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30. redna seja oböinskega sveta

ZAPISNIK
30. redne seje Oböinskega sveta Oböine Moravske Toplice, ki je bila
v ponedeljek, 2. junija 2014 v prostorih Oböine Moravske Toplice,
Kranjöeva ul. 3, s priöetkom ob 14. uri

NAVZOÖI ölani oböinskega sveta:
Andrej Baligaö, Franc Deutsch, Ignac Gabor, Majda Durinek, Sa§o Koca (pridruZil se je pri 2.
toöki dnevnega reda), Franc Kodila, §tefan Kodila, Ladislav Sabotin, Alojz Trplan, Tibor
Vörö§ st. (pridruZil se je pri 2. toöki dnevnega reda), JoZe Vugrinec.
Odsotni ölani oböinskega sveta: GezaDZuban, §tefan Hul, §tefan Janöariö, Tibor Vörö§ ml.
(vsi opraviöeno).
Ostali navzoöi:
Alojz Glavaö - Ltpan, Martina Vink Kranjec - tajnik oböine, Slavica Fujs - svetovalec za
finance, Lidija Bohnec - predsednica nadzomega odbora, Drago Dervariö
direktor
Saubermacher&Komunala, Simona Kauöiö - ravnateljica Vrtcev oböine Moravske Toplice,
Suzana Deutsch - ravnateljica OS Fokovci, JoLefa Herman - ravnateljica DO§ Prosenjakovci,
Sabina Juhart - ravnateljica O§ Bogojina, Matejka Pajaliö - direktorica TIC Moravske
Toplice, Zsuzsi Vugrinec - predsednica MNSS Oböine Moravske Toplice, Branko §rok direktor Öiste narave Te§anovci, in Melita Gorza- pravnik VII/1, ki pi§e zapisnik.
Sejo je vodil Zupan Alojz Glavaö,
posredovan z vabilom.

ki je pozdravil vse prisotne in predstavil dnevni red,

Predlagan dnevni red:

.

Potrditev zapisnika 29. redne seje Oböinskega sveta Oböine Moravske Toplice
2. Poroöila uporabnikov oböinskega proraöunaza leto 2013 (OS Bogojina, OS Fokovci,
DO§ Prosenjakovci, Vrtci Oböine Moravske Toplice, TIC Moravske Toplice, MNSS
Oböine Moravske Toplice)
3. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraZevalnem zavodu Vrtci
oböine Moravske Toplice za §olsko leto 201412015
4. Letno poroöilo JI(P Öista narava d.o.o. zaleto 2Ol3
5. Pobude, mnenja, predlogi, vpra§anja in odgovori
6. Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o turistiöni taksi v oböini Moravske Toplice skraj§ani postopek
1. Predlog sklepa o dopolnitvi Naörta pridobivanja nepremiönega premoLenja Oböine
Moravske Toplice zaleto 2014
8. Potrditev letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki zaleto 2074
g. Predlog mnenja k imenovanju ravnatelja O§ Fokovci
l0.Informacija o predlogih za spremembo in dopolnitev Odloka o kategorizaciji
oböinskih javnih cest v oböini Moravske Toplice
1 1. Razno (informacij a o izvajanju projekta Pomurski vodovod).
1

je
ZA:
PROTI:

Navzoöih

9 ölanov oböinskega sveta:
9
0.

Predlagan dnevni red je bil sprejet.
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K
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toöki:

G. §tefan Kodila je predlagal, da se na strani 3 zapisnika namesto besedila: "poti §kaliö",
zapi§e: "§kaliöeve poti".

PREDLOG SKLEPA §T. ZgS:
Oböinski svet Oböine Moravske Toplice potrdi zapisnik 29. redne seje Oböinskega sveta
Oböine Moravske Toplice, skupaj s predlagano spremembo.
Navzoöih

je

9 ölanov oböinskega sveta:

ZA

PROTI

O.

Sklep je sprejet.

