
1.2. seja obiinskega sveta 1. september 2020

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

1. septembra2020, s priietkom ob 15.30, v dvorani gasilskega doma Moravske Toplice,
Dolga ulica 63

NAVZOdI itani obiinskega sveta:
Andrej Baligad, Igor Camplin, Majda Durinek, Stefan Hul, Franc Gomboc, Tomal
Gregorec, Stefan Kodila, Suzana Koltai, Bojan Su5lek, Du5an Puhan, JoZe Trajber, Alojz
Trplan, Zsurzsi Vugrinec.
Odsotna dlana obdinskega sveta: Leonn Turner, SaSo Koca (oba opravideno).
Ostali navzoii:
Alojz Glavad - Zupan, Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave, Slavica Fujs -
svetovalka za frnance, Melita Gorza - pravnik YlIl2, ki piSe zapisnik, Simona Kaudid -
ravnateljica Vrtcev obdine Moravske Toplice, Suzana Deutsch - ravnateljica OS Fokovci,
Sabina Juhart - ravnateljica OS Bogojina, JoLefa Herman - ravnateljica DOS Prosenjakovci,
Sonja Billy - direktorica TIC Moravske Toplice - pri todki 2.

Sejo je vodil podZupan Andrej Baligad. Po ugotovljeni navzodnosti je obdinski svet soglasno
sprejel zapisnik 2. izredne seje Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice.
Predsedujodi je predlagal dnevni red, posredovan z vabilom:

l. Porodilo o izvr5itvi sklepov obdinskega sveta sprejetih na ll. redni seji in 2.izredni
seji

2. Porodila uporabnikov obdinskega proraduna (Osnovna Sola Bogojina, Osnovna Sola
Fokovci, Dvojezidna osnovna Sola Prosenjakovci, Vrtci obdine Moravske Toplice,
Turistidno-informativni center Moravske Toplice, MadZarska narodna samoupravna
skupnost Obdine Moravske Toplice)

3. Predlog sklepov o sofinanciranju OS Bogojina, OS Fokovci in DOS Proseniakovci
4. Predlog Pravilnika o povradilu stro5kov Solskega prevoza Soloobveznih otrok in

otrok s posebnimi potrebami v obdini Moravske Toplice
5. Predlog Pravilnika o pladah in drugih prejemkih obdinskih funkcionarjev, delovnih

teles obdinskega sveta ter dlanov drugih obdinskih organov v Obdini Moravske
Toplice

6. Predlog soglasja k doloditvi cene storitve pomod druZini na domu
7. Predlog sklepa o dopolnitvi nadrta pridobivanja nepremidnega premolenja zaleto

2019 in2020
8. Predlog Komisije za priznanja in nagrade za podelitev primanj in nagrade ter

predlog sklepa o vi5ini nagrade
9. Informacija o podelitvi priznanj Lupana Obdine Moravske Toplice
10. Predlogi za imenovanje sodnikov porotnikov
1 l. Pobude in vpra5anja
12.Razno.

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.

Porodilo o izvrSitvi sklepov" sprejetih na 11. redni in 2. rzredni seji je predstavila direktorica
obdinske uprave Martina Vink Kranjec.

K l. toiki:
obiinskesa sve
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Porodilo je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlogi za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z
veljavno zakonodajo.

PREDLOG SKLEPA ST. 123:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice je seznanjen s Poroiilom o izvr5itvi sklepov
Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice, sprejetih na I l. redni seji.

Navzodih je 13 dlanov obdinskega sveta:
ZA:
PROTI:

l3
0.

Sklep je sprejet.

PREDLOG SKLEPA ST. 124:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice je seznanjen s Poroiilom o izvr5itvi sklepov
obiinskega sveta obiine Moravske Toplice, sprejetih na2. izredni seji.

Navzodih je 13 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 2. toiki:
Poroiila uporabnikov obiinskega proraiuna (Osnovna Sola Bogoiina, Osnovna Sola
Fokovci. Dvoieziina osnovna Sola Proseniakovci. Vrtci obiine Moravske Toplice.

