
13. sela olriinskcg.r si Itr 28. iun ii 2016

Z.4,PISNIK
13. redne seje Obiinskcga svcta Obiine Moravskc Toplice, ki jc bila

r torck. 28. junija 2016 r' prostorih Obiine Moravske Toplice.
Kranjieva ul. -i. s priictkorn ob 15. uri

NAVZOaI ilani oblinskega svcta:
Andrej Baligai. lgor Camplin, Majda I)urinck. DuSan Grof, Stetan t.lul. Anita Kerman
(pridruZila se je pri 3. todki dnevnega reda). SaSo Koca. Stefan Kodila. SaSo Nordid. Ladislav
Sabotin, Alojz Trplan, Vlado Vudkid, Vesna Zadravec.
Odsotni dlani obiinskega sveta: Leonn Tunter. Stelan Zohar (oprai,.ideno).
Ostali navzoii:
Alojz Glavad --Zupan, Martina Vinli Kranjcc tajnik obdine, Slavica Fujs - svetovalka z_a

finance, Mitan Sadl - vi5ji svetovalec za okolje in infrastrukturo, Anita Gomboc strokovna
sodelavka YII/l za okotje in prostor (pri td. 3), Alenka Sumak - predstavnica ZEU Murska
Sobota (pri td. 3), Melita Gorza - pravnik VII/1, ki pise zapisnik.

Sejo je vodil Zupan Alojz Glavad, ki je pozdravil vse prisotnc in predstavil dnevni red.
posredovan z vabilom:

l. Potrditev zapisnika 12. redne seje Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice
2. Potrditev zapisnika 2. izredne seje Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice
3. Osnutek Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu Obdine Moravske Toptice - t.

obravnava
4. Osnutek Odloka o grbu in zastavi Obdine Moravske Toplice - I. obravnava
5. Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraZevalnent

zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice za Solsko leto 201612017
6. Predlog sklepa o ukinitvi statusa zemlji5da grajeno javno dobro lokalnega pomena
7. Predlog sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
8. Predlog sklepa o imenovanju v.d. odgovomega urednikajavnega glasila
9. Pobude, mnenj4 vpraianja in odgovori
10. Razno.

Predlagal je razSiritev predlaganega dnevnega reda, in sicer pri todki 8: Soglasje k imenovanju
v.d. direktorja TIC, ter pri todki 10: Predlog sklepa o spremembah vrednosti projektov v
nadrtu razvojnih programov.

Predlagan razlirjen dnevni red je bil soglasno sprejet.

PREDL OG SKLEPA ST. 123:

Obiinski svet Obiinc Moravske Toplice polrdi zap isnik 12. redne sejc ObEinskega svcta

Obiine Moravske ToPlice.

Navzodih je l2 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 12

PROTI: 0.

Sklcp jc sprcjct.

K 1. tolki:
Potrditev zapisnika 12. redne scie Obiinskesa sveta Obiine Moravske Tonlicc
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PI<E I)LOG SKLI.PA: l2-l:
Obdinski svet Obiinc Nloravske'I'oplice potrdi zapisnik 2. izrednc sejt Ohiinskega sveta

Obiine Nloravskc l'oP licc.

Navzodih je l2 ilanor obainskega sveta

ZA: 12

PROTI: 0.

Sktep je sPrejet.

K 3. toiki:
Osnu tek Odloka o obiinskem prostorskem natrtu Obiinc Moravske 'l.o u lice -

l. obravnava

G. Alojz Glavad - Zupan je uvodoma povedal, da je odtok o obainskem plostorskem nadrtu

najpomembnejSi obiinski dokument, ki ureja posege v prostor, ter da se je postopek priprave

opN zaeel pred 8 leti; r,mes je bito podanih dosti pobud in sprejetih kar nekai sprememb

zakonodaje. Besedo je predal ga. Atenki sumak - predstavnici ZE|J Murska Sobota. ki je

orioravil osnutek odloka.

bu. at.nXu Sumak je povedala, da se je postopek pridel teta 2007 s sklepom 2upana, da je bil

prvi osnutek leta iOdS poslan v smemice 30 nosilcem urejanja prostora (ministrstva in

upravljavci gospodarske javne infrastrukture). Ministrstvo za kmetijsn'o. se je v svojih

smemicah opredelilo negativno do preteZnega dela pobud, vendar se je obdina zaradi

strateskih poireb do teh pobud ponovno opredelila in jih vkljudila v nadalinje postopke.

