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ZAPISNIK
19. redne seje Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice, ki je bila
v aetrtek 23. februarja 2017, v prostorih Obdine Moravske Toplice,
Kranjdeva ul. 3, s pridetkom ob 15. uri

NAVZOdI ilani obiinskega sveta:
Andrej Baligad, Igor Camptin, Majda Durinek, Du5an Grof, Stefan Hul, SaSo Koca (pridruZil
se je pri 2. todki dnevnega reda), Anita Kerman, Stefa, Kodila, SaSo Nordid, Ladislav
Sabotin, Atojz Trplan, Leonn Tumer, Vlado Vudkid, Vesna Zadravec, Stelan Zohar.
Ostali navzoEi:
Alojz Glavad - Zupan, Martina Vink Kranjec - tajnik obdine, Slavica Fujs - svetovalka za
finance, in Melita Gorza - pravnik VII/1. ki pi5e zapisnik.
Sejo je vodil Zupan Alojz Glavad, ki je pozdravil vse prisotne in predstavil dnevni red,
posredovan z vabilom:
1 . Potrditev zapisnika I 8. redne seje Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice
2. Predlog Odloka o proradunu Obdine Moravske Toplice za 2017 in leto 2018 - II.

3.
4.
5.
6.

obravnava

Predlog Letnega programa kulture Obdine Moravske Toplice za leto 2017
Predlog Letnega programa Sporta Obdine Moravske Toplice za leto 2017

Predlog Letnega programa ukrepov ohranjanja

in

spodbujanja razvoja kmetijstva in

podeZelja v Obdini Moravske Toplice v letu 2017

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in
vgradnje malih distilnih naprav v obdini Moravske Toplice - skrajSani postopek
7. Predlog mnenja lokalne skupnosti k preoblikovanju po5te Bogojina v pismonoSko poSto
8. Imenovanje sveta javnega zavoda DOS Prosenjakovci
9. Pobude, mnenja, vpra5anja in odgovori
10. Razno.
Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.

K l. toiki:
Potrditev zapisnika 18. redne seie Obiins kcgasveta Otriine Moravske Toplice
Stefan Zohar je predlagal, da se besedilo 2. alineje na strani 3 zapisnika: >Povedat je, da
podpira pobudo g. Stefana Kodila glede turistidne takse, ter da predtaga podobno delitev tudi
pri ostalih postavkah, da se tako del sredstev nameni tudi urejanju okolice okrog bioplinarne
Motvarjevci.< spremeni tako, da se glasi:
>Povedal je, da predlaga uvedbo fiksnega kljuda za porazdelitev prihodka iz postavke
Okoljska dajatev onesnaZevanja okolja zaradi odpadnih voda, tako kot se je to pravilno
uvedlo pri postavki Turistidna taksa. Eno od fiksnih vlaganj namenskih sredstev iz te postavke
bi po njegovem moralo biti tudi urejanje okolice okog biopliname Motvarjevci, saj je na tem
mestu stopnja ogroZenosti glede onesnaZenja okolja velikokrat vi5ja kot drugje v obdini.<
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PREDLOG SKLEPA 5T. TZ6'
Obtinski svet Obiine Moravske Toplice potrdi zapisnik 18. redne seje Obiinskega sveta
Obiine Moravske Toplice, skupaj s predlagano spremembo.

je
ZA:
PROTI:
Navzodih

l.l dlanov obtinskega

sveta

1.1

0.

Sklep je sprejet.

K

2.

toiki:

Predlos Odlolra a -proraiuuu Qbtinc l\tlqravske Toplice za2017 in leto 2018
obravnava

- II.