Turistiino-informativni center Moravske Toplice. MadZarska narodna
samoupravna skupnost Obiine Moravske Toplice)

Poroiilo Osnovne Sole Bogojina je predstavila ravnateljica Sabina Juhart, ki je izpostavila
doseZke udencev, projekte, v katerih so sodelovali ter investicije, in sicer posodobitev Solske
kuhinje in jedilnice, menjavo pohi5tva v udilnicah, ureditev prometnega reLima pred Solo.
Povedala je, da problem v mezi z ogrevanjem 5e vedno ni urejen. Obdini Moravske Toplice
se je zahvalila za razumevanje in podporo ter sofinanciranje delovnih mest spremljevalca,
kuharja in hiSnika.
Poroiilo Osnovne Sole Fokovci je predstavila ravnateljica Suzana Deutsch, ki je povedala,
da so cilji in projekti osnovne Sole ter uspehi udencev razvidni iz porodila. Izpostavila je, da
so na Soli preko razpisa SIO 2020 vzpostavili brezizitno omreZje ter nabavili velik monitor
in dva radunalnika, da pa so intemetne povezave 5e vedno problem, zato apelira na obdino,
da jim pri tempomaga.
Poroiilo DOS Prosenjakovci je predstavila ravnateljica JoZefa Herman, ki je poudarila
dvojezidnost in dve enoti vrtca. ki delujeta pod okriljem osnovne Sole. Povedala je, da je na

DOS iz leta v leto ved udencev iz sosednje MadZarske.

Y razpravi so sodelovali:
- G. JoZe Trajber je ravnateljice vpra5al kako uspe5ne so pri izvajanju navodil NIJZ glede

omejitve Sirjenja virusa COVID- 1 9.

- Ravnateljica OS Bogojina je povedala, da je prilagodila pouk in aktivnosti, ter da je v
ospredju umivanje in razktZevanje rok in no5enje za5ditnih mask. Poudarila je. da je
naiteLje zagotoviti ustrezno razdalio med udenci v niZjih razredih.

- Ravnateljica OS Fokovci je povedala. da imajo teZave pri izvajanju kombiniranega

pouka, ter da ravnajo po zdravi pameti.
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- Ravnateljica DOS Prosenjakovci je povedala, dateZavo predstavlja prehajanje meje, ki
je v Prosenjakovcih zaprta in se morajo zato udenci izMadlarske v Solo voziti po daljSi
poti.

- Ravnateljica Vrtcev obdine Moravske Toplice je povedala, da so delo organizirali tako,
da se ne druZijo vsi otroci, ampak maksimalno dva oddelka, ne morejo pa izvajati
priporodila 8 -10 otrok v posameznih oddelkih.

Poroiilo Vrtcev obiine Moravske Toplice je predstavila ravnateljica Simona Kaudid, ki je
povedala, da se Stevilo otrok, vkljudenih v Vrtec obdine Moravske Toplice poveduje ter
predstavila izvedene aktivnosti. Zahvahla se je Obdini Moravske Toplice za ureditev enote
vrtca Fokovci, (er je sedaj polno otrok. ter MNSS Obdine Moravske Toplice za ureditev
enote Prosenjakovci, povedala pa je, da sta obnove potrebni tudi enoti vrtca Martjanci in
Bogojina.
Direktorica Sonja Bily je predstavila poroiilo TIC-a Moravske Toplice. Predstavila je
spremembe odloka o ustanovitvi TIC, izvedene projekte. ter izpostavila porast Stevila
obiskov v poslovalnici Selo. Povedala je. da je TIC ustvaril negativni rezultat, razlog
kateregaje naveden v porodilu.
V razpravi so sodelovali:
- G. Stefana Kodilo je zanimal projekt Proturist. predvsem njegovi udinki, ter koliko

prihodkov je bilo ustvarjenih v poslovalnici Selo.
- Direktorica TIC-a je odgovorila. da je izkupidek od prodanih vstopnic za ogled rotunde v

Selu razviden iz porodila, glede udinkov oglaSevanja pa, da so v fazi pridobivanja mnenj
lokalnih ponudnikov.

