
6. seja obtinskega sveta

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

v torek,2. 7.2019, v prostorih Obdine Moravske Toplice,
Kranjdeva ul. 3, s pridetkom ob 15.30

NAVZOaI Elani obiinskega sveta:
Andrej Baligad, Igor Camplin, Majda Durinek, Franc Gomboc. TomaZ Gregorec, Stefan Hul,
SaSo Koca, Stefan Kodila, Suzana Koltai, Du3an Puhan, Bojan Su5lek, JoZe Trajber, Alojz
Trplan, Zsuzsi Vugrinec.
Odsotni dlan obdinskega sveta: Leonn Tumer (opravideno).
Ostali navzoii:
Alojz Glavad - Zupan, Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave, Slavica Fujs -
svetovalka za finance, Suzana Deutsch - ravnateljica OS Fokovci, Sabina Juhart - ravnateljica
OS Bogojina, JoZefa Herman - ravnateljica DOS Prosenjakovci, Sonja Bily - v.d. direkto{a
TIC Moravske Toplice in Melita Gorza - pravnik Vll/2, ki pi5e zapisnik. Svojo odsotnost je
opravidila Simona Kaudid - ravnateljica Vrtcev obdine Moravske Toplice.
Sejo je vodil podZupan SaSo Koca. Po ugotovljeni navzodnosti so dlani obdinskega sveta
soglasno sprejeli zapisnik 5. redne seje Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice.
Predsedujodi je predstavil DNEVNI RED, posredovan z vabilom:
l. Porodilo o izw5itvi sklepov obdinskega sveta
2. Porodila uporabnikov obdinskega proraduna za leto 2018 (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 sklepa o potrditvi letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki in cen
zbiranja dolodenih wst komunalnih odpadkov

4. Predlog Odloka o nadinu izvajanja obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe zbiranja
dolodenih vrst komunalnih odpadkov na obmodju Obdine Moravske Toplice - I.
obravnava

5. Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v javnem
vzgojno-izobralevalnem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice za Solsko leto 201912020

6. Pobude in vpra5anja
7. Razno.

i\tpart Alojz Glavad je predlagal, da se dnevni red razsiri z novo 6. todko: Predlog
statutamega sklepa. Predlagan razlirjen dnevni red je bil soglasno sprejet.

K l. toiki:
Poroiilo o izvrS ih'i sklenov obiinskesa svela

Porodilo o izwsitvi sklepov, sprejetih na 5. redni seji obdinskega sveta, je predstavila ga.

Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave.

Porodilo je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska

podlaga, razlogtr. za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z

veljavno zakonodajo.

PR.EDLOG SKLEPA ST.46:
Oblinski svet Obiine Moravske Toplice je seznanjen s Poro iilom o izvr5itvi sklepov

Obiinskega syeta ObIine Moravske Toplice, sprejetih na 5. redni seji'

2. julij 2019
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Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

K 2. totki:
Poroiila urrorabnikov obiinskega Droraiuna za leto 2018 (Osnovna Sola Boqoiina.

Osnovna Sola Fokovci. Dvoieziina osnoyna Sola Proseniakovci. Vrtci obdine Moravske
Tonlice. Turistiino-informativni cen ter Moravske Tonlice. MadZarska narodna

samouDravna skupnost Obiine Moravske Toolice)

Porolilo Osnovnc iole Bogoiina je predstavila ravnateljica Sabina Juhart, ki je povedala, da
so Solsko leto uspe5no zakljudili vsi udenci, ki so bili poleg pouka uspe5ni tudi na razlidnih
drugih podrodjih (dosegli 27 drZavnih priznanj). Povedala je, da so se na Soli zadela gradbena
dela v jedilnici in kuhinji OS.
V razpravi so sodelovali:

- ravnateljica OS Fokovci je odgovorila, da je bila zamenjana ped, ter
ne drpalke ne delujejo, pogodba sporazurnno prekinjena.