Obdina je v postopku pridobivanja smemic pridobila tudi odlodbo, da je za OPN treba izvesti

portop"L ceiovite presoje vplivov na okolje, za kar 1e bilo treba izdelati okoljsko porodilo.

bnou.u 2010 je bilo izdelano Okotjsko porodilo za OPN Obcino Moravske Tbplice (oP), ki
je decembra 2010 prejelo mnenje o ustreznosti. Dopolnjen osnutek OPN in OP sta bila javno

razgmjena, izvedena je bila tudi lavna razprava. V dasu javnih razgmitev ter na javnih

obravnavah je bilo skupaj podanih 580 posamidnih pripomb, r'kljudno s pripombami za

opredelitev stavbnih zemlji5d v vinorodnih obmodjih. Na vse pripombe, ki so bile

obravnavane v postopku priprave OPN je obdinski svet aprila 2013 spreiel stali5da do

pripomb. Zaradi prevelikega obsega pobud so bila potrebna usklajevanja z nosilci ulejanja
prostora. Decembra 2013 je bil na Ministrstvu za kmetijstvo organiziran usklajevalni sestanek

za posege, s katerimi se minislrstvo ni strinjalo. Januarja 2014 so bila organizirana
usklajevanja zaradi poplav na obmodju Obdine Moravske Toplice in Mestne Obdine Murska
Sobota. Na podlagi navedenega je bila marca 2014 dopolnjena l{idrolo5ko hidravlidna Studija
za obmoQe Obdine Moravske 'l'oplice. Usklajevanja so bila potrebna tudi zaradi postopka
komasacij. Dopolnjeno okoljsko porodilo z vidika varstva narave ni bilo sprejemljivo, zato je
obdina pristopila k izbrisu stavbnih zemlji5d z narnenom ohranjanja kvalifikacijskih habitatov
ter dolodila povrSine trajnega varovanja habitator,. Povedalaje, da se odlok deli na strate5ki in
izvedbeni del. OPN velja za celotno obmodje obdine je podlaga za pripravo projekta z-a

pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov, izdajo dovoljenj za posege
v prostor, dolota obnxrtja za pripravo oblinskih podrobnih prostolskih nairlor,(OPPN) ter da
ima dvc prilogi: Prcglcd cnot urcjanja prostora v obdini Moravske Toplice in preglednico z
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K 2. toiki:
Potrditev zapisnika 2. izredne seic Obdinskega svcta Obiine Moral'ske 'I oplice
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objekti, ki so dopuslni za posamezna obmodjallczrhle\ rrinri. enostavninti in zaiasninti
podrohnrjie nanrenske rabe.

Osnutek odloka sta na svojih scjah obravnavala: odbor za lok.rlrro inliastrukturo in statutarno
prar na konrisi.ja. ki obdinskernu s\:etu predlagata. da sprc'lnre prcdlagan osnutek Odloka o
obiinskenr proslorskem nadrtu Obtine Moravske Toplice.

\I r-ltzlrritr i so sodelovali
(i. Saio Nordid ie predlagal. da se odlok sprejme dim prej. ter da dlani obdinskega sveta
naslcdnjii grafiini del prejmejo tudi v pisni obliki
C. Aloiz Glavad - Zupanje povedal, da se je postopek zavlckel zaradi novih predlogov za
spremembo namenske rabe stavbnih zemljiSi, kot posledica napovedanega davka na
nepremitnine.
G. Ieor Camp_lin je vpra5al kaksen je nadaljnji postopek.
(ia. Alenka Sumak - predstavnica ZEU Murska Sobota je pojasnita, da se pristopi k
izdelavi predloga OPN za pridobitev kondnih mnenj in odlodbe o sprejemljivosti vplivov
plana na okolje.
G. leor Camplin je vpraSal ali so Se moZne spremembe namenske rabe zemlji5d.
Ga. Alenka Sumak - predstavnica ZEU Murska Sobota je odgovorila, da o tem otlloda
obdina. da pa niso moZne spremembe iz kmetijskih zemlji5t v stavbna, ter nobene Siritve,
ki vplivajo na okolje. so pa moZne [e spremembe 2e obsrojedih stavbnih zemljiSd v drugo
namensko rabo, vendar ne iz okoljskega vidika v bolj intenzivno dejavnost (npr. iz
stanovanjske gradnje v gospodarsko cono), ki bi lahko kakor koli vplivalo na spremembe
okoljskega porodila.
G. Stefana Kodila je zanimalo kdaj dasovno se predvideva zakljuaek postopka, ter ali
pobuda 137 v k.o. Moravci v odloku ni upoStevana
Ga. Alenka S dstavnica ZEU Murska Sobota je odgovorila, da se.ie ministrstvo
do predmetnega posega opredelilo negativno, ter da bo postopek zakljuden proti koncu
Ieta.