Poroiilo MNSS Obiine Moravske Toplice je predstavila predsednica sveta MNSS Zsuzsi
Vugrinec, ki je predstavila aktivnosti. ki pripomorejo k ohranjanju kulturne dedi5dine v 5

naseljih, vzpodbujajo narodnostne programe in stike z matidno driavo. Izpostavila je
problem, da se Stevilo prebivalcev v teh naseljih zniLuje.
G. Alojz Glavad - Lupan se je vsem porodevalcem zahvalil za podana porodila in za vodenje
zavodov. Poudarilje, da obdina vseh investicij, ki so potrebne v zavodih, ne zmore naenkrat,
pomembno pa je, da zavodi nemoteno delujejo. Povedal je, da je obdina zagotovila
zav ar ov anje prvo 5o lc ev.
Porodila je na svoji seji obravnavala statutarno pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlogi za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z
veljavno zakonodajo.

PREDLOG SKLEPA ST. 125:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice se je seznanil z naslednjimi poroiili
uporabnikov obiinskega proraiunil za leto 201 9:

l. 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 Obiine Moravske Toplice.

Navzodih je 13 dlanov obdinskega sveta:
ZA: l3
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.
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K 3. toiki:
losoiina. OS Fokovci in

Pro5nje ravnateljic vseh treh osnovnih 5ol v obdini je predstavila Martina Vink Kranjec -
direktorica obdinske uprave. Zadevo sta na svoji seji obravnavala statutarno pravna
komisija. ki ugotavlja, da so zakonska podlaga, razlogi za sprejem sklepov in formalna
oblikovanost sklepov ustrezni in v skladu z veljavno zakonodajo, ter odbor za druZbene
dejavnosti. ki obdinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagane sklepe.
Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA ST. 126:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice v Solskem letu 202012021 OS BOGOJINA
odobri sofinanciranj e:

- spremljevalca uiencu l. razreda OS Bogojina, in sicer 20 ur na teden,
- 0,55 deleZa zaposlitve kuharja,
- 0,20 deleZa zaposlitve hi5nika.

Navzodih je 12 dlanov obdinskega sveta:
ZA: t2
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

'.127:
Obiinski svet Obiine
odobri sofinanciranje:

Moravske Toplice OS FOKOVCI v Solskem letu 2020/2021

- dodatnih 10 ur pouka tedensko za loieno pouievanje slovenStine in matematike v
2. in 4. razredu OS Fokovci,

- 0,50 deleia zaposlitve kuhinjske pomoinice,
- 0,25 deleia zaposlitve iistilke.

Navzodih j e 12 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 12

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

PREDLOG SKLEPA ST. I28:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice DOS PROSENJAKOVCI v Solskem letu
202012021odobri sofinanciranje manjkajoiih deleZev za naslednja delovna mesta:
- kuhar v deleZu 0,50,
- iistilka v deleiu 0,50 in
- uiiteli, raiunalniiar v deleZu 0,10.

Navzodih j e 12 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 12

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.
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K ,1. toiki:
Predlos Pravilnika o povraiilu stroSkov Solskega prevoza Soloobveznih otrok in otrok s

posebnimi ootrebami v obiini Moravske Toplice

Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je pojasnila. da se pravilnik sprejema na
novo, da paje obdina Ze do sedaj na podlagi veljavne zakonodaje in sklenjenih pogodb krila
stroSke prevoza Soloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami.
Predlog pravilnika sta na svojih sejah obravnavala odbor za druZbene deiavnosti, ki
obdinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagan pravilnik, ter statutamo pravna komisija,
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:
- G. TomaZ Gregorec je vpra5al ali je do povradila stroSkov prevoza upraviden tudi

spremljevalec otroka s posebnimi potrebami.
- Martina Vink Kraniec - direktorica obdinske uprave je odgovorila, da obdina do sedaj 5e

takSnega primera povradila stro5kov ni imela, da pa v tem primeru spremljevalcu
verjetno pripada povradilo stroSkov prevoz iz naslova delovnega razmerja.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Pravilnik o povraiilu
strolkov Solskega prevoz^ Soloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami v Obiini
Moravske Toplice.