K 2. toöki:
Poroöi1a

ikov oböinsk
Moravske Toplice)

1.

Poroöilo Osnovne §ole Boeojina je predstavila ravnateljica Sabina Juhart, ki je izpostavila
pomembnej§e stvari iz poroöila. Povedala je, da je poslanstvo osnovne §ole kakovostno
pouöevanje z uporabo sodobnih oblik in metod dela, ter da osnovna §ola poleg
raz§irjenega programa izvaja tudi nadstandardne programe, kot so: projekt Popestrimo
§olo, mednarodni projekt mobilnosti Comenis, §ola v naravi, plavalni teöaj, raziskovalne
naloge ipd. . Povedala je, da bi bilo finanöno poslovanje §ole pozitivno, v kolikor driava
ne bi zahtevala, da mora §ola odpraviti plaöna nesorazmerja v osnovnih plaöah javnih
usluZbencev, kar je povzroöilo, da je zavod poslovno leto zakljuöL| s 6.717,72 EUP.
preseZka odhodkov nad prihodki.

Y razpravi so sodelovali:
- G. Stefan Kodila je ugotavljal, da se v osnovnih §olah izvaja veliko aktivnosti,
zanimalo ga je ali je doseZen napredek pri bralni pismenosti otrok.
- G. Sabina Juhart - ravnateljica O§ Bogojina je odgovorila, da se aktivnosli izvajajo, a
da do sprememb ne more pÄti iz danes na jutri. Povedala je, da so uöenci O§ Bogojina
pri nacionalnem preverjanju znanja dosegli rezultate, ki so nad slovenskim

2.

povpreöjem.
G. Alojz Glavaö - Lupan je izrazll zadovoljstvo, da ni bila sprejeta sprememba ZIPRO,
kije predvidevala, da se bilanöni preseZki osnovnih §ol nakazujejo v drZavni proraöun.

Poroöilo DO§ Prosen-iakovci je predstavila ravnateljica JoZefa Herman, ki je izpostavila
posebnost te §ole, ki je v dvojeziönosti in razvijanju zavesti o pripadnosti madZarski
narodni skupnosti. Povedala je, da §ola v dveh vrtcih izvaja prograln pred§olske vzgoje,
ter da tako kot druge osnovne §ole tudi DO§ Prosenjakovci izvaja dejavnosti, kot so
kulturni, naravoslovni, §portni dnevi, delovne akcije, ekskurzije, §ole v naravi, teöajne
oblike plavanja in smuöanja ter razna tekmovanja. Glede finanönega poslovanja je
povedala, da je DO§ v letu 2013 dosegla negativni rezultat - 13.317 EUR, da pa ima
preseZek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki ga varöuje za obnovo raöunalni§ke
uöilnice.
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Y razpravi

-

3.
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so sodelovali:

G. Alojz Glavaö - Lupanje povedal, da je ministrstvo obljubilo finanöna sredstva za
sanacijo DO§ v letu 2014, vendar meni, da bo zaradi izrednih razmer v RS le-to teZko
izvesti.

Ravnateljica Vrtcev oböine Moravske Toplice Simona Kauöiö je predstavila poroöilo
iavnega zavoda Vrtci oböine Moravske Toplice. Povedala je, da je prednostna naloga
vrtcev uöenje otrok samostojnosti, poudarek na oblaöenju in hranjenju, ter uöenje
slovenskega jezlka in tujih jezlkov, öez celo leto pa otrokom ponujajo razliöne aktivnosti,
kot so: gibalno §portni program Mali sonöek, prometna vzgoja, bralna vzgoja, bralna
znaöka, Cici vesela §ola, zobozdravstvena vzgola, projekt Z igro do prvih turistiönih
korakov, program Varno s soncem, sodelovanj e na razstavah in teöajih doma in v tujini,
tradicionalni slovenski zajtrk, plesni kroZek, pevski zbor, pravljiöne ure, zimovanja idr..
Povedala je, da je bila najveöja investicija gradnja novega vrtca v Moravskih Toplicah, v
skladu s finanönimi moZnostmi pa so urejali tudi ostale enote vrtca. Poroöilo je zakljuöila
s finanönim poroöilom, izkaterega izhaja, da je zavod v letu 2013 zjavnimi sredstvi
gospodaril racionalno in gospodarno, ter poslovno leto zakljuöil s pozitivnim finanönim
rezultatom.