G. Stefan Kodila je destital ravnateljici za uspehe in doseZke, razvidne iz porodila, ter
vpraSal kako je s sistemom ogrevanja, v kakSnem statusu je in kdaj bo teZava re5ena.
- Ga. Sabina Juhart - ravnateljica OS Bogojina je odgovorila, da je storila vse, kar je v njeni
pristojnosti. Glede na to, da je pisno gradivo posredovala vsem dlanom obdinskega sveta, jo je
zanimalo kaj so storili oni pri re5evanju te problematike.
- G. JoZe Trajberje destital za doseZene uspehe udencev.
- G. TomaZ Greqorecje predlagal, da se glede na to, da gre za nasprotna stali5da OS Bogojina,
izvajalca in obdine, teZava posku5a re5iti z mediacijo ali z drugo ushezno obliko.
- Ga. Sabina Juhart - ravnateljica OS Bogojina je povedala, da izvajalec ni izpolnil svojih
obveznosti iz pogodbe, da se na Soli s problemi soodajo Ze ved let, ter da meni, da mediacija
ne pride v po5tev.
- G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da je problematika ogrevanja tako kompleksna, dabi za
njeno obravnavo potrebovali celo sejo. Poudaril je, da obdinske finance niso bile o5kodovane,
ter da zdravje otrok in zaposlenih ni bilo ogroZeno. Pojasnil je, da aneks 5t. 2 resuje oeitane
napake, saj skaj5uje dobo sluZnosti in zniZuje ceno, a ga ravnateljica ne Zeli podpisati. ilane
obdinskega sveta je seznanil, da je zoper Zupana podana anonimna prijava suma kaznivega
dej anj a.

- Ga. Sabina Juhart - ravnateljica OS Bogojina je podala repliko, da aneksa ni podpisala, ker
je protizakonit, saj posega v obveznosti in odgovomosti osnovne 5o1e.

Porotilo Osnovne Sole Fokovci ie predstavila ravnateljica ga. Suzana Deutsch. Povedala je,
da se osnovna Sola ubada s problemom majhnega Stevila udencev, zato strokovni delavci
nimajo polne delovne obveznosti. Kljub majhnemu Stevilu udencev pa so le-ti dosegli lepe
uspehe na drZavni ravni: 4 zlata, 12 srebmih in 8 bronastih priznanj. povedala je, da so s
projektom Zdrav Zivljenjski slog udencem ponudili pestro paleto dodatnih Sportnih dejavnosti,
ter da so vkljudeni v projekt Je5t-veijezidnost kot pilotna Sola. ilanom obdinskega sveta seje
zahvalila za podporo pri sofinanciranju deleZev zaposlitev, ter povedala, da je zadeva
ogrevanja na njihovi osnovni Soli reiena.
V razpravi so sodelovali:
- G. Stefan Kodila je rpraSal kaksne resitve so bile narejene, da je bil problem ogrevanja

reSen.

Suzana Deutsch
glede na to, da toplot
G. JoZe Traiber je pohvalil projekt zdrav Zivljenjski slog, s je pomanbno, da se z
zdravim Zivljenjskim slogom seznanijo Ze otroci.

aj
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Poroiilo DOS Proseniakovci je predstavila ravnateljica JoZefa Herman. Povedala je, da v
sestavi Sole delujeta 2 r,rtca, da je v Solskem letu 201712018 Solo obiskovalo 75 udencev, da
so pozomost posvedali skrbi za vamost udencev in delavcev Sole, skrbeli za zdravo prehrano,
uvedli program zdrav Zivljenjski slog, ter povedali vpis udencev iz MadZarske. Vizija Soleje >