Navzodih je I 3 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 13

PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

K 5. toiki:
Predlos Pravilnika o nlaiah in drusih nreiemkih obiinskih funkcionariev, delovnih
teles obiinskesa sveta ter ilanov drusih obiinskih orsanov v Obiini Moravske Toplice

Predlagan pravilnik je predstavil Zupan Alojz Glavad. Pojasnil je. da je v predlaganem
pravilniku dolodeno. da tudi dlanom sveta KS za opravljeno delo v svetu KS pripada letna
nagrada, vi5ina katere je odvisna od Stevila prebivalcev v posamezni KS. Povedal .je, da se je
za to odlodil zato. kerje vedno ved primerov, ko v posamezni KS ni kandidatov za svet KS.
Predlog pravilnikaje na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, daje
v predlogu navedena primema zakonska podlaga. ter da sta razlog za spre.iem pravilnika in
formalna oblikovanost sklepa in v skladu z veljavno zakonodajo. PredlogIorrnalna oblrkovanost sklepa ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo. predlog
pravilnika je obravnavala tudi komisi.ia za mandatna vpra5anja. volitve in imenovania, ki
obdinskemu svetu predlagata, da sprejme predlagan pravilnik.
V razpravi so sodelovali:
- G. Stefan Kodila, je ugotavljal, tla se v pravilniku na novo doloda tudi

sejo v vi5ini, ki je dolodena za izredno sejo, ter vpra5al ali so
spremembe.

- Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je pojasnila,
pravilnik odlodili zaradi preglednosti. ter da so na novo dolodeni tudi
sejo odborov in komisij.

- G. TomaZ Gresorec je povedal, da pozdravlja predlagane spremembe.

sejnina za dopisno
5e kakine druge

da smo se za nov
stroSki prevoza na
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- G. Bojan Su5lek je menil, da sam znesek nagrade za dlane in predsednike sveta KS ne bo
pripomogel h kandidiranju v svet KS, ter dodal, da se je on kot predsednik sveta KS
nagradi odpovedal v korist naselja.

- Zupan Alojz Glavad je povedal, da se strinja s povedanim, ter pojasnil, da gre bolj za
povradilo stroSkov povezanih z delom v KS.

PREDLOG SKLEPA ST. 130
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Pravilnik o plaiah in
drugih prejemkih obiinskih funkcionarjev, ilanov delovnih teles obiinskega sveta ter
ilanov drugih organov Obiine Moravske Toplice.

Navzodih je 13 dlanov obdinskega sveta:
ZA: t3
PROTI: 0.

Predlog je sprejet.

K 6. toiki:
Predlog soglasia k doloiitvi cene storitve pomoi druZini na domu

Lupan AlojzGlavad je povedal, da je zizvajalcem storitve pomod druZini na domu potekalo
polletno dopisovanje in usklajevanje, rezultat katerega so niZje cene storitve zauporabnika
in niZji stro5ek za obdino od prvotno predlaganega.
Predlog soglasja je na svoji seji obravnaval odbor za druZbene dejavnosti, ki obdinskemu
svetu predlaga, da sprejme predlagano soglasje k doloditvi cene, ter statutarno pravna
komisija, ki ugotavlja, da je v predlogu navedena primerna zakonska podlaga, ter da sta
razlog za sprejem in formalna oblikovanost sklepa ustrezna in v skladu z veljavno
zakonodajo.
Y razpravi so sodelovali:
- G. Stefan Kodila je povedal, da pozdravlja doseZek obdine, ter pojasnil, da sam Ze nekaj

let opozarja, da je cena v obdini med najvi5jimi v drZavi, in 5e vedno smatra, da je cena
visoka. Povedal je tudi, da se pripravlja zakon o dolgotrajni oskrbi.