Y razpravi

-

so sodelovali:
G. Ladislav Sabotin je povedal, da se tudi v dvojeziönem vrtcu Prosenjakovci podobno
kot v DO§,razvija zavest o pripadnosti madZarski narodni skupnosti, ter predlagal, da
se uredi dvori§öe in vhod v enoti vrtca Prosenjakovci.
G. JoZeta Vuerinca je zanimalo zakaj se v osnovnih §olah ne uvede obvezen drugi tuji

jezik.

-

Ga. Simona Kauöiö - ravnateljica Vrtcev oböine Moravske Toplice je odgovorila, da v
vrtcu izvajajo teöaje tujega jezika, ker so strokovne delavke to pripravljene delati
prostovoljno, ter se strinjala, da bi bilo v osnovne §ole potrebno vpeljati drugi tuji
jezrk.
G. Tibor Vörö§ st. je opozoril, da je na stavbi vrtca Prosenjakovci star §tukator, ki ga
je treba zamenjati. Poudaril je, da je v osnovnih §olah potrebno uöiti tako angle§ki kot
nem§ki jezik- zaradi zaposlitve v sosednji Avstriji.
G. §tefan Kodila je pohvalil preseZek prihodkov nad odhodki in vpra§al, kak§ne
investicije planira javni zavod Vrtci oböine Moravske Toplice.
Ga. Slavica Fujs - svetovalka za frnance je pojasnila, da je preseZek doseZen zato,ker
zavodi vodijo DDV po fakturirani realizaciji, kar pa ne pomeni, da je ta denar
dejansko na raöunu.

4.

Poroöilo OS Fokovci je predstavila ravnateljica Suzana Deutsch, ki je predstavila
pomembnej§e aktivnosti, kot so plavalni teöaj, plavalna §ola, kolesarski izpit, interesne
dejavnosti, projekt Opolnomoöenje uöencev z izbolj§anjem bralne pismenosti in dostopa
do znanja, projekt Samoevalvacija, projekt Sodobni pristopi k uöenju - uöenje uöenja,
projekt UNESCO ASPnet, Evropska vas, Popestrimo §olo, Loöujmo varujmo, Kaj ve§ o
prometu in druge. V nadaljevanju je povedala, da je O§ na drZavni ravni dosegla2O zlatlh
in 10 srebmih priznanj.

5.

Poroöilo TIC Moravske Toplice je predstavila direktorica Matejka Pajaliö, ki je
predstavila glavno dejavnost zavoda, ki je informiranje in promocija celovite turistiöne
ponudbe z izvajaryem promocijskih aktivnosti, izdajo promocijskega materiala,
obve§öanjem javnosti in organizacljo raznih prireditev ter dogodkov. Predstavila je
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prireditve v letu 2013: pustovanje, velikonoöno senje, Pozdrav pomladi, poletna turistiöna
trLnica, septembrska turistiöna trtnica, Martinov pohod, Prazniöni december,
silvestrovanje na prostem, ter izvedene projekte: 5 po§tnih koöij, Folklora
zbllZuje&povezuje, Okusi druZijo in bogatijo. Povedala je, da v zavodu predstavljajo
prihodki iz naslova trtne dejavnosti 24,2I%, prihodki od opravljanja javne sluZbe pa
75,79Yo.

Y razpravi so sodelovali:
- G. Alojz Glavaö - htpanje izpostavil, da je tudi zasluga TIC-a, da so bile Moravske

6.

