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23. redne r.j"
ki je potekala

3I.

Moravske ronrice.

maja 2022 ob I 5. 30 v SRC Mu,

ti#;i--'

Navzoii ilani obiinskega sveta:
Andre.i Baligai. lgor Carrorin, Majda Dur.inek. Fra,c
Gomboc. Tomaz Gregorec, stefhn Hur.
Saso Koca' stetan Kodira. suzana Kortai. ors"i prn"",.l"ze
Trajber, Alojz Trpran. Leonn
Tulner, Bojan Su5lek. Zsuzsi Vugrinec.
Odsotna dlana obiinskega sveta: SaSo Koca.
DuSan puhar.r (oba opravideno).

0stali navzoii:
Alojz Glavad - zupan. Martina vink K.anjec - direktorica
obdi,ske uprave, Slavica Fujs
svetovalka za flnance.

-

Simona Kelemen - stlokovna sodelavka vll/2 za infrasirui,uro,
rta.ri,u
Gorza - pravnica VII/2. ki piSe zapisnik.
Sejo je vodil pod2upan eJdre.i aaligae. po ugorovrjeni
navzoinosti je obdinski svet soglasno
sprejel zapisnik 22. redne seje.
Predsedujodi je predlagal naslednji dopolnjen dnevni
red:
1. Porodilo o izvrSitvi sklepov obdinsk.gu .,,"tu. sprejetih na 22. redni seji

2.

Predlog soglasja

k

doloiitvi

cenJ storit'e'pomod druzini na domu
doloditvi
subvencioniranja cene storitve pomod druZini nu io,r.,,
3. Predlog sklepa o doloditvi ceire storite' javne sluZbe odva.lanje in disie,je
komunalne
odpadne vode
4. PLedlog sklepa o potrditvi cen zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov
Predlog. zakljudnega raduna proraduna obdine
Moravske Toplice za reto 2o2r - skrajsani
postopek
6. Poro-dilo o realizaciji nad.ta ravnanja s stvarnim premozenjenr obiine Moravske
Toplice v
letu 202l
7. Predlog sklepa o potrditvi inventurrrega elabor.ata
8. Predlog mnenja lokalne skupnosti k pr.eoblikovanju poSte Fokovci
9. Mnenje k predlogu za imenovanje diiektorja plS( Murska Sobota
k inrenovanju direkto{a javnega zavoda Galerija Murska Sobota
] !. logllsie
I 1. Predlog sklepa o spremembi namena por.abe proradunskitr
sredstev obtine Moravske
Toplice za leto 2022
12. Pobude in vpraSanja
I 3. Razno.
Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.

i,

5

Po.odilo je predstavila direkto'ica obdinske upra'e Martina
vink Kranjec. ki je povedala, da
so bili vsi sklepi. sprejeti na prejSnji seji. realiiirani.
Porodilo je na svoji seji obravrravala s[atutamo pr4ylra
komisija, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga' razlogi za sp.ejer., skrepa in roi.util obrit*-ost
skrepa ustrezni in v skladu z
veljavno zakonodajo.

PREDLOG SKLEPA ST.258:

obiinski svet obiine Moraike,

Topric.e

je

sezn-anjen s poroiirom o

Obiinskega sveta Obtine Moravske foplice, spreleti"tr
na 22, redni seji.

izvrlitvi

skrepov

23. seja obdinskega sveta

31. maj 2022

Navzodihje I I dlanov obdinskega sveta:
ZA:

PROTI:

1l
0.

Sklep je spreiet.