Zupan je uvodoma povedal, da obdina podobno kot drZava sprejema
dvoletni proradun. Povedal je, da so v predlogu odloka upoStevani predlogi, podani na prvi
obravnavi proraduna. V Nad( razvojnih programov 2017 -2020 je vkljuden nov projekt
Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Selo zaleto 2020 v viSini 42.500,00 EUR. pri
projektu Rekonstrukcija ceste Bogojina so usklajeni viri financiranja znotraj projekta povedano je financiranje iz drLavnega proraduna za 3.249,00 EUR in za navedeni znesek
zmanj5ana vi5ina lastnih sredstev obdine; v okviru obstojete proradunske postavke je za
sofinanciranje izgradnje matih distitnih
povedan znesek iz 20.000,00 na 25.000,00
-naprav
EUfuleto. Na podlagi predloga Stefana Zoharja se v okviru obstojede proradunske postavke
Ureditev komunalnih in drugih objektov v naseljih v letu 2017 zagotovijo sredstva za
pridobitev dokumentacije za namene izgradnje sladilnic ob Sportnem igriSdu v Motvarjevcih v
vi5ini 7.000,00 EUR.
V nadaljevanju je povedal, da je lgor Camplin podal amandma, s katerim predlaga, da se
proradunska postavka Obnova vednamenskih objektov in infrastrukture za razvoj vasi,
podpostavka 420402 Rekonstrukcije in adaptacije spremeni v naziv: Vzpostavitev turistidne
infrastrukture v Bogojini. Predlaga tudi, da se finandna sredstva zagotovijo znotraj Le
planirane proradunske postavke. Pojasnil je, da naziva konta ni moZno spreminjati, ker je
doloden na podlagi zakonsko predpisane klasifikacije, ter da se sredstva za ureditev info todke
v Bogojini zagotovijo znotraj podrodja turizma v okviru obstojede proradunske postavke
Urejanje drugih objektov v Moravskih Toplicah in drugih naseljih.

G. Alojz Glavad

-

Predlog odloka so obravnavala naslednja delovna telesa obdinskega sveta: odbor za zaSdito in
reSevanje, ki predlaga obdinskemu svetu, da sprejme predlagan odlok skupaj s prilogami:
statutarno pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska podlaga, razlogi za sprejem odloka in
oblikovanost sklepa v skladu z zakonodajo; ter odbor za druZbene dejavnosti, odbor za
lokalno infrastrukturo, odbor za kmetijstvo in svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki
predlagajo obdinskemu svetu, da sprejme predlagana odloka o proradunu, skupaj s prilogami.

V razpravi so sodelovali:
G, I r Cam lin je pojasnil, da z amandmajem predlaga opravljanje turistidnih in poitnih
storitev na isti lokaciji, ter dodal. da apelira na obdino, da zadeva ne ostane le na papirju.
G. Stelan Kodita je podal predlog, da se sanira ostreSje na gasilskem domu Moravske
Toplice.
G. Alojz Glavad - Zupan je odgovoril, da je obdina s to potrebo seznanjena in jo bo
re5evala skupaj s KS.
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G. Ladislav Sabotin je opozoril, daje poviSanje sredstev za obnovo vrtcev potrebno, kljub
temu da obstaja moZnost pridobitve sredstev iz MadZarske.
G. Aloiz Glavad - Zupan je odgovoril, da sredstev namenjenih za delovanje MNSS ni
moZno uporabljati za investicije, kot seje to dalo vdasih, ter da vrtce nameravamo urediti.
Q. Stefan Zohar je pojasnil, da s predlogom poviSanja proradunskih sredstev za
vzdrtevanje vrtcev, ni mislil le na vrtec Prosenjakovci, ampak na vse manj 5e enote vrtcev
v obdini, ter da ga moti opredelitev Zupana do njegovega predloga, in sicer da v proradunu
ni predvideno povi5anje sredstev, ker obstaja moZnost, da bo na narodnostno me5anem
obmodju za potrebe ureditve vrtca v Prosenjakovcih moZno zagotoviti dodatna sredstva iz
drugih virov. Povedal je, da moZnost pridobitve sredstev iz drugih virov ne sme biti
izkljudujodi faktor.
G. Vlado Vudkid je opozoril, da so intemetne povezave 5e vedno slabe, ter izrazil mnenje.
da so sredstva v NRP za Sirokopasovno omreZje, verjetno le predvolilna obljuba.
G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da je obdina pristopila k programu Sirokopasovnega
omreZja, imeli smo zasebnega investitorja, a je bil problem pridobitve sluZnosti. Pojasnit
je, daje Sirokopasovno omreZje uvrSieno v NRP, ker smo pogodbeno pristopili k pripravi
dokumentacije za Sirokopasovno omreZje v paketu drZave.

