
3. seja obtinskega sveta 6. februar 2019

ZAPISNIK
3. redne seje Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice' ki je bila

v sredo, 6. 2.2019, v prostorih Obdine Moravske Toplice,
Kranideva ul. 3, s pridetkom ob 15.30

NAVZOdI ilani obiinskega sveta:
Andrej Baligad, Igor Camplin, Majda Durinek, Franc Gomboc, TomaZ Gregorec, Stefan Hul,
SaSo Koca, Stefan Kodita, Suzana Koltai, Du5an Puhan, JoZe Trajber, Alojz Trplan, Leonn
Turner, Zsuzsi Vugrinec.
Odsotni dlan obdinskega sveta: Bojan SuStek (opravideno).
0stali navzodi:
Alojz Glavad - Ltpan, Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave, Slavica Fujs -
svetovalka za finance, Milan Sadl - vi3ji svetovalec za okolje in infrastrukturo in Melita Gorza
- pravnik VII/2, ki pi3e zapisnik.
Sejo je vodil Zupan Alojz Glavad. Po ugotovljeni navzodnosti so dlani obdinskega sveta

soglasno sprejeli zapisnik 2. redne seje Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice.
Predsedujodi je predstavil DNEVNI RED, posredovan z vabilom:

1. Porodilo o izvrSitvi sklepov obdinskega sveta
2. Predlog Odloka o proradunu Obdine Moravske Toplice za leto 2019 in 2020 - I.

obravnava
3. Predlog nadrta pridobivanja nepremidnega premoienja za leto 2019 in 2020
4. Predlog nadrta razpolaganja z nepremidnim premoZenjem za lelo 2019 in 2020
5. Predlog nadrta pridobivanja premidnega premoZenja za leto 2019 in 2020
6. Predlog sklepa o imenovanju obdinske volilne komisije
7. Predlog sklepa o imenovanju posebne obdinske volilne komisije
8. Predlog sklepa o imenovanju nadzomega sveta JKP iista narava d.o.o.
9. Predlog sklepa o imenovanju sveta zavoda TIC Moravske Toplice
10. Predlog mnenja k imenovanju ravnatelja Vrtcev obdine Moravske Toplice
I l. Pobude in vpraSanja
12. Razno.

Predsedujodi je pojasnil, da komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja ni prejela
dovolj predlogov za imenovanje dlanov posebne obdinske volilne komisije, ter da bo do
naslednje seje obdinskega sveta pripravljena sprememba odloka o ustanovitvi TIC. Glede na

navedeno je predlagal umik 7. in 9. todke dnevnega reda, ter raz5iritev dnevnega reda z novo
todko 9: Soglasje k spremembi sistemizacije delovnih mest in k oblikovanju dodatnega
oddelka v javnem vzgolno-izobraievalnem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice v Solskem
letu 2018/2019. Predlagan dnevni redje bil soglasno sprejet.

K 1. toiki:
Poroiilo o izvr5itvi skleoov oblinskesa sveta

Porodilo o izvrSitvi sklepov, sprejetih na 2. redni seji obdinskega sveta, je predstavila ga.

Ma(ina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave.
Porodilo je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlogi za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z
veljavno zakonodajo.

PREDLOG SKLEPA ST. 13:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice je seznanjen s Poroiilom o izvrlitvi sklepov
Oblinskega sveta Obiine Moravske Toplice, sprejetih na 2. redni seji.
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Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

6. februar 2019

K 2. toiki:
Predloq Odloka o nroradunu Obiine Moravske Tonlice za leto 2019 in 2020 - l.