- G. Alojz Glavad - Lupanje pojasnil, da bo problem, v kolikor bo dolgotrajna oskrba
ostala naloga obdin, ki za to ne dobijo dodatnih sredstev. saj je stro5ek dolgotrajne
oskrbe zelo visok in ga obdine same ne bodo zmogle pokrivati.

PREDLOG SKLEPA ST. 131:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagano Soglasje k doloiitvi cene
storitve pomoi druZini na domu in doloiitvi subvencioniranja cene storitve pomoi
druiini na domu.

Navzodih je 13 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 7. toiki:
Predlog sklepa o dopolnitvi nairta pridobivania nepremiinega premoienia za leto

2019 in2020
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Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je pojasnila, da se v nadrt pridobivanja
vkljudujejo nepremidnine v k. o. Moravci, Sebeborci in Bogojina, ki so potrebna za ureditev
lastni5tva obstojedih plodnikov ter pridobitev zemljiSda ob predvideni poslovni coni.
Predlog sklepa je na svoji seji obravnavala statutarno pravna komisija, ki ugotavlja, daje v
predlogu navedena primerna zakonska podlaga. ter da sta razlog za sprejem in formalna
oblikovanost sklepa ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo.
Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA ST. 132:
ObEinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o dopolnitvi Nairta
pridobivanja nepremiinega premoienja za leto 2019 in 2020.

Navzodih je 12 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 12

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 8. toiki:
Predlog Komisiie za priznania in naqrade za podelitev Driznani in nagrade ter Dredloq

sklepa o vi5ini nasrade

Predlog in delo komisije je predstavil njen predsednik JoZef Vugrinec. Komisija je prejela 4
predloge, med katerimi ni bilo predloga za podelitev velike zahvalne listine. Komisija tako
predlaga, da se naziv dastni obdan podeli Francu Kiidanu, nagrada Vinogradni5ko
sadjarskemu druStvo Filovci ter priznanje Dru5tvu Gaj Filovci in Gostilni Zeleni gaj
Fokovci.
V razpravi so sodelovali:
- Zrpan Alojz Glavad je pojasnil, da sam ni predlagal nobenega kandidata, ker ima po

novem odloku moZnost podelitve priznanj Zupana. Povedal je, da destita nagrajencem in
se zahvalil komisiji za njeno delo.

PREDLOG SKLEPA ST. TST'
A. Naziv iasfNt oBtAN oBaINE MORAVSKE TOPLICE se podeti Francu

Kiiianu, Telanovci , za ved kot 40-letno vsestransko aktivnost na podrodju kmetilstva.
B. NAGRADO OBdINE MORAVSKE TOPLICE prejme Vinogradnilko sadlarsko

drultvo Filovci za 2Oletno aktivno delovanje, ohranjanje kultume dedi5dine in
strokovno izobraZevanje na podrodju vinogradniStva in sadjarstva.

c. PRIZNANJE OBatNE MORAVSKE TOPLICE prejmeta:
- Drultvo GAJ - vinogradni5ko turistiino drustvo Filovci za 2O-[etno aktivno

delovanje in ohranjanje kultume dediSdine.
- Gostilna Zeleni gai Fokovci za kulinaridni doprinos k ohranjanju kultume identitete

kaja, obdine in regije.

Navzodih je l2 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 12

PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

ViSina nagrade Obiinc Moravske Toplice v lctl2020 znala g00,00 EUR neto.