P.edlog cene in razloge zanjo je predstavil Leon Zelko. vodja sluibe pomod druZini
na domu
v Domu starejSih Rakidan.
Predlog soglasja sta na svojih sejah obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja,
da
so.zakonska podlaga, tazlogi za sprejenr sktepa in fomalna Lbliko.,ano.tiH"pa ,"rtr.r,ri
in ,
skladu z veljavno zakonodajo, ter odbor za druzbene dejavnosti, ki obdinskemu svetu
qrgdlga. da sprejne predlagano soglasje k doloditvi ..ne rtoiit.t po,nod druzini na domu in
doloditvi subvencioniranja cene storitve pomod druZini na domu. "
V mzpravi so sodelovali:
- JaZe Trajber je ugotavljal, da je populacija vedno starejsa. ter da gre za 30 o/o povisanje,
kalje precej. Zanimalo gaje ali obstajajo kak5ne notranje rezerve.
- Predstavnik Doma starejsih Rakidan je odgovoril. da se stroski povii,jejo, notranjih
rezerv pa nirnajo. saj Ze tretje leto poslujejo negativno.
- stefan Kodila je rnenil, da ne morejo najbolj ranljive skupine biti delezne najvisjih
pod.aZitev. Povedal je. da je bila lani avgus-ta dana informacija, da je v strukturi
cene, pri
pladi vodje upostevan tudi covid dodatek. Ceprav dvig cen razunle, ga re-ta skrbi,
saj se
boji kanr bo to 5e 5lo.
- Predstavnik Dorna sta'ejsih Rakitan je povedar, da kot socialni deravec pozna
p'oblemariko. ter da je zadevo potrebno urediti na drzavni ravni. Glede plade
uolj. in
covid dodatka je povedal, da so bili covid dodatki refundirani s strarri driave.
ter da je
stroSek dela v pr.imerjavi z lanskirn vi5ji.

obiinski svet obiine Moravske Toplice sprejme pretllagano Soglasje k tloloiitvi cene
storitve pomol druzini na domu in doroiit'i suLveneiiniranla" cene storit'e pomoi
tlruiini

na domu.

Navzodihje l3 tlanov obdirrskega

ZA:

sveta:

9

PROTI:
4.
Sklep je sprejet.

K

-1.

todki:

odDadne vode
Predlog novih cen je predstavira finaninica Ciste uarave d. o. o. Dragica piv.
ki je predstavila
izraiun cene omreznine odvajanja komunarne odpadne vode. disdJnje tomunahre
vode po dislilnih napravah in pregled dosedanjih in predlaganih cen.
"ap"an.
Predlog odloka so na svojih sejah obravnavali: statutarno -pravna komisi.ia,
ki ugotavlja, da so
zakorrska podlaga. razlogi za spreje,r skrepa in ro""utni ourt
r.tr.'^i-'in

***LH.pu"

,

2
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z

veljavno zakonodajo.
.te' odbor za lokarno infrastrukturo in svet za varstvo
uporabnikov javnih dobrin. ki obdi,skemu .r"tuJ*dlugotu, du .p*i-" p,."d;;;"H:;:
V ra?olavi so sodelovali:
Stefana. Kpdilo je ob primerjavi letosnjega
lanskega sklepa o potrditvi elaborata
zanimalo kaj se je spremenilo. saj ugotavlja. da so kolidine enake.
cena omreznine
iiSdenja komunal,e odpad.e vode je niZja; cena omreznine odvajanja
tonrunuin" oapuan.

-

i,

vode pa viSja.

Dragica Piv - finandnica iiste narave d. o. o. je pojasnira, da se
za stranko cenovno nid ne
pa pri zapisu prejsnjega sklepa prislo do zanrenjave oz. do tipkarske
napake.
1Rreme1,j9
zupa.n Alojz Glavad je ugoravtjal. da zbornica komunahrih podjerij 'napovearji-.urti
stroskov oz. cen' da vse. kar obdina_na novo zgradi, spreminja u."dnlrt
amortizacije in
onrreZnine. Obiinskemu svetu je pr.edlagal. da spr.ejme predlagan
sklep.

PREDLOG SKLBPA ST,260:

obiinski svet obiine Moravske Toprice sprejme predragan skrep o potrditvi Elaborata

o oblikovanju cene storitev javne sruzbe odvajanje in iixienje komunarne
oapaane voae
v obiini Moravske Toplice, izvajalca javne sluibe iista narava d. o. o..
Navzodih

je

ZA:
PROTI:

l3 dlanov obdinskega sveta:
13

0.

