22. december 2020

14. seia obainskega sveta

ZAPISNIK
14. redne seje Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice, ki je potekala na daljavo
22. decembra 2020, s priEetkom ob 13.00
NavzoCi Ilani obiinskega sveta:

Andrej Baligad, Igor Camplin, Majda Durinek, Stefan Hul, Franc Gomboc, TomaZ
Gregorec, SaSo Koca, Stefan Kodila, Suzana Koltai, Bojan Su5lek, Du5an Puhan, JoZe
Trajber, Alojz Trplan, Leonn Tumer.
Opraviieno odsotna: Zsuzsi Vugrinec.
Ostali navzoCi:
Alojz Glavad - Zupan, Slavica Fujs - svetovalka za finance, Melita Gorza - pravnica VII/2, ki
pi5e zapisnik,
Sejo je vodil Zupan Alojz Glavad. Po ugotovljori navzodnosti je obdinski svet soglasno
sprejel zapisnik 13. redne seje Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice.
Predsedujodi je predstavil dnevni red, posredovan z vabilom:
Porodilo o izrrrSitvi sklepov obdinskega sveta sprejetih na 13. redni seji
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proradunu Obdine Moravske
Toplice za leto 2020 - skaj5ani postopek
3. Predlog Odloka o proraiunu Obdine Moravske Toplice za leto 2021 in 2022 I.
obravnava
4. Obvestilo o zadasnem financiranju Obdine Moravske Toplice za leto 2021
5. Predlog sklepa o wednosti todke za izradun nadomestila za uporabo stavbnega
zemlji5da na obmodju obdine Moravske Toplice za leto 2021
6. Imenovanje dlana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - predstavnik
MIR
7. Imenovanje odgovomega urednika in uredniStva glasila Obdine Moravske Toplice
8. Pobude in vpra5anja

l.

-

9.

Razno.

Predlagal je dopolnitev dnevnega reda z novo toiko 8. Predlog kandidata za volitve
Elanov Razvojnega sveta Pomurske regije.
Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.
G. Stefan Kodila je predlagal, da se v bodode dnevni red pripravi tako, da rebalans in
proradun nista obravnavana na isti seji, ter povedal, da meni, da bi bila bolj primema redna
seja, ne pa seja na daljavo.

K l. toiki:
Poroiilo o in'riitvi skleoov obiinskega sveta. sDrei etih na 13. redni seii
Porodilo o izwiitvi sklepov, sprejetih na 13. redni seji je predstavil Zupan, ki je povedal, da
so bili vsi sklepi, sprejeti na 13. redni seji obdinskega sveta realizirani.
Porodilo je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlogs za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z
veljavno zakonodajo.

PREDLOG SKLEPA ST. r44:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice je seznanjen s Po rotilom o izvr5itvi sklepov
Ob6inskega sveta Obiine Moravske Toplice, sprejetih na 13. redni seji.
Navzoiih je l4 dlanov obdinskega sveta:
l4
ZA:
I
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PROTI:

22. december 2O2O

0.

Sklep je sprejet.