G. Aloiz Glavat - 2upan je povedal, da obdina v primeru negativnih opredelitev
ministrstva, ne bo ved vztrajala pri svojem predlogu. saj odtok drugade nikoli ne bo
sprejet. Povedal je, da najvedji problem predstavljalo poplavna obmodja in habitati.

a Cam lina je zanimalo kak5ni so pogoji na obmodjih razprSene gradnje, ter
razlika med CU in CD, in dolodilo 78. dlena odloka.
Ga. Alenka Sumak - predstavnica ZEU Murska Sobota je pojasnila, da so CD druga

obmodja centralnih dejavnosti, namenjena dolodeni dejavnosti, razen stanovanj; CU pa so

osrednja obmodja centralne dejavnosti, pri katerih gre za prepletanje trgovskih, oskrbnih,
storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih,izobraZevalnih, kulturnih verskih

in podobnih dejavnosti ter bivanja. Pojasnila je, da 78. 6len odloka doloca obveznost

ohranjanja biotske raznowstnosti.
Ga. Martina Vink Kraniec - tajnik obdine je povedala, da se minimalne spremembe odloka

lahko poSljejo do konca jutriSnjega delovnega dasa na elektronski naslov Anite Gomboc.

Prcdlog SKLEPA ST. I25:
Obdinski svet Obtine Moravske Toplice sprejmc osnutek Odloka o Obiinskcnr

drui.ba t.aprostorskem na6rtu obiine Moravske Toplicc, ki ga je pripravil ZEU'

nairtovanje in inZeniring d.o.o. Murska Sobota, junij 2016'
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Navzodih je l3 dlanov obainskcSa svcia

ZA 13

PRO'tl 0.

Sklep je sPrejet.

K 4. toiki
()s n ulck ()dloka o srbu in zastar i 0biinc Moral'ske ToD licc I. obrnvnar:r

pravi so sodelovali
Stcfan Kodila je vpra5al kdo je bit imenovan v komisijo, ter po kak5nem kliueu jc

Ga. Martina Vink Kranjec - tainik obiine je uvodoma povedala. da je Zupar.r irncnovai 5-

dlansko komisijo, ki je objaYila jaYni natedaj za izbito grba in zastave obdine Moravskc

Toplice. Na javni nat;daj je prispclo 24 predlogov, med katerimi je bil kot najboljSi spre.ict

predlog auto4a Srcika Merklinrr. Po.iasnila je, da bo po sprejemu osnutka odloka z arlorlcttr

iktenlena pogodba za izdelavo ccloslrlo podobe in pripravljen predlog odloka'

osnutek odtoka je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlia. da.ic

odlok pripravljen v skladu s predpisi in ga predlaga obdinskemu svetu v sprejem'

G. Al;jz btavad - Zupan je povedal. da se pogosto postavlja vpra5anje zakaj spreminjanro' ter

podal odgovor, da obdina nima grba. inra lq znak, ki ne ustreza heraldidnim pravilom.

.G
komisija izbrala ta predlog.

Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obdine je odgovorila. da je bila komisija sestavljena iz

J-t"n eastnin obdanov, dveh alademskih slikarjev, njena predsednica pa je bila Mate-lka

Pajalii
G. Alojza Trplana je zanimalo

Ga. Martina Vink Kmniec
ali ie moZno videti ostale predloge grba in zastave'

ajnik obdine je odgovorila. da je predloge moZno videti r

nJenl prsaml.
d. SaSo foca.le povedal, da se mu grb zdi korak nazaj, saj izgteda kot iz osemdesctih let.

bl"d, b.", sveZine, agresije, ter ne predstavlja goridkega dela obdine. Menil je, daje dober

za kraj Moravske Toplice, nikakor pa ne za celotno obdino, zato bo glasoval proti

G. Ladist av Sabotin je menil, da iz grba ni razvidno, da gre za dvoiezidno obdino

G. Vlado V je povedal. da bo glasoval proti predlogu, ki ne zajema goridkega delaC

obdine
Ga. Anita Kerman e menila. da grb mora biti prepoznaven, ter da je termalna voda znak

prepoznavnosti Moravskih Toplic. da pa jo motijo barve.