V prijetnem okolju do znanja<<, zato so na Soli odprti do idej in sprememb, njihove wednote
pa so strpnost, po5tenost in vamost. Zahvalila se je Zupanu in obdinski upravi za pomod pri
re5evanju teZav pri financiranju vrtcev s strani druge obdine.
Razprave ni bilo.
Porodilo Vrtcev obdine Moravske Toplice zaradi opravidene odsotnosti ravnateljice ni bilo
posebej predstavljeno.
Poroiilo TIC NI or:rvske Torrlice je predstavila v.d. direkto{a Sonja Bily, ki je povedala, da
je mandat v.d. direktorja nastopila 1. 8. 2018, ter daje glavna dejavnost zavoda informiranje
in promocija celovite turistidne ponudbe, da so v letu 2018 beleZili viSji obisk TIC-a v
Moravskih Toplicah, ter manj5i obisk TIC-a v Selu. Opisala je prireditve v letu 2018:
turistidne trZnice, pustno rajanje na prostem, dalmatinski veder, velikonodno senje, poletje v
Moravskih Toplicah, dan odprtih wat vinskih kleti, festival Zvitorepec, Martinov pohod, ter
projekte v katerih so sodelovali: TELE-KA-LAND, GARDEN, PROTURIST, GREEN
DESTINATION, GREEN EXERCICE.
Razprave ni bilo.
Poroiilo MNSS Obiine Moravske Toplice je predstavila predsednica sveta MNSS Zsuzsi
Vugrinec, ki je predstavila cilje in naloge MNSS, ter doseZene rezultate glede na zastavljene
cilje. V letu 2018 so sklenili sporazum o sodelovanju z Obdino Zalaszint6 na MadZarskem,
sofinancirali raz5irjen narodnostni program DOS Prosenjakovci in enote vrtca Prosenjakovci,
sofinancirali nabavo knjiZnidnega gradiva v madZarskem jeziku, odprli etnografsko hiSo v
Motvarjevcih, ter v sodelovanju z druStvi na narodnostno me5anem obmodju organizirali
Stevilne prireditve. 

_

Y razoravi je sodeloval g. Stefan Kodila, ki je MNSS zaielel uspe5no delo 5e naprej.
Poroiila uporabnikov obdinskega proraduna za leto 2018 je na svoji seji obravnavala
statutamo pravna komisiia. ki ugotavlja, da je v predlogu sklepa navedena primema zakonska
podlaga, ter da sta razlog za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezna in v
skladu z veljavno zakonodajo.

PREDLOG SKLEPA ST.47:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice se je seznanil z naslednjimi poroiili
uporabnikov obiinskega proraiuna za leto 2018:

l. Osnovna Sola Bogojina,
2. Osnovna Sola Fokovci,
3. Dvojezitna osnovna Sola Prosenjakovci,
4. Vrtci obiine Moravske Toplice,
5. Turistiino-informativni center Moravske Toplice,
6. MadZarska narodna samoupravna skupnost Obdine Moravske Toplice.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:

zA'. 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.
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Predlog sklepa sta na svojih sejah obravnavala: svet za varstvo uporabnikov iavnih dobrin in
odbor za lokalno infiastrukturo ki obdinskemu svetu predlagata, da sprejme predlagan sklep,
ter statutamo nravna komisiia, ki ugotavlja, da je v predlogu sklepa navedena primema
zakonska podlaga, ter da sta razlog za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa
ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo.
Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki je predstavil g. Drago Dervarid - direktor
podjetja Saubermacher&Komunala Murska Sobota d.o.o.. Povedal je, da je kolidina odpadkov
v obdini zrasla za 2 oh, kar je odraz gospodarske situacije, ter da raste tudi kolidina lodeno
zbranih odpadkov. Predstavil je novo ceno, ki je pripravljena v skladu z uredbo, ki
prepoveduje razlike med obiani.
V razpravi so sodelovali:

G. Sa5o Koca je lpra5al kako bodo obdani v praksi obdutili novo ceno, kaj le ta prina5a
obdanom, razen viSje poloZnice.
G. Draso Dervarii - direktor Saubermacher&Komunala je odgovoril, da bodo vsa
gospodinjstva imela moZnost lodenega zbiranja papirja in bioloSkih odpadkov. Poudaril je,
da se z lodevanjem odpadkov zniZuje kolidina odpadkov, zbranih v dmon zabojniku, ki je
najdra7ji.
G. SaSoia Koco je zanimalo ali bo glede na to, da bo dm zabojnik manj obremenjen, cena
za obdana zniZana.