obravnava

Z;uput Alojz Glavad je uvodoma predstavil odlok o proradunu, kot najpomembnej5i akt
obdine, od katerega je odvisno delovanje posrednih in neposrednih uporabnikov obdinskega
proraduna. Povedal je, da Ze nekaj let sprejemamo 2Jetni proradun, ter da so v tokratnem
proradunu Stevilke nekoliko viSje, kot smo jih vajeni. Prihodki za leto 2019 znaiajo
9.465.851,00 EUR, za leto 2020 pa 9.804.087,00 EUR, odhodki v letu 2019 ma5ajo
10.280.854,00 EUR, v letu 2020 pa 10.907.387,00 EUR. Pojasnil je, da je glavni prihodek
obdine povprednira. ki za leto 2019 znaSa 573,50 EUR. Kot druge prihodke je omenil davke,
nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji5da, koncesije, turistidno takso, sredstva iz
razpisov... . Med odhodki je kot najvedji projekt izpostavil izgradnjo II. faze Pomurskega
vodovoda, ter tekode investicije, kot so gradnja cest, javne rizsvetljave, enkatna pomod ob
rojstvu otroka, subvencija gradnje malih distilnih naprav, Stipendije, skrb za starej5e. odvoz
odpadkov... Povedal je, da je v proradunu predvideno zadolZevanje za nakup parcel za
potrebe gospodarske cone v Bogojini. Zahvalil se je vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega
obseZnega gradiva.
Predlog proraduna so na svojih sejah obravnavali: odbor za kmetijstvo, svet za varstvo
uporabnikov javnih dobrin, odbor za druZbene dejavnosti, Solstvo, kulturo, Spon in turizem,
odbor za lokalno infrastrukturo, in odbor za za5dito in re5evanje, ki obdinskemu svetu
predlagajo, da sprejme predlagana Odloka o proradunu Obdine Moravske Toplice zalelo 2019
in 2020, in ju posreduje v javno razpravo. Predlog nad(a je na svoji seji obravnavala tudi
statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska podlaga, razlogi za sprejem sklepa in
formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljavno zakonodajo.

V razpravi so sodelovali:
- G. Igorja Camplina je zanimala ureditev turistidne signalizacije, ter stroSki spremembe OPN.
Predlagal je, da se v program kulture vkljudi sredstva v viSini 1.000,00 EUR za KoSideve
dneve kulture.
- G. Alojz Glavad - Zupan je pojasnil, da so v proradunu zagotovljena sredstva za ureditev
turistidne signalizacije, ter za postopek sprememb OPN, ter da bodo do II. obravnave
proraduna vkljudena tudi sredstva za Ko5ideve dneve.
- G. Stefan Kodila je uvodoma povedal, da seje privajal na tehnidne spremembe glede novega
nadina posredovanja gradiva. ki zahteva dodatno delo. Podal je dva predloga glede turistidne
takse, in sicer, da se vzpostavi gospodarski projekt, ki bi imel vedplastne udinke, s tem, da bi
privabiti ved gostov, bi posledidno pobrali ved turistidne takse, ter da se uredi TIC v Bogojini
in v Moravskih Toplicah. Povedal je, da so spremembe potrebne tudi v TIC Selo, kjer je
potrebno urediti polnilnico za elektridna kolesa in sanirati asfalt. Predlagal je, da se pripravijo
spremembe pravilnika o Stipendiranju, ki omogodijo, da lahko Stipendije prejmejo tudi tisti
Studentje, ki Ze prejemajo druge Stipendije, pod pogojem, da imajo povpredje ocen nad 8,5.

Predlagal je, da bi ti Studentje prejemali Stipendijo v viSini, dolodeni s 50o% vrednostjo todke
ostalih Studentov, ki nimajo drugih Stipendij, kar bi za obdinski proradun pomenilo cca 10.000

- 15.000 EUR dodatnih sredstev.
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- G. Alojz Glavad - Zupan je glede turistidne takse povedal, da so apetiti narasli, da obstaja
ved razlidnih predlogov, eden od teh je ustanovitev regijske turistidne organizacije, v katero bi
obdina Moravske Toplice morala prispevati 98.0000 EUR letno, v kar ne pristajamo.
Turistidno takso namenjamo turizmu, gradi se lokalna komunalna infrastruktura, ureja se