Toplice progla§ene zanaj turistiöni kraj.
G. Stefan Kodila ugotavljal, da je bil obseg poslovanja vi§ji kot v preteklem letu, ter podal
pobudo, da so usluZbenci TIC-a bolj pozorni pri pripravi koledaq'a prireditev, da ne pride
do napak, kot se je zgodila pred kratkim pri objavi koledarja v Lipnici.
Poroöilo MNSS Oböine Moravske Toplice je podala predsednica sveta Zsttzsi Vugrinec,
ki je povedala, da so uresniöili zastavljene cilje, ki so predvsem podpiranje in spodbujanje
dejavnosti, ki pouda{a in §iri pomembnost ohranitve madZarske narodne zavesti in
materinega jezika; podpiranje dejavnosti in programoy za §irjenje madZarskega jezlka,
podpora kulturnih dru§tev, ki delujejo na podroöju oböine Moravske Toplice, spodbujanje
ohranjanja madZarskega jezika in narodne zavesti v vrtcih in §olah ipd.. Predstavila je
aktivnosti v letu 2013: strokovna ekskurzija, proslava ob madZarskem prazniku, podelitev
dopolnilnih §tipendij, podeljevanje finanöne pomoöi kulturnim dru§tvom ipd. .

PREDLOG SKLEPA §T. ZgI.
Oböinski svet Oböine Moravske Toplice je obravnaval poroöila uporabnikov oböinskega
proraöuna:
1. Osnovna §ola Bogojina,
2. Osnovna §ola Fokovci,
3. Dvojeziöna osnovna §ola Prosenjakovci,
4. Vrtci oböine Moravske Toplice,
5. Turistiöno-informativnicenterMoravskeToplice,
6. MadZarska narodna samoupravna skupnost Oböine Moravske Toplice
zaleto 2013 in jih sprejema.
Navzoöih

je

ZA
PROTI

1l ölanov oböinskega sveta:
11
O.

Sklep je sprejet.

K 3. toöki:
izobr aZev al n em z avo du Vrtci
oböine Moravske Toolice za §olsko leto 201412015

Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik oböine je povedala, da je ravnateljica Vrtcel' oböine
Moravske Toplice posredovala pro§njo za potrditev sistemizacije delovnih mest l javnem
vzgojno-izobraZevalnem zavodu Vrtci oböine Moravske Toplice za §olsko leto 201412015, v
katerem predlaga, da oböinski svet poda soglasje k sistemizaclji delovnih mest v javnem
vzgojno-izobraZevalnem zavodu Vrtci Oböine Moravske Toplice za 39,90 delovnih mest;
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oböinska uprava z Lupanom pa predlaga, da oböinski svet poda soglasje za 39,80 delovnih
je enako §tevilu delovnih mest, kot je bilo v lanskem §olskem letu.

mest, ki

Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraZevalnem zavodu Vrtci oböine
Moravske Toplice za §olsko leto 201412015 je na svoji seji obravnaval odbor za druLbene
dejavnosti, ki oböinskemu svetu predlaga, da poda soglasje k sistemizaciji delovnih mest v
javnem vzgojno-izobraZevalnem zavodu Vrtci Oböine Moravske Toplice za §olsko leto
201412015, in sicer 2a39,80 delovnih mest.

Oböinski svet Oböine Moravske Toplice podaja soglasje k sistemizaciji delovnih mest v
javnem vzgojno-izobraäevalnem zavodu Vrtci Oböine Moravske Toplice za §olsko leto
201412015 za naslednja delovna mesta:
Naziv delovnega mesla