G. Drago Dervarid - direktor Saubermacher&Komunala je povedal, da to teZko pove, ker
je cena odvisna od celotne kolidine skupno zbranih odpadkov.
G. Aloiz Clavai - 2upanje pojasnil, da obdani do sedaj niso bili enako obremenjeni, saj so
prejemali razlidno visoke poloZnice, ter dodal, da bodo imeli moZnost izbire manjSe
posode oz. zabojnika. Povedal je, da je v ceno vkljuden tudi odvoz kosovnih in nevamih
odpadkov ter rumenih wed.
G. Stefan Kodila je zanimalo ali bodo obdani lahko prihranili, ter kje bo pristal del
odpadkov, de se bo Stevilo odvozov zmanjSalo.
Ga. Martina Vink Kraniec - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da bo obdina v
prehodnem obdobju pladevala dodatne odvoze odpadkov z ekolo5kih otokov. Glede cene
je povedala, da javno podjetje spremembo cene predlaga Ze ved let, a je obdina s tem
odla5ala. Pojasnilaje, da subvencija obdine ni moZna, kerje infrastruktura v lasti podjetja.
G. TomaZ Greeorec je predlagal, da obdina za laZji prehod na nov sistem zbiranja, nabavi
posode za bioloSke odpadke.
G. Draso Dervarid - direktor Saubermacher&Komunala je pojasnil, da je zabojnlk za
lodeno zbiranje biolo5kih odpadkov Ze vkljuden v ceno, obdanu ni potrebno kupiti
zabojnika.
G. Stefana Kodilo je zanimalo moZnost zbiranja papi{a.
G. Draso Dervari direktor Saubermacher&Komunala je odgovoril, da bo vsako
gospodinjstvo lahko dvignilo zabojnik za lodeno zbiranje papirja, ki je Ze vkljudeno v
ceno.

PREDLOG SKLEPA ST.48:
obiinski svet obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Sklep o potrditvi letnega
programa ravnanja s komunalnimi odpadki in cen zbiranja doloienih vrst komunalnih
odpadkov.

c-
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K 3. toiki:
Predlos skleDa o Dotrditvi letnega Drograma ravnania s komunalnimi odDadki in cen

zbirania doloienih vrst komunalnih odpadkov
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Navzodih je l4 dlanov obiinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

G. Drago Dervarid - direktor Saubermacher&Komunala je predlagal, da se obdina v odloku
izogne dolodilu o sprejemu tehnidnega pravilnika, ka gre za nepotrebno delo, v odloku naj
dolodi le minimalni standard.
Predlog odloka je predstavila ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave, ki je
povedala, da so povzroditelji odpadkov vsi povzroditelji, ne glede na stalno prebivali5de.
Povedala je, da je bilo na eni od sej odborov podano opozorilo, da je globa za odgovomo
osebo pravne osebe prenizka, kar bomo preverili in po potrebi popravili. Pojasnila je, da
sprejemu odloka sledi javna razprava in druga obrarmava ter prva obravnava odloka o
koncesiji.
Predlog odloka sta na svojih sejah obravnavala: svet za varstvo uporabnikov iavnih dobrin in
odbor za lokalno infrastrukturo, ki obdinskemu svetu predlagata, da sprejme predlagan odlok,
ter statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da je v predlogu navedena primerna zakonska
podlaga, ter da sta ruzlog za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezna in v
skladu z veljavno zakonodajo.
V razpravi so sodelovali:

G. Stefana Kodilo je zanimalo ali sprejern odloka o koncesiji pomeni, da bo izvajalec
lahko drug.
G. Aloiz Glavad - Zupan je povedal, da smo se klj ub temu, da je obdina solastnik javnega

podjetja Saubermacher&Komunala, odlodili za podelitev koncesije, ter daje moZno, da bo
izbran drug izvajalec.