Ga. Majda Durinek

je

vpraiala kaj

je

miSljeno pod postavko protipoplavna zaSdita

Moravci.

G. Alojz Glavad - Zupan je odgovoril, da obdina postopoma, skupaj z direkcijo, ureja
potok. ki obdasno poplavlja.
PREDLOG SKLEPA 5T. TZZ.
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme Odlok o proraiunu Obdine Moravske
Toplice za leto 2017 skupaj s prilogami, in dopolnitvijo iupana, podano na podlagi
amandmaja.

Navzodihje l4 dlanov obdinskega sveta

zA-.

PROTI:

13

0.

Sklep je sprejet.

PREDLOG SKLEPA 5T. TZS'
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme Odlok o proraiunu Obiine Moravske
Toplice za leto 2018 skupaj s prilogami, in dopolnitvijo Zupana, podano na podlagi
amandmaja.

Navzodihje

zA..

PROTI:

14 dlanov obdinskega sveta:

t3
0.

Sklep je sprejet.

K 3. toiki:
Predlos Letnesa prosrama kulture Obiine Moravske Toplice za leto 2017
G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da obdina za sofinanciranje kultumih vsebin v lellu 2017
namenja 156.664,00 EUR.
Predlog letnega programa kulture sta na svojih sejah obravnavala odbor za druLbene
dejavnosti, ki obdinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagan Letni program kulture za leto
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2017, in statutamo pravna komisija, ki je preverila zakonsko podlago, razloge za sprejem in
samo oblikovanost sklepa in pri tem ni ugotovila nepravilnosti.
Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA 5T. TZg'
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Letni program kulture Obiine
Moravske Toplice za leto 2017.
Navzodih

je

ZA:
PROTI:

15 dlanov obdinskega sveta:
15

0.

Sklep je sprejet.

K 4. toiki:
Predloe Letnesa Drograma Sporta Obiine Moravske To plice za leto 2017
Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obdine je pojasnila, da je obdinska uprava predlog letnega
programa lporta za leto 2017, katerega zneski so usklajeni s predlogom proraduna Obdine
Moravske Toplice za leto 2017, posredovala Obdinski Sportni zvezi Moravske Toplice, ki je
podala pozitivno mnenje.
Predlog letnega programa Sporta sta na svojih sejah obravnavala odbor za druZbene
dejavnosti, ki obdinskemu svetu predlaga, da ga sprejme, ter statutarno pravna komisija, ki po
pregledu zakonske podlage, razlogov za sprejem in oblikovanosti sklepa, ugotavlja, da je
predlog v skladu z veljavno zakonodajo.

V razpravi so sodelovali:
- G. Andrej Baligad je vpraSal, ali se bo za razdelilev sredstev po razpisu uporabljal
obstojedi pravilnik.
- Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obdine je pojasnila, da obdina zato, ker ima teZave s
pridobivanjem dokazil druStev, ved sredstev namenja za delovanje dru5tev in manj za
investicije, ter da 5e vedno velja star pravilnik, razpisi pa bodo objavljeni v tej Stevilki
Lipnice.
- G. Stefan Zohar je menit, da je potrebno narediti red, v kolikor druStvo ne poda dokazit,
naj ne dobi sredstev.
- Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obdine je pojasnila, da druStvo, ki ne poda dokazil,

-

sredstev ne dobi.

