Sobota 2018-2023
Ga. Marlina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je povedala, da je Pomurski muzej
Murska Sobota v skladu s 35. dlenom Zakona o uresnidevanju javnega interesa za kulturo,
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posredoval vlogo za podajo predhodnega mnenja k strate5kemu nadrtu Pomurskega muzeja
Murska Sobota.
Predlog je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlogs za sprejem in oblikovanost sklepa ustrezni.

PREDLOG SKLEPA ST.223:
Obiinski svet Obiine moravske Toplice podaja pozitivno mnenje k Stratelkemu natrtu
Pomurskega muzeja Murska Sobota 2018-2023.
Navzodih

je

ZA:
PROTI:

13 dlanov obdinskega sveta:
13
0.

Sklep je sprejet.

K 8. toiki:
Predloe mnenia k StrateSkemu nairtu iavnesa zavoda Galeriia Murska Sobota za

"bd"bi.

1.1.2

Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je povedala, da je zakonska podlaga
ista kot pri prej5nji todki dnevnega reda.
Predlog je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlogi za sprejem in oblikovanost sklepa ustrezna.

PRI,DLOG SKLEPA ST. 224:
Obiinski svet Obdine Moravske Toplice podaja pozitivno mnenje k Stratelkemu nairtu
javnega zavoda Galerija Murska Sobota za obdobje 1.1.2018 - 31.12.2022.
Navzodih

je

ZA:
PROTI:

13 dlanov obdinskega sveta:
13

0.

Sklep je sprejet.

K 9. totki:
Pobuda za snremembo Odloka o zazidalnem nairtu turisti6no naselie Moivar
Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je povedala, da je druZba PoditekUZitek d.o.o., ki upravlja s Termami Vivat, na Obdino Moravske Toplice podala pobudo za
spremembo zazidalrlega nadrta in odkup parcele 3515/1 k.o. Moravci.
Na omenjeni parceli Zelijo urediti nogometno igri5de. Ker parcela leZi v obmodju Odloka o
zazidalnem nadrtu turistidno naselje Modvar, je potrebna sprememba navedenega odloka po
postopku, ki ga doloda Zakon o prostorskem nadrtovanju. Opravidila se ie za napako, v
gradivuje bilo navedeno obmodje zazidaltega nadrta Podov namesto Modvar.
Zadevo sta na svojih sejah obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da je sklep
formalno ustrezen, in odbor za lokalno infrastrukturo, ki predlaga obdinskemu svetu, da
sprejme predlagan sklep.
Y razoravi so sodelovali:
G. Leonn Tumerje vpraSal ali stroSke krije investitor.
Ga. Martina Vink Kraniec - direktorica obdinske uprave je potrdila, da tako, kot je
navedeno v predlogu sklepa, stroske spremembe zazidalnega nadrta krije pobudnik

-

spremembe.

19. december 2017

24. seja obainskega sveta

a. Obiinski
b.

svet Obiinc Moravske Toplicc sprcjmc pobutlo druZbe POaITEKULITF,K rJ.o.o. za spremembo Odloka o zazidalnem nairtu za obmoije Moivar v
Moravskih Toplicah in odkup parcele 3515/1 k.o. Moravci.
Strolke spremembe zazidalnega nairta krije pobudnik spremembe.

Navzodihje

ZA:
PROTI:

12 dlanov obdinskega sveta:
12

0.

Sklep je sprej et.

K

10.

toiki:

Pobude in vpralania

-

Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je dlane obdinskega sveta
seznanila s prireditvami v letu 2018. Povedala je, da bo obdinska proslava ob kultumem
prazniku v Martjancih, vaike igre v Ivancih, proslava ob obdinskem prazniku pa v
Motvarjevcih. Povedalaje, da so datumi dolodeni in posredovani v TIC.
G. DuSan Grof - podZupan je dodal, da bo tekmovanje Gasilske zveze Moravske Toplice
16.6.2018 v Moravskih Toplicah.
G. Alojz Glavad- Zupan je dlane obdinskega sveta seznanil, da bo stro5ek nabave novega
Sotora prevzelo javno podjetje iista narava.
G. Stefan Kodila - podZupan je glede Sotora povedal, da je stroiek postavitve Sotora do
sedaj pladeval uporabnik Sotora. Podal je pobudo, da je postavitev Sotora brezpladna za
prireditve obdinskega pomena, za ostale prireditve pa se plada. Povedal je, da je v mesecu
maju predvidena prireditev v sodelovanju s pobrateno obdino Biograd.

K

11.

toiki:

Razno
Seja

je bila zakljudena ob 17.30.

Zapisala:

Melita Gorza

Predsedujodi:

Alojz Glavad, Zupan

8