PREDLOG SKLEPA ST.,d9:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o na6inu izvajanja
obvezne obiinske gospodarske javne sluZbe zbiranja doloienih vrst komunalnih
odpadkov na obmoiju Obiine Moravske Toplice in ga posreduje v 15. dnevno javno

obravnavo.

Navzodih je 13 dlanov obdinskega sveta:

zA.. 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 5. toiki:
Predloe Soslasia k sistemizaciii delovnih mest in k oblikovani u oddelkov v iavnem

yzso i no-izobraZevalnem zavodu Vrtci obiine Mo ravske Toplice za Solsko leto 201 9t2020

Predlog soglasja je predstavila ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave, ki je

predst;ila;aziiki med novo in dosedanjo sistemizacijo delovnih mest v javnem zavodu Vrtci

obdine Moravske Toplice.

5

K 4. toiki:
Predloe Odloka o naiinu izvaiania obvezne obiinske gosnodarske iavne sluZbe zbirania

doloienih vrst komunalnih odpadkov na obmoiiu Obiine Moravske Toolice - I.
obravnava
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Predlog soglasja sta na svojih sejah obravnavala odbor za druZbene deiavnosti, ki obdinskemu
svetu predlaga, da sprejme predlagano sistemizacij o in statutamo pravna komisii ki
ugotavlja, da so zakonska podlaga, ruzlog; za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa
ustrezni in v skladu z veljavno zakonodajo.
V razpravi so sodelovali:
- G. Alojz Glavad - Zupan je ugotavljal, da Stevilo zaposlenih v javnem zavodu raste, s tem pa
se poviSuje rudi viSina odhodkov oz. stroSkov.
- Tudi g. Stefan Kodila je ugotavljal, da seje Stevilo zaposlenih od teta 2010-2019 povi5alo za
10, deprav se zakonodaja v teh letih bistveno ni spremenila.
- Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da se odpiralni das
vrtcev podaljSuje, ter predlagala obdinskemu svetu, da sprejme predlagano sistemizacijo, ki je
kompromis med obtinsko upravo in \Ttcem.

PREDLOG SKLEPA ST.50:
a. Obiinski svet Obiine Moravske Toplice podaja soglasje k sistemizaciji delovnih

mest v javnem vzgojno-izobraievalnem zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice za
5olsko leto 201912020 za naslednja delovna mesta:

b. Obiina Moravske Toplice podaja soglasje k oblikovanju l4 oddelkov v javnem
zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice v Solskem letu 2019/2020 (od tega sta 2
poloviina oddelka in I oddelek brez poveianega normativa).

Navzodihje l4 dlanov obdinskega sveta
ZA: 13

PROTI: 0.

Predlog je sprejet.

6

Naziv delovnega mesta Slevilo delovnih mesl
VZGOJITELJICA 15,50
POMO.NICA VZGOJITELJICE l5
RAVNATEI,.IICA I

I
KNJIGOVODJA I

HISNTK IN SOFER (sestavljeno delovno mesto) l

KTJHAR I

POM. KUHARJA, SOpgR (sestavljeno delovno mesto) I

POM. KUHARJA, ETSTTT-TA (sestavljeno delovno mesto) 3,50
POM. KUHARJA 3

elsrtlra I
CISTILKA, PERICA (sestavljeno delor,no mesto) I

SVETOVALNI DELAVEC 0,50
Organizat hrane in organizator zdravstveno higienskega reZima 0,40