G. Alojz Trplan je menil, da razpisna dokumentacija za Sport ni ustrezna, saj druStva
izpolnjujejo le 6 strani od 25.
Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obdine je pojasnila, da je razpisna dokumenlacija
prilagojena pravilniku, ter da bo obdina nov pravilnik sprejela po sprejemu drZavnega
pravilnika.
G. Stefan Kodila je ugotavljal, da je obseg sredstev isti, potrebe druStev pa naraidajo, saj
se dejavnost druStev Stiri, oprema pa draZi. Spra5eval je ali ne bi bilo potrebno povi5anje
proradunskih sredstev.
G. Alojz Glavad - Zupan je odgovoril, da povi5anje sredstev ni moZno, ter daje to znesek,
ki ga obdina trenutno zmore, saj financiranje Sporta ni zakonska obveza obdine.
G. Leonn Tumer je menil, da bi bilo potrebno narediti vrstni red oz. seznam financiranja
investicij iz naslova razpisov Fundacije za Sport.
G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da se s predlogom strinja, vpra3anje pa je kdo naj ga
naredi, obdina program pridakuje od Sportne zveze.
4
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G. Sa5o Nordid je menil, da vodilo obdine mora biti, da vsakemu druStvu zagotovi
osnovne pogoje za delo.

PREDLOG SKLEPA ST. TTO:
Obtinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Letni program Sporta
Obtine Moravske Toplice za leto 2017.

je

Navzodih

ZA:
PROTI:

15 dlanov obdinskega sveta
15

0.

Sklep je sprejet.

K

5.

toiki:

Predlos Letnesa orograma ukrepotohraniania in spodbuiania razvoia kmetiistva in
podclelia v Obiini Moravske Toplice v letu 2017
Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obdineje pojasnila, da obdina v letnem programu ukrepov
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeZelja v obdini predlaga 2 ukrepa, in sicer
pomod za pladilo zavarovalnih premij v vi5ini 9.000,00 EUR in podporo ohranjanju oz.
povedevanju rodovitnosti tal v vi5ini 6.000,00 EUR.
Predlog sta na svojih sejah obravnavala odbor za kmetijstvo, ki predlaga obdinskemu svetu,
da sprejme letni program ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeZelja v
Obdini Moravske Toplice v letu 2017, in statutamo pravna komisija, ki je preverila pravno
podlago. razloge za sprejem in oblikovanje sklepa, ter ugotovila, da je navedeno v skladu z
veljavno zakonodajo.
Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA ST. T8I:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Letni program ukrepov
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeZelja v Obiini Moravske Toplice v
letu 2017.
Navzodih

je

ZA
PROTI

15 dlanov obdinskega sveta:
15
O.

Sklep je sprejet.

K 6. toEki:
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciraniu nakupa in
vsradnie malih iistilnih naprav v obiini Moravske Taplleq-jkraiianirostopeL
G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da s predlagano spremembo pravilnika predlagamo, da so
upravidenci poleg lastnikov stanovanjskih in vedstanovanjskih stavb, tudi tisti lastniki vinskih
kleti in zidanic, ki imajo stalno prebivaliSde na naslovu vgradnje male distilne naprave, ter da
se ocena obratovanja male distilne naprave zamenja s porodilom o pregledu male distilne
naprave.
Predlog pravilnika sta na svojih sejah obravnavala odbor za lokalno infrastrukturo in svet za
varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki obdinskemu svetu predlagata, da sprejme predlagane
spremembe Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih distilnih naprav v obdini
Moravske Toplice po skaj5anem postopku. Predlog pravilnika je obravnavala tudi statutamo

)
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pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska podlaga in razlogi za sprejem ter oblikovanost
sklepa v skladu z veljavno zakonodajo.
V razpravi so sodelovali:
- G. Ladislava Sabotina je glede na to, daje bilo na zadnji seji obdinskega sveta povedano,
da kanalizacija Berkovci -Prosenjakovci-Porda5inci-Motvarjevci verjetno ne bo grajena,
zanimalo, ali so obdani teh naselij upravideni do sofinanciranja nakupa in vgradnje malih
distilnih naprav.
- G. Aloiz Glavad - Zupan je povedal, da bo obdinska uprava predlagala raz5iritev obmodja
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih distilnih naprav.