K 2. totki:
Predloq Odloka o snremembah in dopolnitvah Odloka o nroraiunu Obtine
Moravske Toplice za leto 2020 - skraiSani oostopek
Predlog odlokaje predstavil Zupan Alojz Glavad. Pojasnil je, daje rebalans proraduna akt
obdine o spremembi proraduna med proradunskim letom, zaradi potrebnih sprernemb na
odhodkovni in prihodkovni strani proraduna. Povedal je, da nekatere investicije niso bile
realizirane, med temi je omenil predvsem investicijo na DOS Prosenjakovci, pri kateri razpis
ministrstva zaradi epidonije COVID ni bil realiziran in raduna, da bo realiziran spomladi
2021; komasacija v k. o. Martjanci in NorSinci ter ll. faza izgradnje Pomurskega vodovoda.
Predlagan odlok so na svojih sejah obravnavali: odbor za druZbene dejavnosti, svet za
varstvo uDorabnikov iavnih dobrin. odbor za lokalno infiastrukturo . odbor za kmetiistvo,
odbor za za5dito in reSevanie. ki obdinskemu svetu predlagajo, da sprejme predlagan odlok
po skraj5anem postopku, ter statutamo pravna komisij4 ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlogi za sprejern sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z
veljavno zakonodajo.
Y razoravi so sodelovali:
G. Stefan Kodila je ugotavljal, da bi glede na realizacijo postavke >>obdinski svet<, brez
problema lahko imeli 5e 2 seji obdinskega sveta, zato je njegova pripomba, podana na
zadetku seje, na mestu. V nadaljevanju je ugotavljal, da je bila postavka Sirokopasovno
omreZje realizirana v viSini 28.000,00 EUR. Zanimalo ga je kaj je bilo dejansko
realizirano, d,e gre za izgradnjo neke vrnesne re5itve za Vudjo gomilo, ga veseli, da je
bilo to realizirano. Ugotavljal je tudi, da postavka davna razsvetljava Selo< leta 2020 v
praksi ni realizirana, se bo pa ve{'etno realizirala v naslednjern letu. Zanimalo ga je kaj
se je zgodilo z razpisom Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za bele lise,
ki je zajemal tudi obodje obdine, ter prosil za podrobnej5e informacije glede
dogovarjanja na podrodju Sirokopasovnega omreZja. Zanimalo gaje tudi na kateri dan je
prikazana realizaclja oz. koliko tega, kar piSe, da je realizirano bo na dan 31. 12.
dejansko realizirano.
Zupan Alo iz Glavad je pojasnil, daje datum 31. 12.2020, kar v praksi ne pomeni, daje
fizidno narejeno, izvedba se bo prenesla v naslednje proradunsko leto. Povedal je, da
postavka Sirokopasovno omreZje zajema stroSke zemeljskih in gradbenih, ki jih je
prevzela obdina za ureditev mobilnega omreZja nad Vudjo gomilo za 5ir5o okolico.
Glede razpisa je pojasnil, da ni vkljudeval obdin, ampak operaterje. Podal je informacijo,
da se je pojavil ponudnik, ki bi optidno omreZje zgradil sam v vseh naseljih obdine,
razen v dveh, ki dela skupaj z Elektro Maribor. Potrdil je, da bo javna razsvetljava Selo
izvedena v letu 2021, ter povedal, da nima informacij o rezultatih razpisa.
C. To maZa Gresorca i e glede na to, da ni zasledil postavke niti v rebalansu niti v
proradunu, zanimalo kako je z ureditvijo izpostave TIC v Bogojini.
Zu
Alo z Glavad e pojasnil, da smo imeli izpostavo TICa v programu pod
predpostavko, da bo nekdo prevzel postne storiwe. Ker interesenta za preyzem
pogodbene po5te v Bogojini ni, zatika pa se tudi pri pridobivanju zernljiid za poslovno
cono v Bogojini, v proradun te postavke ni upal uwstiti, se pa proradun lahko Se
spremani.
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PREDLoG SKLEPA 5T. t,ts'
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proradunu Ob6ine Moravske Toplice za leto 2020 s prilogami po
skrajSanem postopku.
Navzodih

je

7.4:
PROTI:

14 dlanov obdinskega sveta:
14
0.

Sklep je sprejet.

K 3. toiki:
Predloe Odloka o nroratunu Obiine Moravske Toplice za leto 2021 in 2022 - I.
obravnava

Proradun kot akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi
izdatki obdine za eno leto, je predstavila ga. Slavica Fujs - svetovalka za finance. Povedala
je, da je proradun pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo in proradunskim prirodnikom
ministrsfva za finance, ter sestavljen z splo5nega dela, posebnega dela in NRP. Naravnan je
ambiciozno, saj je potrebno nadrtovati projekte, ki bi jih lahko financirali iz javnih razpisov.
Povedala je, da je na radun dolodenih postavk, kjer obdina mora zagotoviti lastna sredstva.,
predvideno tudi zadolZevanje obdine.
Zupan Alojz Glavad je povedal, da proradun vkljuduje tudi zadetek postopka gradnje
vednamenske dvorane, ki jo kaj Moravske Toplice potrebuje.
st
vet za
Predlagana odloka so na svojih sej ah obravnavali odbor za druZbene
varstvo u DO rabnikov iavnih dobri n odbor za lokalno infiastrukturo odhor za km etiistv o
odbor za za5dito in re5evanie, ki obdinskemu svetu predlagajo, da sprejme predlagan odlok
po skraj5anem postopku, ter statutamo oravna komisla ki ugotavljq da so zakonska
podlaga, razlogs za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z
veljavno zakonodajo.