izpostava TIC v Bogojini, kjer bo delovala tudi poita. Glede predloga sprememb pravilnika o
Stipendiranju je povedal, da ideja ni slaba, a posega v ustaljeno prakso in zahteva dodatna
sredstva.
- G. Leonn Tumer je ugotavljal, da so na postavki 1902 zagotovljena sredstva za ureditev
parkiri3da pri vrtcu v Martjancih, ter podal pobudo, da se zagotovijo dodatna sredstva za
ureditev vrtca v Fokovcih. Prosil je za informacijo o gradnji Sirokopasovnega omreLja,ler za
pojasnilo kaj predstavlja postavka tekode vzdrZevanje drZavnih cest, saj zakonske podlage za
to ni zasledil.
- G. Alojz Glavad - Zupan je pojasnit, da je postavka za ureditev parkiriSda pri enoti vrtca v
Martjancih vezana na nadrt pridobivanja nepremidnega premoZenja, ter da to ni edina
postavka za investicije v vrtec. Glede gradnje Sirokopasovnega omreZja je povedal, da je
izdelana projektna dokumentacija, ter da so sredstva planirana za primer, de bi pri5lo do
izgradnje, saj gre za skupen projekt ved obdin. Glede investicij na drZavnih cestah je pojasnil,
da obdinski stroSek predstavlja gradnja plodnikov in urejanje odvodnjavanja.
- Ga. Suzano Koltai je zanimalo ali gre pri nadrtovanih investicijah v DOS Prosenjakovci, za

ureditev tu5ev in garderob, ter ali bo v tem primeru omogodena uporaba le teh tudi domademu
Sportnemu dru5tvu, ki nima svojih prostorov.
- G. Alojz Glavad - Zupan je pojasnil, da gre pri investiciji v DOS za vedinski strosek drZave,
problem pa so instalacije v zidu in tlakih, ki jih je potrebno zamenjati. Strinjal se je, da je
nesmiselno graditi lodene prostore za tuiiranje nogometaSev.
- G. TomaZ Gregorec je destital upravi za pripravo obseZnega gradiva, opozoril pa je, da so
dlani obdinskega sveta gradivo prejeli 28. 1. 2019, kar ni v skladu z dolodilom poslovnika, ki
doloda, da se vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda poSlje dlanom najkasneje
10 dni pred dnevom, dolodenim za sejo. Ugotavljal je, da se sredstva v proradunu zagotavljajo
tudi za delovanje Sportnih dru5tev, in menil, da je njihova viSina premajhna. Opozoril je, da
je tudi v Sportnem centru Bogojina potrebno prenoviti kabine za tuSiranje. Povedal je, da v
proradunu ni zasledil postavke, namenjene rekonstrukciji ceste od cerkve do kiZi5da v
sevemem delu Bogojine, ter predlagal, da se v izpostavi TIC-a v Bogojini postavi postaja za
polnjenje elektridnih koles in avtomobilov. Zanimalo ga je koliko mehkih projektov je bilo
izvedenih v naseljih TeSanovci, Filovci. Sebeborci in okolici, saj ugotavlja, da se Ie ti locirajo
predvsem v Moravskih Toplicah in v Martjancih. Zanimalo ga je tudi. kakSni so nadrti glede
enote vrtca v Bogojini.
- G. Alojz Glavad - Zupan je glede roka za posredovanje gradiva pojasnil, da v primeru
priprave tako obseZnega gradiva, en dan pomeni ogromno. Povedal je, da je SRC Bogojina v
lasti obdine, ter da je bilo veliko narejenega, ter da bo popravljeno, kar je potrebno. Glede
mehkih vsebin je pojasnil, da je projekt Green Exercise zakljuden, ter da so bile lokacije oz.
todke dolodene skupaj z ostalimi obdinami in partnerji iz Madzarske. rzrazil je zeljo, da bi
dlani obdinskega sveta videli celo obdino, ne le vsak svoj kraj. pojasnil je, da je za ureditev
ceste potrebno pridobiti zemljiSda, ter da je nekaj sredstev za ta namen zagotovljenih na
proradunski postavki, namenjeni za projekte. Strinjal se je, da je vrtec Bogojina majhen, a
trenutno denarja za nov vrlec ni.
- G. Stefan Kodila je povedal, da je ga. slavico Fujs - svetovalko za finance, ze zaprosil, da
pripravi seznam vlaganj po naseljih oz. KS, da dlani obdinskega sveta dobijo obdutik koliko
je bilo kam vloZenega.
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Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagana Odloka o proraiunu
Obiine Moravske Toplice za leto 2019 in 2020, skupaj s prilogami, in ju posreduje v 15 -
dnevno javno ta,zptaYo.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 3. toiki:
Predlos nairta pridobivania neoremiinega oremoZenia za leto 2019 in 2020