VZGOJITELJICA
POMOCNICA VZGOJITELJICE
RA\TNATELJICA
POSLOVNI SEKRETAR
KNJIGOVODJA
HISNIK, SOFER (SESTAVLJENO DELOVNO MESTO)
KUHAR
POM. KUHARJA, SOFER (SESTAVLJENO DELO'rNO MESTO )
POM. KUHARJA. CISTILKA (sestavlieno delovno mesto)
POM. KUHARJA
CISTILKA
CISTILKA, PERICA (sestavlieno delovno mesto)
Svetovalna delavka
Organizator prehrane in organizator zdravstveno hieienskega relima

SKT]PAJ

Navzoöih

je

ZA
PROTI

1

I

Slevilo delovnih mest
13,50
13,00

I
I
I
1
1
1

3,50
1
1

I
0,40
0,40
39.80

ölanov oböinskega sveta:

11
O.

Sklep je sprejet.

Poroöilo javnega komunalnega podjetja Öista narava d.o.o. je predstavil direktor podjetja
Branko §rok. Povedal je, da javno podjetje izvaja gospodarske javne sluZbe, kot so: oskrba s
pitno vodo, odvajanje in öi§öenje odpadnih voda, pokopali§ka dejavnost, vzdräevanje javne
razsvetljave ter vzdrZevanje javnih povr§in in cestnega omreLja; da je imelo podjetje konec
leta2013 29 redno zaposlenih, od tega 2l za nedoloöen öas in 8 javnih delavcev. Predstavil je
opremljenost podjeda z avtomobilskim in strojnim parkom, ter povedal, da je podjetje
poslovno leto 2013 zakljuöilo s pozitivnim rezultatom.
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Oböinski svet Oböine Moravske Toplice je obravnaval Letno poroöilo JKP Öista narava
d.o.o. zaleto 2013 in ga sprejema.
Navzoöih

je l1 ölanov oböinskega sveta:

ZA
PROTI

11
O.

Sklep je sprejet.

K 5. toöki:
Pobude. mnenja. predlogi. vpra§anja in odgovori

1.

G. JoZe Vugrinec je povedal, da je pri novem mostu v Bogojini postavljen napis Lipnica,
pri glavni cesti, ki pelje iz Ganöan proti Bogojini pa podobnega napisa, ki bi oznaöeval

potok Lipnica, ni, zato je podal pobudo, da se ga postavi.
G. Alojz Glavaö - Zupan je odgovoril, da je za oznaöevanje vodotokov pristojna ARSO.
2. G. Ladislava Sabotina je zanimalo kako daleö je urejanje lastni§tva prehodnega doma
Prosenjakovci. Opozoril je, da je ob zgradbi visoka trava, ki podobno kot razpadajoöe
stopnice, kazi izgled obmejnega kraja.
G. Alojz Glavaö - Zupan je odgovoril, da je objekt za enkrat §e v upravljanju ministrstva za
notranje zadeve, zatobo oböina opozorilo posredovala na policijsko postajo Murska Sobota.
3. G. Alojz Tmlan je opozoril, da je na nasipu ob gramoznici Ivanci postavljena kamp
prikolica, na kar je bila obve§öena tudi MIR.
4. G. Stefan Kodila je vpra§al kdaj bodo sprejeti novi prostorski plani oböine.
G. Alojz Glavaö - Zupan je odgovoril, da je oböina priöakovala, da bo to meseca marca 2074,
vendar so se postavile dodatne zahteve, ki podaljSujejo postopek.
Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik oböine je povedala, da predvidevamo, da bo prvo branje
odloka v mesecu avgustu.
5. G. Tibor Vörö§ st. je vpra§al kako je z ureditvijo va§kega jedra v Martjancih, menil je, da
je potrebno kupiti zgradbo biv§e kmetijske zadruge.
G. Alojz Glavaö - Zupan je odgovoril, da je njegova osebna odloöitev, da oböina te zgradbe ne
potrebuje.
6. G. §tefana Kodila je glede na to, da se je prej§nji teden zaöel steöaj podjetja Mura,
zanimalo, ali bo Oböina Moravske Toplice tem delavcem priskoöila na pomoö z enkratno
denarno pomoöjo. Opozoril je, da na cesti Martjanci-Nor§inci potekajo dela, obvoz pa ni
oznaöen. Zanimalo ga je kak§na je vrednost te investicije. Podal je pobudo, da pomurski
Zupani prostestirajo zoper odloöitev vlade, ki je sicer na§la sredstva za izplaöilo §kode po
su§i v lanskem letu, vendar ostaja v veljavi cenzus, ki se mu zdi diskriminatoren.
Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik oböine je povedala, da je center za socialno delo na temo
steöaja Mure sklical sestanek, ki bo jutri. G. Alojz Glavaö - Lupanje odgovoril, da je na cesti
Martjanci- Nor§inci predviden obvoz, kar bo objavljeno v Lipnici in na spletni strani oböine,
povedal je, da vrednost investicije zna§a cca 360.000 EUR brez DDV. Glede su§e je povedal,
da je potrebno obvestiti predstavnike zbornice.
7 . G. Franca Kodilo je zanimalo kdaj bo sklican zbor oböanov naselja Martjanci.
G. Alojz Glavaö - Zupan je odgovoril, da je sklic zbora oböanov v Martjancih planiran, ter
dodal, da po vasi kroZijo neupraviöene govorice, da Zupan zboranoöe sklicati.
8. G. §tefan Kodila je predlagal, da se seje oböinskega sveta izvajajo po naseljih v oböini, da
se tako tudi oböanom ponudi moZnost, da se udeleZijo sej oböinskega sveta.
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K 6. toöki:
skraj§ani postopek

Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik oböine je povedala, da je Medoböinska in§pekcija in
redarstvo Oböino Moravske Toplice opozorila, da veljavni Odlok o turistiöni taksi v oböini
Moravske Toplice, ki ga je oböinski svet sprejel na 27. seji dne 08.04.2009 ne predpisuje
sankcij za zavezance, ki redno ne podajajo meseönih poroöil, zato predlaga, da se odlok
ustrezno dopolni. Zupanna osnovi opozorila in predloga MIR predlaga, da se 14. ölen odloka
dopolni z novo alinejo, ki se glasi:
"- Oböini Moravske Toplice ne predloZi meseönega poroöila v skladu z doloöbo 1 l. ölena
odloka."
Ker gre za manj zahtevne dopolnitve odloka, v skladu s 74. ölenom Poslovnika Oböinskega
sveta Oböine Moravske Toplice, predlagamo, da se predlagan odlok sprejme po skraj§anem
postopku.

je na svoji seji obravnaval

odbor za gospodarstvo, ki oböinskemu svetu
predlaga, da sprejme Odlok o dopolnitvah Odloka o turistiöni taksi v oböini Moravske Toplice
po skraj §anem postopku.
Predlog odloka

PREDLOG SKLEPA §T.ZSI:
Oböinski svet Oböine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o dopolnitvah Odloka
o turistiöni taksi v oböini Moravske Toplice po skraj§anem postopku.
Navzoöih

je

ZA8
PROTI

10 ölanov oböinskega sveta:
1.

Sklep jc sprejet.

K

7. toöki:

Moravske Toplice zaleto 2014

Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik oböine je povedala, da Oböina Moravske Toplice z
tokratno dopolnitvijo naörta pridobivanja v program pridobivanja uvr§öa zemlji§öe v k.o.
Moravci, zaradi potrebe po ureditvi lastni§tva nogometnega igri§öa.
G. Franca Deutscha je zanimalo ali je oböina za navedeno zemlji§öe do sedaj plaöevala
najemnino.
Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik oböine je odgovoriTa, da oböina najemnine ni plaöevala, da
lastnik uporabi igri§öa nikoli ni nasprotoval, da pa oböina Leli, da se lastni§tvo uredi, lastnik
pa je zemlji§öe pripravljen prodati po ceni, navedeni v naörtu.