Y razpravi

-G.

-

so sodelovali:

e Tra ber je povedal, da se strinja, da obdina potrebuje vednamensko dvorano,
zanima pa ga ali so pri tem vkljudeni podjetniki.
i:rnan Aloiz Glavad je odgovoril, da obdina raduna, da dva najvedja turistidna ponudnika
podpi5eta pismo o nameri, a v tej fazi gre za izdelavo projektov in pridobivanje
dovolj enj.
G. Leonn Tumer je rpraSal ali je v proradunu upo5tevan sprejeti zakon o finandni
razbremenitvi obdin. Ugotavljal je, da so sredsrva za funkcionalno dejavnost poviSana,
kar pozdravlja, ter rpra5al kaj zajema postavka digitalizacija obdine in postavka na
podrodje turizma, na kateri se predvideva novogradnja.
2u an Alo Z lavai je odgovoril, da je za&l veljati Zakon o finandni razbrernenitvi
obdin, ki ima za naSo obdino udinek v viSini cca 45.000 EUR, saj so v prednosti velike
obdine. Glede digitalizacije obdine je povedal, da gte za regionalni projekt na zalogo,
Sportna dvorana paje v NRP uwsdena kot urejanje centra na podrodju turizma.
G. Boian Su5lek Je ugo tavljat, da je COVID kriza posegla v leto 2020 in bo verjetno tudi
v leto 2021 . Povedal je , daje dobro, da se prihodki povedujejo ler inazil upanje, da bodo
na razpolago razpisi, ki bodo primemi za vsa naselja v obdini. lzrazil je veselje, da je
obdina invisticijiko n-uurunu, zanimalo ga je dernu je namenjena postavka blago in
storitve, ki se povisuje. Povedal je, da bi zelel, da je ved sredstev namenjenih za ureditev
dvojezidnih naselij, ki zaostajajo za ostalimi naselji v obdini. Povedal je, da ga veseli, da
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proradun vkljudena ureditev plodnikov v Prosenjakovcih, opominja pa, da v
Porda5incih v mrli5ki veZici, ki 1e zgralena Ze l0 let, 5e vedno ni vode in elektrike in
urejene okolice. Izrazil je upanje, da bo realizacija proraduna dim viSja.
Zunan Aloiz Glavad je pojasnil, da je ved sredstev namenjenih za popla!'no vamost, saj
je obdina dosegla dogovor z direkcijo za vode. Glede plodnikov v Prosenjakovcih je
povedal, da je bil sklenjen dogovor z direkcijo za ceste, a se ministri zelo hitro
menjujejo. Menil je, da bi za investicije na obmodju manj5ine bilo potrebno izkoristiti
pritisk na poslanca, ki lahko zadeve premakne hitreje.
G. lsoria Camplina je zanimalo ali je investicija cesta Ivanci financirana iz sredstev
obdinskega proraduna.