Predlog nadrta pridobivanja nepremidnega premoZenja je predstavila ga. Martina Vink
Kranjec - direktorica obdinske uprave, ki je povedala, da so v nadrt vkljudene nepremidnine,
ki jih obdina potrebuje za izvedbo predvidenih investicij: rekonstrukcija odseka ceste LC
265071 Bogojina - Vudja Gomila, rekonstrukcija odseka ceste LC 010034 Bukovnica -
Bukovni5ko jezero - Dobrovnik, izgradnja plodnikov v naseljih Martjanci, Moravske Toplice
in Sebeborci, ureditev parkiri5da ob pokopali5du v Porda5incih, izvedba protipoplavnih
ukrepov za Moravske Toplice, drpali5da za kanalizacijo v Martjancih, pridobitev zemlji5d za
vrtec Martjanci, poslovno cono v Bogojini, poti v Selu ter ureditev lastni5tva pri Ze izvedenih
investicijah rekonstrukcije ceste Martjanci - Nor5inci, kolesarski poti v Moravskih Toplicah in
obstojedih kategoriziranih cestah.

Predlog nadrta pridobivanja nepremidnega premoZenja so na svojih sejah obravnavala stalna
delovna telesa: odbor za kmetijstvo. svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, odbor za
druZbene dejavnosti, Solslvo, kulturo, Sport in turizem, odbor za lokalno infrastrukturo, in
odbor za za3dito in re5evanje, ki obdinskemu svetu predlagajo, da sprejme predlagan nadrt
pridobivanja nepremidnega premoZenja za lelo 20'19 in 2020. Predlog nadrta je na svoji seji
obravnavala tudi statutarno pravna komisija, ki je ugotovila, daje v predlogu nadrta navedena
primema zakonska podlaga. ter da sta razlog za sprejem sklepa in formalna oblikovanost
sklepa ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo.
Razprave ni bilo.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Nairt pridobivanja
nepremiinega premoZenja za leto 2019 in 2020.

Navzodih je l4 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 4. toiki:

Predlog nadrta razpolaganja je predstavila ga. Martina vink Kranjec - direktorica obdinske
uprave, ki je povedala, da so vanj vkrjudene nepremidnine, ki jih obdina ne potrebuje,
nastajajo pa stroski vzdrzevanja, zato je najboljse, da se proiajo. Vedinoma gre za
nepremidnine iz preteklega nadrta razporaganja, katerih prodaja v teti zofi in zota';i uitarealizirana. Dodana so naknadno pridobljena iemljisda, iemljrica, ki so ze bila v tasti ouen"
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ter zemlji3da, za katera je bil v preteklosti Le izkazan interes za nakup. Opravidila se je za

napako, ki je bila ugotovljena pri zapisu vrednosti nepremidnine v k.o. Londarovci, ter
pojasnila, daje skupen znesek zaradi odpravljene napake, toliko niZji.
Predlog nadrta razpolaganja z nepremidnim premoZenjem so na svojih sejah obravnavala
stalna delovna telesa: odbor za kmetijstvo, svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, odbor
za odbor za drulbene dejavnosti, Solstvo, kulturo, Sport in turizem, odbor za lokalno
infrastrukturo, odbor za zaSdito in reSevanje, ki obdinskemu svetu predlagajo, da sprejme
predlagan nadrt pridobivanja nepremidnega premoZenja za leto 2019 in 2020. Predlog nadrta
je na svoji seji obravnavala tudi statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlogi za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z
veljavno zakonodajo.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme nairt razpolagania z nepremiinim
premoienjem ObEine Moravske Toplice za leto 2019 in 2020 v predlagani obliki.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 5. toiki:
Predloe nadrta pridobivan ia oremiEneea premoien ia za leto 2019 in 2020