PREDLOG SKLEPA §T. ZgS:
Oböinski svet Oböine Moravske Toplice sprcjme predlagan sklep o dopolnitvi Naörta
pridobivanj a nep remiön ega premoZenj a za leto 2014.

7
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Navzoöih

je I I ölanov oböinskega sveta:

ZA
PROTI

11
O.

Sklep je sprejet.

K 8. toöki:
Podjetje Saubermacher&Komunala je Oböini Moravske Toplice v letu 2013 posredovalo
Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki v oböini Moravske Toplice z elaboratom za
leto 2014, s pro§njo da ga uvrsti na sejo oböinskega sveta in potrdi.
27.05.2014 je podjetje na predlog oböinske uprave posredovalo §e Primerjavo povpreöne
meseöne poloZnice po starih in novih cenah po naseljih v oböini ter Primerjavo letnega stro§ka
za I20l zabojnik po oböinah.
Letni program ravnanja sta na svojih sejah obravnavala svet za varstvo uporabnikov javnih
dobrin, ki oböinskemu svetu predlaga, da sprejme predlog sklepa B, ter odbor za
gospodarstvo, ki je glasoval proti predlogu A in tudi proti predlogu B.
G. Drago Dervariö - direktor podjetja Saubermacher&Komunala je predstavil vizijo podjetja,
njegove kljuöne vrednote in poslanstvo, ki je v tem, da ustvarja zdravo okolje. Povedal je, da
je cilj podjetja zmanj§evanje me§anih komunalnih odpadkov. Predstavil je primerjavo
stro§kov v letu 2013 in novo ceno, ter menil, da je le-ta primerljiva z cenami v ostalih
oböinah. Opozoril je, da oböina v skladu z veljavno uredbo ne more veö subvencionirati cene.

Y razpravi

-

-

-

so sodelovali:
G. Franca Kodilo je zanimalo kako je podjetje pri§lo do podatka, da

je v nekaterih naseljih

enkrat veö odpadkov kot v drugih, da se v nekaterih naseljih odvoz odpadkov izvajana 4,
drugih pa na 2 tedna.
G. Draeo Dervariö - direktor podjetja Saubermacher&Komunala je odgovoril, da je
standard ravnanja predlagala oböinska uprava Oböine Moravske Toplice.
Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik oböine je pojasnila, da je oböinska uprava na podlagi
obstojeöega stanja v lanskem letu res menila, da je odvoz odpadkov na dva oz. na §tiri
tedne primeren; po pregledu elaborata in novega predloga cen pa je zaöela razmi§ljati o
uvedbi enotnega standarda v celotni oböini. Predlagala je, da direktor podjetja obrazloLi
primerjavo poloZnic.
G. Drago Dervariö - direktor podjetja Saubermacher&Komunala je predstavil primerjave
povpreöne meseöne poloZnice po starih in novih cenah.
G. Franc Deutsch je opozoril, da bi po predlaganem v zgornjem delu oböine pri§lo do 4kratnega povi§anja cefle za enak standard, kot je bil do sedaj, kar je v tem trenutku
nesprejemljivo.
Tudi e. Ladislav Sabotin je menil, da je cena v goriökem delu oböine, kjer se povpreöna
starost prebivalca povi§uje in je veliko eno ölanskih druZin, previsoka.
G. Stefan Kodila je menil, da je edini parameter, ki je primerljiv odstotek povi§anja cene.
Ker meni, da si ne smemo dovoliti delitve na spodnji in zgornji del oböine, tak§nega
predloga po njegovem oböinski svet ne more potrditi.
G. Tibor Vörö§ st. je menil, da je potrebno v kolikor veö ni moZno subvencioniranje cene,
poiskati drugo cenej§o re§itev, kije morda tudi v nabavi altomobila za odvoz komunalnih
odpadkov.
G. Andrej Baligaö je opozoril, da koliöino zbranih odpadkov povi§uje tudi koliöina
zbr anega starega p apirj a.
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- direktor podjetja Saubermacher&Komunala je odgovoril, da je v
predlagani ceni Ze upo§tevano loöeno zbiranje papirja.
- G. Alojz Glavaö Zupan je prekinil razpravo s predlogom, da podjetje
G. Draeo Dervariö

Saubermacher&Komunala pripravi nove predloge cen.