Sklep je sprejet,

K {. toiki:
P."dlos rkl.nu o not.dih,i..r rbironio.lrloi.nih r,..t ko.rnulnih o,lnu.lko,
Predstavnik saubermacher & Komunala d. o. o. Murska Sobota Matevz Ruzid je obdini
Moravske Toplice destiral za zlati znak Slovenia Green Destinations, ki ga je prejela
Destinacija Moravske Toplice. obdino Moravske Toplice je pohvali za gospoaario iarnanle
odpadki, saj je delez lodeno zbranilr frakcij dedalje visji. povisala pa se.le ruai kolidina lodeno
zbranih bioloskih odpadkov. Povedal je. da elaborat predvideva dvig cen, razlogi za katerega
so dvig cen pogonskega goriva, stro5kov dela. nabavne cene vreik. poStnih stor]tev. stroikov
obdelave odpadkov in stroSkov vzdrze'anja. predlagal je. da obdina razmisli o uvedbi
zbiranja stekla od vrat do vrat, kar bi posledidno omogodilo ukinilev ekoloskih otokov.
Predlagan sklep je na svoji seji obravnavala slaturarno pravna komisiia. ki ugotavlja. da
so
zakonska podlaga. razlogi za sprejem sklepa in fbrmalna oblikovanoit sklepa ustrezni in v
skladu z veljavno zakonodajo. ter da je ustrezen tr"rdi postopek sprejema. skiep sta na svojih
sejah obravnavala tudi odbol za lokalno infrastruktulo in svet za varstvo uporibnikov javnih
doblin. ki sta se samo seznanila s predlaganim sklepom. nista pa ga sprej.n,ulu.
Zupan Alojz Gla'ad je pojasnil, da prisr-ojna odbora predtaganega sklepa nista sprejela, ker.je
priSlo pri dvigu cene do razlidnega razunrevanja, zato je bilo dogovorjeno, da Sautermacher
&.Komunala d. o. o. pripravi pojasnilo glede dviga mesednega .t.oSku ,a gospodinjstvo.
Pojasnil je, da je tudi zlati znak slovenia Green Destinationi pomembno, iu oapaaii ne
kondajo v naravi, zato je obtina odloditev o ukinitvi ekoloSkih otokov odloZila za 6 mesecev.
Obdinskernu svetu je predlagal. da sprejrne predlagan sklep.
V razDravi so sodelovali:
ronraz.Gregorec je vprasal ali je v novi p.edlagani ceni upostevan strosek. ki ga pokriva
obdina in kakSen je predlog glede Stevila odvozor,.
Zupan Alojz Glavad je pojasnil. da bomo ob sprejemu standarda ravna,ja predragari
enotno Stevilo odvozov. kar bo posledidno vplivalo na ceno.

,

-
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steftn Kodila je ugotavljal. da je bir v elaboratu kot vzrok za povisanje cen poleg visjih
stroSkov goriva, naveden tudi dvig minimalne plaie. ki sedaj v dodatnen, po.;ai-rit.,'ri
naveden. Zaninalo ga je ali je dvig nrinimalne plade razrog zi dvig cen ali ni.
ier koriko
znasa strosek odvoza odpadkov z ekoloikih otokov. in kaj ui ukinitev ekoloskih
otokov

porneni la za gospodinjstva
Predstavnik Saubemracher & Konrurrala d. o. o. Murska sobota Matevz Ruzid je pojasnil,
da je dvig rnirrimalne plade vsekakor vprival na .trosk. porloron.iu in
ortrju eden od
razlogov za dvig cene. Izkusnje ostatih obdin kazejo, da ukinitev ekoloskih- otokov ne
draZi zbiranja odpadkov. Pojasnil je. da se v primeru. da se sprejme odtoditev o zbiranju
stekla od vrat do vrat. organizira razdelitev zabojnikov po nur.tlili.
Martina vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je povedala, da letni strosek odvoza
odpadkov z ekoloskih otokov znasa priblizno 20.000 EUR za dva odvozavsake frakcile
na mesec.

Leonn Turner je ugotavljal, da bodo strosek ukinitve ekoloskih otokov nosila rudi
gospodinjstva, de obdina ved ne bo pladevala stroskov odvoza z ekoloskih otokov.
Zanimalo ga je. kaj to pon.reni za zbirni center.
ZupalAlqizSlayqg je pojasnit, da obdina mora imeti en zbirni center irr ta je in ostane v
Fokovcih. ter daje v ceni odvoza'kljuden tudi odvoz kosovnih odpadko, naklic.
Tonraz Gregorec je povedal. da pozd'avlja odloditev obdine. da polri'a strosek praznjenja
zabojnikov na ekoloikih otokih.

obiinski svet obiine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep
zbiranja doloienih vrst komunalnih ottpadkov.
Navzodih

ZA:

je

PROTI:

I

o potrditvi cen

3 dlanov obdinskega sveta:

t2
0.