Zuoan Alojz Glavad je pojasnil, da je investicija vkljudena na podlagi dogovora s KS
Ivanci in SGP Pomgrad. Dogovo{eno je, da obdina spelje postopek in izbere izvajalca.
G. Toma2a Gregorca je zanimalo ali bodo imeli dlani obdinskega sveta moZnost
sodelovanja v postopku gradnje Sportne dvorane. Dotaknil seje kapitalskih prihodkov, ki
so v letu 2021 niLji kot v letoSnjem proradunu, zanima ga zakaj tak5na nihanja.
Zanimalo ga je tudi kaj predstavlja mesek 625.000 EUR v letu 2022 na postavki Rimska
darda; 100.000 EUR na postavki turistidni programi in projekti ter novogradnje na
podrodju turizma. Glede investicije na podrodju Sporta v vi5ini 115.000 EUR v letu
2021, ga je zanimalo ali gre za dokondanje objekta v Kmcih ali kaj drugega. Ugotavljal
je, da se vedina investicij izvaja v naselju Moravske Toplice.
Zupan Aloiz Glavad je pojasnil, da kapitalski prihodki izenadujejo bilance, gre za
izravnavo prihodkov in odhodkov, da pri Rimski dardi planiramo ustanovitev druZbe, ki
bo pridobila koncesijske pravice, ter da gre pri Sportni infrastrukturi tudi za objekt v
Kmcih.
G. Stefan Kodila ie povedal, da pozdravlja razptave ostalih dlanov obdinskega sveta in
dejstvo, da je proradun razvojno naravnan. Podal je predlog, da obdina do drugega branja
proraduna preveri stanje v osnovnih Solah, ali imajo vsi udenci dostop do interneta oz. ali
imajo vsi radunalnike. Drugade naj se v ta namen nameni nekaj sredstev obdinskega
proraduna. Zanimalo ga je kako je s komasacijami, ali obstaja wstni red, ali je naselje
Selo in Fokovci na sezniunu in na katerem mestu. Predlagal je, da se postavka plodniki
Selo v NRP 2023-2025 ohrani, da tako pokrijemo celotno drZavno cesto od Martjancev
do Prosenjakovcev. Strinjal se je, da je Sportna dvorana potrebna, a opozoril, da je
potreben poslor.ni nadrt kak5en bo obrat kapitala, kdo bo lastnik, kdo bo upravljalec,
pozval je obdinsko upravo in Zupana, da se da dim vedji poudarek vsebinam, saj je v
obdini veliko objektov, ki so prazni in ne potrebujemo 5e ene zgre5ene investicije.
Povedal je, da je Ze na odboru predlagal, da se na relaciji Bogojina - Selo, od Plednikove
cerkve do rotunde planira tematska kolesarsko pot.
Zupan Alo iz Glavai le povedal, da je obdina Ze preko Staba civilne za5dite preverila
potrebe udencev osnovnih 5ol, a zaenkrat nimamo powatnih informacij. Glede komasacij
je povedal, da se boji, da bo komasacija v k. o. Martjanci in Nor5inci zadnja. Pojasnit je,
da so v NRP vkljudeni vsi plodniki ob glavnih javnih prometnicah, glede dvorane pa da
ne bo samo Sportna, ampak tudi kultuma in kongresna. Povedal je, daje odprt postopek
sprernernb OPN.
G. Stefan Ko
ie vpra5al zakaj postavka Sirokopasovno omreZje ni vkljudena v
proradun, saj gre za prioritetno zadevo.
Zupan Alojz Glavad ie odgovoril, daje Ze povedal, da ima obdina zagotovila ponudnika
storitev, da zgradi omreZje na svoj radun po celi obdini v okviru elektro omreZja.
Pojasnil je, daje dogovo{eno, da delei obdine ni potreben, je pa obdina obljubila pomod
pri pridobivanju sluZnosti.
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PREDLOG SKLEPA 5T. TEO'
ObEinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o proraiunu Obiine
Moravske Toplice za leto 2021 skupaj s prilogami, in ga posreduje v lS-dnevno javno
razpravo.
Navzodih

je

ZA:
PROTI:

14 dlanov obdinskega sveta:
14

0.

Sklep je sprejet.

PREDLOG SKLEPA ST. I47:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o proraiunu Obiine
Moravskc Toplice za leto 2022 skupaj s prilogami, in ga posreduje v l5-dnevno javno
razpravo.
Navzodih

je

ZA:
PROTI:

14 dlanov obdinskega sveta:
14

0.

Sklep je sprejet.

K 4. toEki
Obvestilo o zaiasnem financirauiu ObIine Moravske Toplice za leto 2021
Zupan Alojz Glavad dlane obdinskega sveta seznanil, daje glede na to, da proradun za leto
2021 ne bo sprejet do zadetka leta, na podlagi 33. dlena Zakona o Javnih financah, izdal
sklep o zadasnan financiranju, ki bo objavljen v Uradnern listu RS.
Obvestilo o zadasnem financiranju je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisiia. ki
ugotavlja, da so zakonska podlagq razlo$ za sprejern sklepa in formalna oblikovanost
sklepa ustrezni in v skladu z veljavno zakonodajo.