K9.
Vink Kranjec - tajnik oböine je povedala, da je Svet §ole OS Fokovci v skladu z
doloöili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraLevanja v postopku imenovanja
ravnatelja, zaprosil Oböino Moravske Toplice, da izda obrazloZeno mnenje v zvezi z
Ga. Martina

prijavljeno kandidatko Suzano Deutsch.
G. Franc Deutsch je povedal, da se zaradi sorodstvene vezi s kandidatko izloöa iz razprave in
glasovanja.
G. Andrej Baligaö je kot predsednik Komisije za mandatna vpra§anja, volitve in imenovanja,
povedal, da je Komisija za mandatna vpra§anja, volitve in imenovanja sprejela sklep, da
oböinskemu svetu predlaga, da poda pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Suzane
Deutsch za ravnateljico O§ Fokovci.

Y razpravi

-

-

so sodelovali:

G. Tibor Vörö§ st. je povedal, da je iz poroöila O§ Fokovci razvidno, da O§ dela dobro,
da pa ga preseneöa, da se je na razpis zaravnatelja prijavila samo ena kandidatka.
G. §tefan Kodila je povedal, da se strinja s povedanim, da se na osnovni §oli dela dobro.

PRE,DLOG SKLEPA §T. Zgg:
Oböinski svet Oböine Moravske Toplice na podlagi druge alineje 2. odstavka 53a. ölena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje inizobraL,evanja, podaja pozitivno mnenje
k imenovanju kandidatke Suzane Deutsch za ravnateljico Osnovne Sole Fokovci.
Navzoöih

ZA

je

1

1 ölanov oböinskega sveta:
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PROTI
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Sklep je sprejet.

K

10. toöki:

javnih cest v oböini Moravske Toplice
Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik oböine je povedala, da je bila ob sprejemu odloka sprejeta
odloöitev, da oböinska uprava zbere utemeljene predloge za spremembe in dopolnitve odloka,
ter da je Oböina Moravske Toplice z dopisom pozvala svetnike, predsednike krajevnih
skupnosti in va§kih odborov k zbiranju predlogov za spremembe in dopolnitve Odloka o
kategorizaciji oböinskih cest v oböini Moravske Toplice. V öasu zbiranja pripomb je bilo
podanih 12 predlogov, doloöene predloge pa je pripravila tudi oböinska uprava.
Ölane oböinskega sveta je prosila, da predloge pregledajo in podajo morebitne pripombe.
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K 11. toöki:
Razno (informacija o izvajanju projekta Pomurski vodovod)
Informacije o poteku gradnje Pomurskega vodovoda
svetovalec za okolje in infrastrukturo.

je podal mag. Milan

§adl

-

vi§ji

Y razpravi

-

so sodelovali:
G. §tefana Kodilo je zanimalo kateri del je miSljen pod severni del Vuöje Gomile.
Mag. Milan §adl - vi§ji svetovalec za okolje in infrastrukturo je odgovoril, da gre za
obmoöje okrog cerkve in pokopali§öa.
G. Tiborja Vörö§a st. je zanimalo, ali je Oböina Moravske Toplice podpisala pogodbo in
kak§na bo cena vode, ki mora biti po njegovem enaka zavse.
Mag. Milan §adl - vi§ji svetovalec za okolje in infrastrukturo je odgovoril, da bo cena
vode sprejeta v skladu z veljavnim odlokom in uredbo.

Seja

je bila zakljuöena ob 19. uri.

Zapisala:

Melita Gorza

Predsedujoöi:

Alojz Glavaö, Zupan
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