Sklep je sprejet,

K 5. toiki:
Pr.dlos r"klirin.su .uiunu ,.9.o(}nu Obiin. Mo.ur,k. Torli.. r" l.to 2021 _
skra iSani nostonek

Zakljtrini radun promduna obdine za leto 2021 je predstavila svetovalka za llnance
Slavica
Fujs. Povedala je. da je obdina v letu 2021 poilo'ara brez finandnih pr.rr".o,
i. ur.

obveznosti poravnala v zakonitih rokih.
Predlog odloka so na svoji seji obravna'ari: statutarno pravna
komisija. ki ugotavrja, da so
zakonska podlaga. razlogi za sprejem sklepa
fo.-uliu
,.t.Jrniin
skladu z veljavno zakonodajo. odbot za lokalno infrastrukturo, odbor
za druztene deiavnosti.
.1. kn
odbo, ,u
in ,.S"uu,rj. r",=*t ,u .,ur.tuo ,rorobrikil-u
j*nih
9d9q,
1?Sdito
",iirtro. svetu predlagajo.
dobrin, ki obdinskerru
da spreJr,e preatugu,-ut qu*i ,.ui*lo
postopku.
,.urpt.uy! je sodeloval stefan Kodila. ki je pohvalir pr.ipravljeno
gradivo in poslovanje
Y
obdine. ki .je bilo stabilno in vzorno.

i,

oblik*r.irtr.pi

,

*ffi.n,

PREDLOG SKLEPA ST.262:

obiinski svet obiine Moravske Toprice sprejme predragan Zakrjuini raiun proraiuna

Obiine Moravske Toplice za leto 2021s prilogami po skra.llanem postopku.

4
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Navzodih

je

ZA:
PROTI:

31, maj 2022

l3 dlanov obdinskega sveta:
13

0.

Sklep je sprejet,

Tonlice v letu 2021
Polodilo o lealizaciji nairta ravnanja je predstavila direktorica obdinske uprave
Ma(ina Vink
Kranjec. Porodilo so na svojih sejah obravnavali: stat'tarno pravna komisija,
ki ugotavrja, da
ni
za sprejem predlaganega sklepa. oaUo, ,ulot otno inf,^trrttu-,_JUo. iu
Jriiu"n"
.ovir
ou
9"julngr,,i. 9d!9r T l*.,Ur,ro.oAbor rr ruSei,o in ,..S"urG
iavnih doblin, ki obdinskernr.r svetu predlagajo. da sprejnre predtug-.tt.p. -........_-V razpravi so sodelovali:
Toma2 Gregorec je prosil za pojasnilo pa.cer. ki v porodilu izstopajo po visini kupnine,
ro
so_parcele v k. o. Marljanci, Motvarjevci. Moravci, Suhi vrh, eogojina. Zanimalo
ga je
kako daled je postopek nakupa zemljiSd pri nadrtovani Sportni dvorarri.
Direktoriqa obdinske upravE Martina Vink Kradec je pojasnila,_da gre v k. o. Motvarjevci
za prodajo vedjega kornpleksa kmetijskih zemljisd. v Suhem Vr.hu za pridobivanje
zemljiSd za nogometno igrisde. v k. o. Bogojina za vzpostavitev obrt.e cone, v k. o.
Moravci pa za zemljisde v blizini vflca ter za stavbna zemljisia pred kr.ozisdem Moravske
Toplice. ki jih je obdina kupila na javni draZbi.
Zr.rpan Aloiz Glavad je odgovoril, da je nakup parcel ob nadrtovani dvorani
zakljuden.

,.,=* uui**ffiUrit

-

-

obiinski svet obiine Moravske Toplice se je seznanil s poroiilom o realizaciji nairta
Obiinski
ravnanja

s

stvarnim premoienjem Obiine Moravske Toplice v tetu 2021.

Navzodihje l3 dlanov obdinskega sveta:
ZA:
l3

PROTI:

0.

Sklep je sprejet.