Predlog nadrta pridobivanja premidnega premoZenja je predstavila ga. Ma(ina Vink Kranjec -
direktorica obdinske uprave, ki je povedala, da so v nadrt pridobivanja premidnega
premoZenja vkljudeni osebni avtomobili, ki bodo kot sluZbeno vozilo nadomestili sluZbena
vozila v skupni obdinski upravi Medobdinska inSpekcija in redarstvo, ter nakup streZnika v
obdinski upravi. Pojasnila je, da se stroSki nabave sluZbenih vozil delijo med vse obdine,
ustanoviteljice Medobdinske inSpekcije in redarstva.
Predlog nadrta pridobivanja premidnega premoZenja so na svojih sejah obravnavala stalna
delovna telesa: odbor za kmetijstvo, svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, odbor za
druZbene dejavnosti, Solstvo, kulturo, Sport in turizem, odbor za lokalno infrastrukturo, odbor
za zailito in re5evanje, ki obdinskemu svetu predlagajo, da sprejme predlagan nadrt
pridobivanja premidnega premoZenja za leto 2019 in 2020. Predlog nadrta je na svoji seji
obravnavala tudi statutarno pravna komisija, ki je ugotovila, daje v nadrtu potrebno namesto
13. dlena Zakona o stvamem premoZenju drZave in samoupravnih lokalnih skupnosti, kot
pravno podlago, navesti 25. dlen Zakona o stvamem premoZenju drZave in samoupravnih
lokalnih skupnosti.
Razprave ni bilo.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Nairt pridobivanja
premiinega premoZenja za leto 2019 in 2020.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Predlog je sprejet.
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K 6. toiki:
Predloe sklepa o imenovaniu obiinske volilne komisiie

G. SaSo Koca je kot predsednik komisij e za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja
povedal, da komisija predlaga obdinskemu svetu, da imenuje obdinsko volilno komisija v
naslednji sestavi:

1. JOLANKA HORVAT, Dolga u1ica206,9226 MORAVSKE TOPLICE - predsednica,
2. EMIL VUeKIe, ANDREJCIgl\,9221 MARTJANCI - namestnik predsednice,
3. VLADO VUETI., SELO 8O/A, 9207 PROSENJAKOVCI - dIAN,

4. SONJA DAJC , KRNCI 16,9221Martjanci - namestnica dlana,
5. MARTINA EPRNPIA KOCET, BOGOJINA 14A,9222 BOGOJINA - dIANiCA,

6. DEJAN HORVAT, SELO 981A,9207 PROSENJAKOVCI - namestnik dlanice,
7 . TOZEF KOVAE, TESANOV CT 31A,9226 MORAVSKE TOPLICE - dlan,
8. DRAGO IVANIE, BOGOJIN A37,9222BOGOJINA - NAMEStNiK dIANA.

PREDLOG SKLEPA ST. 18:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice imenuje obiinsko volilno komisijo v sestavi, ki
jo predlaga komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 7. toiki:
Predlog sklepa o imenovaniu nadzornega sveta JKP iista narava d.o.o.

G. SaSo Koca je kot predsednik komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja,
predlagal, da se za dlane nadzornega sveta JKP Cista narava d.o.o. imenujejo: Vesna
Zadravec, Stefa, Hul, Alojz Trplan in Stefan Kodila.