Predlos SKLEPA ST. 182:
Oblinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih iistilnih naprav v
obiini Moravske Toplice, po skrajlanem postopku.
Navzodih.je l5 dlanov obdinskega sveta:

ZA
PROTI

15
O.

Sklep je sprejet.

K 7. toiki:
Predlos mnenia lokalne skupnosti k nreoblikovaniu

poSte Bosoiina v pismonoSko DoSto

G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da se je Po5ta Slovenije glede na to, da obdani v po5ti
Bogojina opravljajo izjemno majhno Stevilo po5tnih in drugih storitev, in v naselju ni
ustreznega poslovnega subjekta, ki bi prevzel v upravljanje pogodbeno poSto, odlodila uvesti
pismono5ko poSto. Povedal je, da predlaga, da obdinski svet poda negativno mnenje. G.
Igor Camplin je kot predsednik sveta KS Bogojina povedal, da tudi svet KS predlaga
negativno mnenje.

V razprad so sodelovali:
Ga. Anita Kerman je ugotavljala, da obstaja razlika med pogodbeno in pismonoSko poSto.
G. Stefan Kodila je povedal, da smo o tej problematiki razpravljali Ze dostikat in pri tem
opozarjali tudi na preobremenjenost po5tarjev. Menil je, da bi ved aktivnosti morala
pokazati politika, saj je za re5evanje te problematike potreben 5ir5i konsenz.

KLEPA T. 183:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice ob upoltevanju mnenja sveta KS Bogojina, daje
negativno mnenje k predlogu Po5te Slovenije o ukinitvi redne kontaktne toike in
Pred

preoblikovanje po\te 9222 Bogojina v pismonoSko poSto.
Navzodih

je

ZA
PROTI

15 dlanov obdinskega sveta:
15
O.

Sklep je sprejet.
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K 8. toiki:
Imenovanie sveta iavnega zavoda DOS Proseniakovci

G. Du5an Grol je kot predsednik Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja
povedal, da je komisija glede na to, da na podlagi javnega poziva ni prejela nobenega
predloga, objavila ponovni javni poziv in prejela 3 predloge. Povedal je, da komisija
obdinskemu svetu predlaga, da v svet javnega zavoda DOS Prosenjakovci imenuje Bojana
SuSleka iz Porda5incev in VilmoSa Lipaia iz Motvarjevcev.
Predlos SKLEPA 5t. t8l:
V svet javnega vzgojno-izobraZevalnega zavoda DO 5 Prosenjakovci se kot predstavnika
ustanovitelja Obiine Moravske Toplice imenujeta:
1) Bojan Su5lek, Porda5inci 2,9207 Prosenjakovci,
2) Vilmos Lipai, Motvarjevci l, 9207 Prosenjakovci.

Navzodihje l5 dlanov obdinskega sveta

ZA
II
PROTI O.

Sklep je sprejet.