I

Zadasni spremljevalec OPP - invalid I Il. kategonje 0,50
Zatasn: reml evalec OPP I

SKUPA.I {8.{0

TAJNIK VIZ VI

SPREMLJEVAIEC OPP
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G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da v KS Sebeborci ni kandidatov za dlane sveta KS,
Uprava Republike Slovenije za javna pladila pa poziva obdino, da predloZi ustrezno
dokumentacijo za spremembo ali ponovno imenovanje zastopnika, saj je proradunski
uporabnik to dolZan urediti zaradi aZuriranja podatkov v registru proradunskih uporabnikov in
registru podradunov. Pojasnil je, da se s tem sklepom do konstituiranja sveta KS po
opravljenih naknadnih volitvah, dolodi zastopnik KS, ki do konstituiranja novo izvoljenega
sveta KS zastopa KS.

Navzodih je l3 dlanov obiinskega sveta
ZA: 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 7. toiki:
Pobude in vrrraSania

l G. TomaZ Gresorec je podal pobudo, da bi ob 100 obletnici prikljuditve Prekmurja k
domovini, v naselju Bogojina posadili 100 lip.

G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da gre za hvale vredno pobudo, ki pa ima veliko de-jev in
vpraiajev, zato je zadevo potrebno prouditi.
2. Ga. Suzana Koltai je vpraiala kaj se dogaja s Pomurskim vodovodom.
G. Alojz Glavad - Zupan je odgovoril, da projekt napreduje, da so bile odpravljene dolodene
dilerne, ter da naj bi vlada zagotovila sredstva. Potrebno bo izbrati nadzomike in izvajalca,
zato ocenjuje da do gradnje ne bo priSlo v tem letu.
3. G. Stefan Kodila je opozoril, da so neurja povzrodila Skodo ob obdinskih cestah, ter da

obstaja nevamost poSkodovanja asfalta.
G. Alojz Glavad - Zupan je odgovoril, da je obdina Ze urgirala pri pristojnern vzdrZevalcu
obdinskih cest-

G. Alojz Glavad - Zupan je dlane obdinskega sveta seznanil z izstopom Mestne obdine Murska
Sobota iz ustanoviteljstva Javnega zavoda Pomurske lekame ter jim predlagal, da sprejmejo
predlagan sklep.

PREDLOG SKLEPA ST.52:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice se je seznanil z dopisom Mestne obiine Murska
Sobota o izstopu MOMS iz ustanoviteljstva javnega zavoda Pomurske lekarne.
Otrtinski svet Obdine Moravske Toplice ugotavlja, da javni zavod Pomurske lekarne
dela dobro in se distancira do navedb Mestne obiine Murska Sobota o Skodl.jivem
ravnanj u direktorja g. lv ana Zajca.
Mestna obiina Murska Sobota za svoje trditve o Skodljivem ravnanju direktorja g.
lvana Zajca ni predotila trdnih dokazov. Obiina Moravske Toplice zato odloino

1

K 6. todki:
Predlog Statutarneqa sklena

PREDLOG SKLEPA ST.5I:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan statutarni sklep.

K 8. toiki:
Razno



6. seja obiinskega sveta 2. julij 2019

nasprotuje enostranskim in Skodljivim potezam Mestne obiine Murska Sobota v zvezi z
javnim zavodom Pomurske lekarne.

Navzodih je 13 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

Zupan je v nadaljevanju seje dlane obdinskega sveta povabil na va5ke igre v Filovce, na
kolesarski maraton, ter na drZavno tekmovanje v oranju, ki bo v mesecu septonbru v
Te5anovcih. ilane obdinskega svetaje opomnil, daje 2. 8. 2019 rok za podajo predlogov za
obiinska priznanja in nagrade.

Sejaje bila zakljudena ob 19. uri.

Zapisala:
ta Gorza

Predsedujodi:
SaSo Koca, podZupan
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