PREDLOG SKLEPA ST. I31:
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Navzodih je 12 dlanov obdinskega sveta:
ZA: t2

1. september 2020

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 9. toiki:
Informaciia o podelitvi priznani iupana Obiine Moravske Toplice

Lupan Alojz Glavad je povedal, da bodo priznanja Lupna na svedani seji prejeli zlati
maturanti v obdini Moravske Toplice. LetoSnji zlati maturanti so Grega Bedid iz
Prosenjakovcev, Dolores Marid iz Bogojine, Ziga Statie iz Moravskih Toplic, Alen Baia iz
Vudje Gomile in Neli Serec iz Andrejcev.

K 10. toiki:
Predlogi za imenovanie sodnikov porotnikov

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja predlaga obdinskemu svetu. da
predlaga sodiSdu, da kot sodnike porotnike imenuje: Branka Recka iz Tesanovcev, Slavka
Skerlaka iz Sebeborcev in Manico Barbarid iz Filovcev, kot sodnico porotnico za mladoletne
osebe.

PREDLOG SKLEPA ST. I35:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice predlaga, da se za sodnike porotnike pri
OkroZnem sodiSiu v Murski Soboti imenujejo:

1. BRANKO RECEK, TESANOVCI 6A,9226 MORAVSKE TOPLICE,
2. SLAVKO srEru-ar, SEBEBORCI24, 9221 MARTJANCI,
3. MANICA BARBARId, rtlov Cl2,9222 BOGOJIN A (za mtadoletnike).

Navzodih je 12 dlanov obdinskega sveta:
ZA: t2
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 11. toiki:
Pobude in vpra5ania

1. G. Stefan Kodila je podal pobudo, da se pobuda sveta KS Selo posreduje Elektru
Maribor, ter Elektro Maribor zaprosi, da zagotovi dodatno mod elektridnih prikljudkov
obdanom, ki Zelijo delati sondne elektrarne.

2. G. Bojan SuSlek je podal pobudo, da obdina najde ustrezno resitev, da obdani, ki bivajo
ob potokih ne bodo v vednem strahu pred poplavami;
oz. uredi obmodje. kamor se lahko voda razlije.

3. G. TomaZ Gregorec je opozoril naizliv vode k hi5i
smeri Gandani.

4. Zupan Aloiz Glavad je pojasnil, da je cesta v Bogojini v upravljanju e iste narave, ki si

bo stanje ogledala na terenu, ter podal informacijo, da bo navedena cesta pre5la v

upravljanje drLave. Glede poplav je povedal, da je bil v preteklosti v TeSanovcih jarek,

sedaj je tam cesta s plodnikom. Menil je, da di5denje struge Ratkovskega potoka ni

primeren ukrep. Povedal je. da je bil opravljen sestanek z direkcijo RS za vode in

struga potokov naj se uredi, raziiri

in na igri5de ob cesti v Bogojini v
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opravljen ogled na terenu, ter da je direktorju eiste narave narodil, da ob nevarnosti
poplav iista narava zbagerjem spu5da vodo. Glede elektro omreija v Selu je pojasnil,
da je na zvezi z Elektrom Maribor, ki nima v planu izgradnje novega transformatorja,
zato soglasja daje na podlagi starega transformatorja. Izrazil je upanje, da bo pri5lo do
ustreznega dogovora.

K 12. toiki:
Razno

G. Alojz Glavad - Zupan je dlane obdinskega sveta povabil na svedano sejo, ki bo v Sportni
dvorani v Martjancih. Direktorica obdinske uprave Martina Vink Ikanjec je pojasnila, da so
letos zaradi nevarnosti Sirjenja virusa COVID-l9, na svedano sejo vabljeni le dlani
obdinskega sveta, letoSnji nagrajenci, predsedniki svetov KS ter predstavniki obdinske

|prave in medijev.
Zupan Alojz Glavad je pozval druStva in posameznike, da potrpijo in ne organizirajo
mnoZidnih prireditev, da ostanemo zdravt.
Seja je bila zakljudena ob 18.15.

Zapisala
Melita Gorza

Predsedujodi:
Andrej Baligad, podZupan
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