K

7.

toiki:

Predlog sklena o potrditvi inventurneqa elaborata
Inventurni elaborat je na svoji seji obravnavala statutarno pravna komisiia. ki ugotavlja, da ni
ovit za sprejem predlaganega sklepa. ter odbol za lokalno infrastrukturo, odboi za druzbene
dejaynolti. qdbor za kmetijstvo. odbor za zasdito in resevanie t.r.u.i ru urrrwo upo*bn-iko,
iavnih dobrin. ki obdinskemu svetu predlagajo. da sprejrne predlagan
pot.aitri
inventumega elaborata.
V [azoravi je sodeloval podzupan And.ei Baligai. ki je povedal. da ga moti. da v inventurnem
elaboralu ni predloga ravnanja z odpisanimi sredstvi in seznama terjatev.
Direktorica obdinske uprave Martina vink Kranjec je pojasnila, da obdina odpisano opremo
sproti prodaja oz. po5ilja v unidenje; Slavica Fujs - svetovalka za finance pa, da je izpis
terjatev priloga inventurnega elaborata. obdinskemu svetu pa ri posredovan zaradi "varstva
osebnih podatkov.

itt"pl
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Obiinski svet Obtine Moravske Toplice potrdi inventurni elaborat o popisu
osnovnih
sretlstev, drobnega inventarja, clenarnih sredstel,, terjatcv in obveznosti
na dan 31. 12.
2021.
Navzotih.ie l3
ZA:
l3

dlano.r, obdinskega sveta:

PROTI:
0.
Sklep je spre.iet.

K 8. toiki:
Direktorica obdinske uprave Ma(ina Vink Kranjec je povedala. da je Zupan na to temo
sklical
sestanek. na katerem je Posta slovenije predstavila poslovni nadrt in prednosti
zagotavljanja
postnih storitev v primeru pismonoske poste. predsedniki svetov KS. ki so na
sestanku dne
19' 5.2022 prisostvovali, se s predlogom poste strinjajo, saj menijo. da ta nadin zagoravljanja
postnih storitev kakovost postnih storitev ne poslabsa. uporabnikour ponuja
celo dolodene
prednosti.
Predlog mnenja je na svoji seji obravnavala statutamo pravna konrisija. ki ugotavrja.
da so
zakonska podlaga, razlogi za sprejem sklepa i, fbrn,ulna oblikoranoi sktepa'
ustrezni-in v
skladu z veljavno zakonodajo.

obiinski svet obiine Moravske Toplice daje pozitivno mnenje k predrogu polte

Slovenije o preoblikovanju po5te 920g Fokovci iz premiine v pismono5ko
po5to.

Navzodihje l3 dlanov obtinskega sveta:
ZA:
l3

PROTI:

0.

Sklep je sprejet.

K 9, toiki:
Mnenie k nredlosu za

imen;;l;-dhektoria PISK Murska Sobota

Predsedujodi je povedal. da je zadevo na svoji seji
obravnavala konisija za rna,datna
vpmsanja, volitve in imenovanja, ki obdinskernu sveti predtaga.
au poa, polirir* ,rr"."1.
inrenovanju KLAUDIJE Spr SraneR. Trstenjakova
ilicazz a,9000 MURSKA soBorA.
za direktorico Pokrajinske in Sludijske knji2nice Murska
Sobota.

t

PREDLOG SKLEPA ST.266:

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice podaja pozitivno mnenje
KLAUDIJE SfX SX,qfan, Trstenjai<ova uti"u Z'", ,OOO MURSKA k imenovanju
SOBOTA, za

direktorico Pokrajinske in Studijske injiZnice Murska Sobota.
Navzodihje

ZA:
PROTI:

13

ilanov obdinskega sveta:

12

0.

Sklep je sprejet.

6
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K 10. toiki:
i."nor"niu di."kto"iu i"rn"qu ,uno,lu Grl"riiu Mu"rk" Soboto

Predsedujoii je povedal. da je zadevo na svoji seji obravnavala komisija za rnandatna
vpraSanja' volitve in iurenovanja. ki obdinske,u sveru predlaga. da poda soglasje k
imenovanju direktorja Galerije Murska Sobota.
Razprave ni bilo.

PREDLOC SKLEPA 267:
obiina Moravske Toplice podaja soglasje k imenovanju dr. ROBERT-a INHOF-a, univ.
dipl' umetnostni zgodovinar in univ. dipl. filozof, muzejski svetnik, Ulica lvliklosa
Kuzmiia 8, Murska sobota, za direktorja javnega zavotla Galerija Murska Sobota, za
mandatno dobo petih let, Mandat nastopi s l. 1.2023.
Navzodih

je

ZA:
PROTI:

13

ilanov obdinskega

sveta:

13

0.