PREDLOG SKLEPA ST. 19:
Za ilane nadzornega sveta JKP iista narava d.o.o. se imenujejo:

1. VESNA ZADRAVEC, Mlajtinci,
2. SrnrAn HUL, Krnci,
3. ALOJZTRPLAN, Ivanci,
4. SrnrAN KoDILA, Seto.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 12

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 8. toiki:
Predlos mnenia k imenovaniu ravnatelia Vrtcev obiine Moravske Toplice

G. SaSo Koca je kot predsednik komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja,
predlagal, da obdinski svet poda pozitivno mnenje obema kandidatkama za ravnatelja Vrtcev
obdine Moravske Toplice.
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a) Obiinski svet Obiine Moravske Toplice na podlagi druge alineje 2. odstavka 53.a
ilena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraZevanja' podaja
pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Simone Kauiii za delovno mesto
ravnatelja Vrtcev obiine Moravske Toplice.

b) Obdinski svet Obiine Moravske Toplice na podlagi druge alineje 2. odstavka 53.a
ilena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja, podaja
pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Barbare Horvat za delovno mesto
ravnatelja Vrtcev obiine Moravske Toplice.

Navzodihje 14 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 9. toiki:
Soglasie k spremembi sistemizaciie delovnih mest in k oblikovaniu dodatnesa oddelka v
iavnem vzgoino-izobraievalnem zavodu Vrtci obiine Moravske Toolice v Solskem letu

2018t2019

G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da je ravnateljica Vrtcev obdine Moravske Toplice na

obdino posredovala pro5njo za izdajo soglasja, v kateri prosi, da obdinski svet poda soglasje k
oblikovanju dodatnega (polovidnega) oddelka v enoti Fokovci od 1. 3. 2019. k sistemizaciji
dodatnega vzgojitelja za doloden das od l. 3. do 31. 8. 2019; in k sistemizaciji zadasnega

spremljevalca za doloden das od 15. 2. 2019 do veljavnosti odlodbe. Pojasnil je. da bodo
navedene spremembe vplivale na viSino ekonomske cene vrtca.
Zadevo je nas svoji seji obravnaval odbor za druZbene dejavnosti, Solstvo, kulturo, Sport in
turizem, ki obdinskemu svetu predlaga, da poda predlagano soglasje.
Y razoravi so sodelovali:
- G. Stefan Kodila je vpraSal ali gre pri sistemizaciji zadasnega spremljevalca, za potrebe
otroka iz Ivanj3evcev, ter povedal. da bo na ekonomsko ceno vrtca vplivalo tudi poviSanje

plad v javnem sektorju.
- Ga. Suzana Koltai je predlagala, da delo zadasnega spremljevalca opravlja sorodnica otroka,
ki otroka tudi obdasno pazi, otrok namred bumo reagira na neznane ljudi.
- G. Alojz Glavad - Zupan je pojasnil, da obdina na to nima vpliva, saj je zaposlitev v
pristojnosti vrtca.
- G. Leonn Turner 1e izrazil zadovoljstvo nad ugotovitvijo, da v enoti Fokovci naraSda Stevilo
otrok in tem, da bo enota deleZna investicij.

a. Obiinski svet Obiine Moravske Toplice podaja soglasje k naslednji spremembi
sistemizacije delovnih mest v javnem vzgojno-izobraZevalnem zavodu Vrtci obiine
Moravske Toplice za Solsko leto 2018120192

- dodatno se sistemizira I delovno mesto vzgojitelj, za doloien ias od l, 3. 2019 do 31. 8.
2019, in
- 1 delovno mesto zaiasni spremljevalec, za doloien ias od 15. 2.2019 do 31. 8.2019 oz,
do prenehanja veljavnosti odloibe Zavoda RS za 5olstvo Stevilka: 6901-605812017-24 z
dne 21. 1.2019.
b. ObIina Moravske Toplice podaja soglasje k oblikovanju dodatnega poloviinega

oddelka v enoti Fokovci od 1. 3. 2019 naprej.



