
3. izredna seia obainskega sveta 24. november 2017

ZAPISNIK
3. izredne seje Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice, ki je bila
v petek 24. novembra 2017, v prostorih Obdine Moravske Toplice.

Kranjdeva ul. 3, s pridetkom ob 15.30

NAVZOaI ilani obiinskega sveta:
Andrej Baligad, Igor Camplin, Majda Durinek, Du5an Grof, Stefan Hul, Anita Kerman,

Stefan Kodila, SaSo Nordid, Ladislav Sabotin, Alojz Trplan, Leonn Turner, Vtado Vudkid,
Vesna Zadravec, Stefan Zohar.
Odsotni dlan obdinskega sveta: SaSo Koca (opravideno).

Ostali navzoii:
Alojz Glavad - htpan, Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave, Alenka Sumak -

predstavnica ZEU Murska Sobota. in Melita Gorza - pravnik VII/I, ki piSe zapisnik.

Sejo je vodit Zupan Alojz Glavad, ki je pozdravil vse prisotne.

Po ugotovljeni navzodnosti so dlani obdinskega sveta soglasno sprejeli zapisnik 23. seje

Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice.

Soglasno je bil sprejet predlagan dnevni red:
I . Predlog Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu Obdine Moravske Toplice - II.

obravnava.

K l. toiki:
Predlog Odloka o oblinskem prostorskem natrtu Obiine Moravske Toplice - II.

obravnava

G. Alojz Glavad - Zupan je uvodoma povedal, da gre za sprejem izredno pomembnega

dokumenta, ki je nastajal 10 let. Zahvalil se je Aniti Gomboc, direktorici obdinske uprave,

ZEU Murska Sobota in vsem ostalim, ki so sodelovali pri nastajanju tega dokumenta, ki zadne

veljati naslednji dan po objavi v [Jradnem listu RS.
Besedo je predal ga. Alenki Sumak - predstavnici ZEU M. Sobota, ki je predstavila postopek

sprejema, zakonsko podlago, sam odlok in njegovo vsebino. Povedala je, da odlok velja za

celotno obmodje obdine Moravske Toplice, razer, na obmodjih, kjer veljajo ZN, LN, OPPN, in
je podtaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Predstavila je postopek

sprejema OPN. ki se je zadel decembra 2007 s sklepom Zupana o zadetku postopka. V dasu

.javnih razgmitev ter na javnih razpravah je bilo skupaj podanih ca 580 posamidnih pripomb.
V nadaljevanju je predstavila sestavo odloka, ki je sestavljen iz tekstualnega, strateSkega,

izvedbenega in kartografskega dela. lzdelan je v analogni in digitalni obliki. Predstavila je
prioritete obdine. ki so bile: ureditev qospodarske cone Bosojina. ki je v odloku opredeljena
kot drugo obmodje, ureditev Sebeborskega zadrZevalnika vode - z odlokom je dolodeno, da se

lahko izvede suhi zadrZevalnikl centralne deiavnosti za ureditev trga, rastliniaki TeSanovci

kompostarna. Siritev ieriSda ob Vivatu - ni bila sprejeta, lscanc a farma - ni bila sprejeta,

raz5iritev turistidnega obmot rtrnaii SmodiS - delno sprejeto. turistidno naselje - ni biloI il- al)el

sprejeto. Povedala je, da je bilo glede na predlagane spremembe namenske rabe v stavbna

zemljiSta spremenjenih 85 ha;' z izbrisi iz stavbnih zemlji5d pa so se povedala najboljSa

kmetijska zemlji5da za 135 ha in druga kmetijska zemlji5da za 107,8 ha.

V razpravi so sodelovali:
G. SaSo Nordid je obdinskemu svetu predlagal, da sprejme predlagan odlok, saj so vedno

mo7ne njegove spremembe. popravki in dopolnitve. ki jih bo pokazal das.
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G. Stefan Kodila - podZupan je povedal, da je l0 let dolgo obdobje, v katerem je bilo
storjenega veliko. in izrazil zadovoljstvo, da se postopek zakljuduje.
G. Andrej Baliead je izrazil upanje. da bodo predvidene gospodarske cone res zaZivele.

C. Stefana Zoharja je zanimalo obmodje gotf igriSda.

Ga. Alenka Sumak - predstavnica ZEU je odgovorila. da so bili zanj izdelani ureditveni

nadrti, ter da je golf igriSde v OPN opredeljeno kot zelena por.rsina, ki bo podrobneje

urejena z OPPN.

PREDLOG A Sr. 2ls:
Obiinski svet Obiine Moravskc Toplice sprejme predlagan Odlok o Obiinskem
prostorskem nairtu obiine Moravske Toplice.

Navzodihje l4 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

Seia ie bila zakljudena ob 16.40.

Zapisala: Predsedujodi:
Alojz Glavad, ZupanMe ta Gorza
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