Sklep je sprejet.

K

11.

totki:

Predlog sklena o snremembi namena norabe nroradunskih sredstev Obiine
Moravske Tonlice za leto 2022
Predlog sklepa je predstavila Slavica Fujs - sr,etovalka za flnance. ki je obdinskemu svetu
predlagala, da sprejme sklep. da se sredstva na proradunski postavki r>01.05,01, Tekode
obnove in vzdrzevanje objektov KS in drustevr< v visini 10.000.00 EUR. na predtog KS Selo,
kot investicijski transler nanenijo PGD Selo za popladilo dolga za nabavo gasilske
a!.tocisterne.

PREDLOG SKLEPA 268:

obiinski svet obiine Moravske Toplice sprejme spremembo namena porabe
proraiunskih sredstev za KS

Selo,

Sredstva na proradunski postavki >01,05,0l,Tekoie obnoye in vzdrievanje objektov KS
in drustev< v vi5ini 10,000,00 EUR, se kot investicijski transfer namenijo pGD selo za
poplaiilo dolga za nabavo gasilske avtocisterne.
Navzodih

je

l2 dlanov obdinskega sveta:

ZA:
ll
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K

12.

toiki:

Pobude in vnralania

l.

Suzana Koltai ja vprasala kdaj se bo zadela gradnja parkirisia ob pokopaliSdu Loniarovci.

3.

zadetek gradnje predviden po 24. juniju 2022.
.loZe Trajber je opozoril. daje na kolesarski stezi proti Martjancem poSkodovan prometli
znak, da je za izvoz od ulice od igriida na glavno ceslo v Martjancih potrebno postaviti

2.

Simona Kelemen

- strokovna sodelavka Yll/2 za infi'astrukturo je odgovorila,

da je

23. seja obtinskega sveta
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ogledalo ter so na parceli v Moravskih Toplicah ob Kranjdevi ulici. na kater.i je bila sicer
hiSa poruSena, odloZeni odpadki.
4. Maida Durinek je opozorila, daje potrebno u.editi dva jarka od vivata navzdor.
5. Z.pan Alojz Glavad je odgovoril. da je zadeve. za katere je prislojna eista narava d. o. o.
potrebno naslavljati na njih direktuo. glede uleditve jarkov je povedal, da na tej lokaciji
obdina Zeli pridobiti zemljisda. a jih ne more. pobude za postavitev znakov. ogiedal ipcl.
obravnava SPV. za zasebno zemljisie v Moravskih roplicah pa je pristojna insp-ekcija.
6. slef-ana Kodito je zanimal post;pek gradnje oprike v obdini. loaar le pobudo, "da se
obdinski svet sproti seznanja s projekti v obdini in njihovi fhzi gradnje. iedaj je na spletni
strani obdine zasledil. da se je zadela gradnja vodovoda v Fokovcih.
7. Sirnona Kelemen - strokovna sodelavka YIll2 za infrastruktur.o je povedala, da Telemach
zakljuduje dela v Ivanjsevcih, Sredisdu, Berkovcih. nato sledi izvldba zaktjudnih del po
celi obdini. Pojasnila je, da so podatki relemacha o tenninskih planih zelo skopi. Glede
gradnje vodovodaje pojasnila. da se obveSda na spleuri strani in f-acebook strani obdine ter
predsednike svetov KS. Povedala je nrdi. da obstajajo tezave pri nabavi dolodenih vrst
rnaterialov. zato prihaja do zamikov del.

K

13.

toiki:

Razno
Zupan Alojz Glavad je obdinski svet seznanil, da so v teku doloieni podrobni prostorski nadrti
in.dlanom obdinskega sveta predlagal. da se z njini sezranijo. da ne bo kasneje prislo do
oditkov. da niso imeli moznosti sodelovanja. povedal je, da je pridobitev zlitega znaka

Slovenia Green Destinations. zasl,ga vseh obdanov. TICa,
Sauberrnacher&Komunala d.o.o. in ostalih.

Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec

je

tiste

narave

dI o.

o..

povedala. da se naslednja seja

obdinskega sveta. na kateri bodo porodila proradunskih uporubnikor. planira za 21. junrj.
Sejaje bila zakljuiena ob t 8.10.

Predsedujoti:
Andrej Baligad, podZupan