PREDLOG SKLEPA ST. T.l8.

je

seznanil s sklepom
financiranju Obiine Moravske Toplice v obdobju januar - marec 2021.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice se

o

zaiasnem

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
14
ZA:
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 5. totki:
Predlos sklepa o vredn osti toike za izraiun nadomestila za up orabo stavbnesa
zemlii5ia na obm oclu obtine Moravske Toplice za leto 2021
Zupan Alojz Glavad je povedal, da 10. dlen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zernljiSda v obdini Moravske Toplice doloda, da wednost todke za izradun nadomestila za
zazidana stavbna zemlji5da in wednost todke za izradun nadomestila za nezazidarta stavbna
zonljisda dolodi vsako leto s sklepom obdinski svet na predlog iupana, in sicer najkasneje
do 31. decernbra tekodega leta za naslednje leto. Predlagal je, da wednost todke za izradun
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nadomestila za uporabo stavbnega zemlji5da na obmodju Obdine Moravske Toplice ostaja
enaka kot je bila zaleto 2020.
Predlog sklepa je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komista, ki ugotavlja, da je v
predlogu navedena primema zakonska podlaga, ter da sta ruzlog za sprejon sklepa in
formalna oblikovanost sklepa ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo.

Y razpravi

so sodelovali

G. TomaZ Gregorec je vpraial ali se razmiSlja v tej smeri, da se vrednost todke dvigrre.
Zupan Alojz Glavad je odgovoril, da vsako leto znova ugotavljamo pozitivne in
negativne udinke in se sproti odlodamo. Trenutno ocenjujemo, da je wednost todke
ustrezna.
G. Stefan Kodila je povedal, daje v njegovem mandatu dlana obdinskega sveta Ze pri5lo
do dviga wednosti todke, ter dodal, da predlaga, da wednost todke v teh dasih ostane
ista.
G. Leonn Tumer se je strinjal, da das ni pravi za spremembe in vpraSal kak5ne so
moZnosti sprejerna neprernidninskega davka.
Zupan Aloiz Glavad je povedal, da si vedina obdin Zeli, da bi do zakona pri5lo dim prej,
a kolikor mu je znano do leta 2023 sprememb na tem podroiju ne bo.

PREDLOG SKLEPA 5T. TIS
Obdinski svet ObIine Moravske Toplice sprejme predlagan Sklep o vrednosti tolke za
izralun nadomestila za uporabo stavbnega zemljiSia na obmoEju obiine Moravske
Toplice za leto 2021.
Navzodih j e I 4 dlanov obdinskega sveta:

ZA:
14
PROTI: 0.

Predlog je sprejet.

K

6.

toiki:

Imenovanie ilana Sveta za preventivo in vzgoio v cestnem orometu

-

nredstavnik MIR

SaSo Koca je kot predsednik Komisije za mandatna lpraSanja, volitve in imenovanja
povedal, da komisija predlaga obdinskernu svetu, da v Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu kot predstavnika MIR imenuje Janeza Bogdana.

PREDLOG SKLEPA 5T. T50:
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
imenuje JANEZ BOGDAN, Motvarjevci.

se

kot predstavnik MIR Telanovci,

Navzodih je l4 dlanov obdinskega sveta:

ZA:
14
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K

7.

toiki:

Imenovanie odgovornega urednika in u redni5tl a elasila Obiine Moravs ke Toplice
SaSo Koca je kot predsednik Komisije za mandatna Wra5anja, volitve in imenovanja
povedal, da sta se na javni razpis za odgovornega urednika glasila prijavila dva kandidata, s
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je komisija opravila razgovor. Kandidata sta Rok Savel in lnes Zavec, oba iz
Moravskih Toplic. Povedal je, da komisija predlaga obdinskernu svetu, da se za
katerima

odgovomega urednika imenuje Rok Savel iz Moravskih Toplic, Ines Zavec pa se imenuje v
uredni5tvo glasila.
Y razpravi so sodelovali:
C. Stefan Kodila je izrazrl obZalovanje, ker Janja ne bo ved urednica in povedal, da bo
podprl kandidata Roka Savla
G. TomaZ Greqorec je povedal, da mu je kot bralcu Lipnice Zal za dosedanjo urednico,
ki je bila dobra in se ji zahvalil za njeno delo. Povedal je, da zaupa delu komisije za
mandatna vpraianja. volitve in imenovanja.