K 9. toiki:
Pobude. mnenia. vnralania in odgovori
G. Alojz Glavad - Zupan je dlane obdinskega sveta obvestil. da so mnenja glede obrambe
pred todo neenotna, ter da ostaja odprto vpraSanje kdojo bo financiral.
G. Aloiz Trplan je vpra5al kdaj se predvideva odiSdevalna akcija.
G. Alojz Glavad - Zupanje dogovoril, da bo odi5devalna akcija 1. aprila
G. Vlado Vudkid je vpraSal kdaj bodo sprejeti prostorski plani.
G. Aloiz Glavad - Zupan je odgovoril, da je obdina prejela negativno opredelitev
kmetijskega ministrstva na 34 straneh, ter bo zato zahtevala usklajevalni sestanek na
ministrstvu.
Ga. Maida Durinek je ponovno opozorila na most na ulici Na bregu, ki ga voda izpodjeda,
pod njim pa so kanalizacijske cevi.
G. SaSo Nordid je predlagal, da se iz obdinskega prostorskega nadrta izlodi dele, na katere
so podane negativne opredelitve in se sprejme le v delu, kjer ni pripomb.
G. Alojz Glavad je odgovoril, da meni, da to ni mogode, a da bo to moZnost preveril.
G. Ladislav Sabotin je povedal, da so kmetje iz Prosenjakovcev prejeli obvestila, da se
GERKi zaradi izvedene komasacije ne ujemajo, ter da je potrebno vzpostaviti prvotno
stanje. Glede na to, da je v predlogu proraduna navedena gradnja dveh mostov v
Prosenjakovcih, gaje zanimalo za katera mosta gre.
G. Aloiz Glavad - Zupan je odgovoril, da gre za mostove na drZavni cesti, todno lokacijo
paje potrebno preveriti pri Milanu Sadlu.
Ga. Martina Vink Kraniec - tajnik obdine je odgovorila, da se je glede GERKOV potrebno
obmiti na tiste, ki to delajo.
G. Stelan Zohar je predlagal, da se preveri moZnost delnega sprejema OPN, ki jo je
predlagal g. SaSo Nordid, ter vpraSal ali drZi podatek, da obdine pri odloditvi o nakupu
Murskega vala, le tega niso zaprosile za finandne podatke.
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G. Alojz Glavad - Zupan je dogovoril, da je ved kot polovica obdin odstopila od nakupa
Murskega vala, ter da so Zupani prejeli finandne podatke, vseh podatkov pa nikoli ni
mogode dobiti.
G. Stefan Kodila je podal pobudo, da se na odcepu ceste Gandani - Bogojina postavi
odsevnike.
G. Sa5o Nordid je vpraSal ati je obdina prejela porodilo izvedencev v zadevi sanacije
ogrevalnih sistemov osnovnih 3ol, ter ali je zadevo obravnaval nadzomi odbor.
G. Aloiz Glavad - Zupan je odgovoril, da je porodilo pripravljeno, ter da se planira
usklajevalni sestanek z vodstvom 5ol in izvajalcem. Povedal je, da porodilo predvideva
spremembo pogodbe in poradun za nazaj, ter da obdina ne more vplivati na delo
nadzomega odbora. ki je neodvisen organ.
Ga. Martina Vink Kraniec - tajnik obdine je povedala, da bodo s porodilom izvedencev
najprej seznanjene osnovne 5ole, potem pa obdinski svet.
Ga. Anita Kerman je predlagala. da se tej problematiki nameni posebna todka dnevnega
reda seje obdinskega sveta. gradivo pa se poSlje pravodasno in ne deli na sami seji.
Predlagalaje tudi, da se imenuje posebna komisija, ki obravnava to problematiko.
G. Sa5o Nordid je predlagal, da se na temo sanacije ogrevanja osnovnih Sol skliie izredna
sej a.

G. Stetan Kodila je opozarjat, daje zadevo potrebno re5iti dim prej, saj se predolgo vlede.
G. Leonn Tumer je spraSeval ali je izvajalec sposoben nositi odSkodninsko odgovomost
Vpra5at je ali obdina razpolaga s primerjalno analizo skupnosti obdin glede cene javnih
sluZb, saj na dokumenta, ki je objavljen, niso navedena imena obdin.
Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obdine je povedala, daje potrebno to preveriti, ter da so
verjetno v analizah zajeti tudi izvajalci naie obdine.

K

10.

totki:

Razno

G. Vlado Vudkid je vpraSal ali lahko obdinski svet dobi seznam prejemnikov

sredstev

Fundacije za Sport.
Povedano je bito, daje seznam javno objavljen na spletni strani Fundacije za Sport.

Sejaje bila zakljudena ob 17.20

Zapisala:

Meli

Gorza

Predsedujodi:

Alojz Glava6, Zupan
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