3. seja obiinskega sveta 5. februar 2019

Navzodih je l4 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 10. toiki:
Pobude in vpralania

- Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je podala odgovor eiste narave
d.o.o. na pobudo Stefana Kodile, podano na prejinji seji obdinskega sveta. Povedala je, da
direktor JKP Cista narava d.o.o. pojasnjuje, da se v zimskem dasu izvajajo le sanacije udamih
jam, ter da bodo zadeve urejali, ko bodo za to primeme temperature.
- G. Stefan Kodila je podal pobudo, da dlani obdinskega sveta polovico sejnine, ki jim pripada
za danaSnjo sejo obdinskega sveta, namenijo za drtLino iz Bogojine, ki je ob eksploziji
plinske jeklenke izgubila druZinskega dlana.
- G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da gre za hvalevredno dejanje, vendar je tak5nih
primerov v obdini ved, zato je potrebno biti previden.
- G. TomaZ Gresorec je povedal, da pozdravlja plemenit namen, ter pojasnil, da se je pred
kratkim v Bogojini zgodila 5e ena tragedija. Povedal je, da je na pomod priskodilo veliko
domadinov, vkljudila seje tudi KS in dru5tva, ki zbirajo sredstva za obe druZini.
- G. Leonn Tumer je menil, da bi tak5na gesta, glede na to, da je podobnih situacij v obdini
ved, lahko bila diskriminatoma. Predlagal je, da obdina ustanovi sklad, iz katerega namenja
sredstva v podobnih primerih.
- G. Stefan Hul je povedal, da podpira predtog, da se pomaga druZini, vendar ne s sklepom
obdinskega sveta, vsak dlan obdinskega sveta naj se o tem odlodi sam.
- Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je povedala, da obidajno ob
podobnih primerih druStva v vasi vodijo akcijo zbiranja prostovoljnih prispevkov. Menila je,
da zadeva ni primema za odlodanje na obdinskem svetu.
- G. Andrej Baliead je povedal, da je bil tudi sam Ze pobudnik zbiranja prostovoljnih
prispevkov, ter pri tem ugotavljal, da vdasih gotovina ni najboljSa re5itev, ampak bi bila bolj
primema pomod v drugi obliki.
- G. Stefan Kodila je podat mnenje, da kdor hitro da, dva krat da. Pojasnil je, da tudi v
primeru, da obdinski svet sprejme sklep, mora vseeno vsak posamezni dlan obdinskega sveta
podati posebno izjavo. Povedal je, da se strinja s predlogom, da se znotraj obdine formira
fond, ter da verjame, daje Ze sama razprava na danaSnji seji prinesla pozitivne udinke.
- G. Du5an Puhan je povedal, da izku5nje iz podobnih primerov kaZejo, da kdor pogori, ved
dobi kot izgubi. Zato je potrebno biti previden, saj Skodo krijejo tudi zavarovalnice.
- G. Alojz Glavad - Zupan je predlagal, da se akcija zbiraila prostovoljnih prispevkov vodi
krajevno, dlani obdinskega sveta pa se odlodajo individualno.

K 11. toiki:
Razno

- G- Andrej Baligad je dlane obdinskega sveta seznanil, da se je udeleZil seminarja o
pristojnostih obdinskega svera, ki je bil dobro pripravljen. povedal je, da je pripravil tudi
predlog sistemske zasnove za prenosne radunalnike dlanov obdinskega sveta.
- G. Alojz Glavad - Zupan je dlane obdinskega sveta seznanil, da je bila opravljena sanacija
sejne sobe, ter da bodo na steno namesdeni displeji. povedal je, da je ravnateljica ciS



3. seja obdinskega sveta 6. februar 2019

Bogojina poslala dopis, povezan s problematiko ogrevanja na osnovni Soli, v katerem so tudi
izjave o nezakonitem delovanju. Pojasnil je, da telave obstajajo, a jih odpravljamo, ni pa vse
narobe, nezakonito itd.. Zdravje in Zivljenje otrok in zaposlenih ni ogroZeno. Podal je
informacijo, da bo na seji vlade obravnavana prekategorizacija ceste Bogojina-Gandani, ki je
nevarna. ilane obdinskega sveta je povabil na obdinsko proslavo ob slovenskem kulturnem
prazniku, ki bo 7. 2.2019 v Andrejcih.

Seja je bila zakljudena ob 18.40.

Zapisala: Predsedujodi:
Alojz Glavad, Zupan
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