PREDLOG SKLEPA ST. TSI:
V uredniStvo glasila Obiine Moravske Toplice se imenujejo:
l. ROK SavEL, KranjEeva ulica 18A, Moravske Toplice - odgovorni urednik
2. SONJA Vdn6S, Sredi5ie 23 - urednica prispevkov v madiarskem jeziku
3. DAMJANA KOVAt, Dolga ulica 197, Moravske Toplice - predstavnica MNSS
,1. ANITA e ONTALA, Sebeborci 127 a - predstavnica obiinske uprave
5. JOZEF GUTMAN, FILoVCI l5A - programski sodelavec
6. INES Z'AVEC, Dolga ulica 114, Moravske Toplice - programska sodelavka.
Mandat imenovanih traja Stiri leta.
Navzodih

je

14 dlanov obdinskega sveta:

ZA:
14
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K

8.

toiki:

Predloe kandidata za volitve i lanov Razvoinesa sveta Pomurske regiie

G.

SaSo Koca

je kot predsednik Komisije za mandatna lpra5anja, volitve in imenovanja

povedal, da komisija za dlana Razvojnega sveta Pomurske regije predlaga Alojza Glavada.
Zupan Alojz Glavad je predstavil sestavo razvojnega sveta Pomurske regije, ki Steje 3l
dlanov.

PA sT. ls2:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice predlaga, da se na skupno listo kandidatov za
volitve ilanov Razvojnega sveta Pomurske regije, za programsko obdobje 2021-2027,
kot predstavnik obiin iz UE Murska Sobota (ORP Sinergija) uvrsti:
ALOJZ GLAVAC, roj. 20. 10. 1960, iupan Obiine Moravske Toplice, stan. Sebeborci
PREDLOGU

84 A,9221MARTJANCI.
Navzodih

je

ZA:
PROTI:

14 dlanov obdinskega sveta:
14
0.

Sklep je sprejet.
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14. seja obtinskega sveta

22. decembet 2020
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Pohude in vrrraSania

l.

G. Leonn Tumer je izrazll zadovoljstvo, da je obdina prisluhnila Zeljam starlev in
zagotovila dodatna sredstva za ureditev interierja v enoti \.rtca Fokovci. Povedal je, da
pozdravlja, da je v letu 2021 planirana gradnja distilne naprave. Navezal se je na

ureditev plodnikov in javne razsvetljave in predlagal, da se ob nadrtovanju plodnikov in
javne razsvetljave ob drZavni cesti, razmiSlja o ureditvi obmodja ob cesti Selo-Fokovci v
celoti, po celotni dolZini, saj je sprehajalcev dedalje ved, cesta pa je dokaj nevama.
Povedal je, da je pozitivni premik to, da je vzdrZevalec drZavne ceste zvedel kar nekaj
rekonstrukcij drZavnih cest.
) Zupan Alojz Glavad je povedal, da je investicija distilne naprave v vrtcu Fokovci v
nadrtu - Opozoril je, da gradnja javne razsvetljave izven naselja ni moZna. Povedal je, da
je potreben pritisk na upravljavca drZavnih cest z ved strani oz. smeri.
J G. Tomai Gresorec ie opozoril na dimnik in zama5ene Zlebove na vrtcu Bogojina, saj
obstaja nevamost, da se dimnik ob vedjem vetru podre.
4 Zupan Aloiz Glavad je povedal, da bo poslal nekoga, da to preveri, deprav je dejstvo, da
ima vrtec vodstvo in hiSnika, ter daje bil vrtec pozvan, da predlaga nadrt.
5 G. Stefan Kodila je pojasnil, da ima zaslugo za preplastitve drZavnih cest tudi on in g.
Milan Sadl, ki si je za to prizadeval pred ved kot dvema letoma. Zanimalo ga je ali je
trajno urejena zadeva na DOS Prosenjakovci, kjerje pri5lo do zruSitve sistema ogrevanja
in poplav.
6. Zupan Aloiz Glavad je odgovoril, da je to urejeno, podpisan je tudi aneks k sluZnostni
pogodbi, da pa prenova v okviru ministrstva, o kateri je bilo govora pri sprejernu
proraduna, zajerna tudi sanacijo tega dela - ogrevalnega sistema.
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Razno

G. Alojz Glavad - Zupan je podal informacijo, da so novoletna darila dlanom obdinskega
sveta glede na razmere poslana po po5ti in vsem zaZelel lepe praznike v krogu druZine.
Sejaje bila zakljudena ob 16.05.

Zapisala:
Melita Gorza

Predsedujodi:
Alojz Glavad, Zupan
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