G. Aloiz Glavat - Zupan je po.iasnil, da g1e za osnutek odloka, ki ga bo a\4or do naslednje

obravnave dodelal.
G. SaSo Koca je predlagal, da svoje mnenje o predlaganem grbu in zastavi podajo tudi

obdani.
G. Du5an Grof - podZupan je menil, da razlaga zapisana v 5. dlenu odloka, da zelena bana
ponazarja lego obdino, ne vzdrLi.
G. Stefan Kodila je menil. da je stvar nova, z.ato je v zadetku odpor, kasneje se latrlio
prikupi. Vseeno je menil, da bi po drugadni poti pri5li do sprejemljive odloditve - odlodati
bi se morali med ved predlogi.
Ga. M na Vink Kran CC - tajnik obdine je povedala, da je bil javni razpis objavljen v
Lipnici, ter da so bili obdani z razpisom soznenjcni.
G. SaSo Koca jc povcdal, da ga moti sestava komisije, saj akademski slikarji ne delajo
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Pretllos SKI-EP,\ S'f. l26:
()biinski svct ()hiinc Nlorayske Toplicc sprcjmc predlagan osnutck otlloka o grbu in
zasttvi Obiinc i\Ioravske Toplice z upo5tevanjenr priponrb iz rrzpravc, ki bodo
pos rcdovanc avlorj u.

Navzodih je ii ilanor obeinskega sveta
ZA IO

PROTI 2.

Sklep je sprejet.

K 5. toiki
I,rcdlos so lasia k sistemizaci i i delovnih mest v ia!'nem vzgo I no-izobraZcr alncm zavodu
Vrtci obiine Moravske ToDlicc za Solsko leto 201612017

Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obcine je uvodoma pojasnila razlike nred sistemizacijo, ki
jo predlaga ravnateliica in predlogom obdinske uprave. Ravnateljica predlaga. da se delovno
mesto raaunovodjc sistemizira v zavodu vrtci, obiinska uprava pa, da se to delovno mesto
sistemizira v obiinski upravi in radunovodja opravlja tudi radunor.odska clela za ostale zavode
in obdino. Ra'nateljica predlaga, da se sistemizira se I delor no mesto pomodnice
vzgojitetjice za primer, de bo po zapolnitvi polovidnega oddelka .' lr.{ardancih potrebna
sprememba v cel oddelek, obdinska uprava pa tega delovnega mesta na zalogo ne predlaga.
Ravnateljica predlaga tudi, da se ukine poldnevni program, ter po'etzrn normativ v enoti
Fokovci, Martjanci in Prosenjakovci, sredstva, ki jih bo obdina s tem prihranila, pa se
namenijo za dodatno subvencijo za star5e pri ekonomski ceni.
Ker odlodanje o poldnevnem programu in povedanem normativu. ni predmet sistemizacije
delovnih mest. ampak je dolodeno s posebnimi sklepi, obdinska uprava predlaga, da obdinski
svet o navedenem odloda na eni od naslednjih sej obdinskega sveta.
- Ga. Simona Kaudid - ravnateljica Vrtcev obdine Moravske Toplice.ie povedala, da imajo v

zavodu tri polovidne oddelke, ter da delovno mesto pomodnice r..zgojiteljice ne vpliva na
ekonomsko ceno vrtca, dokler delovno mesto ni zasedeno. Povedala je. da se starSi
strinjajo, da se poldnevni program ukine in omogodi viSja subr.encija za vse starSe.

Predlog sistemizacije je na svoji seji obravnaval odbor za druZbene dejavnosti. ki obdinskemu
svetu predlaga, da poda soglasje k sistemizaciji delovnih mest v zavodu Vrtci obiine
Moravske Toplice.

V razpravi so sodelovali
Ca Simona Kautid - ravnate ljica je povedala, da osebno podpira predlog, da se delovno
mesto radunovodja sistemizira v obdinski upravi
G. Stefan Kodila ie r'praSal koliko delovnih mest se sistemizira.

- Prejel je odgovor, da se sistemizira 42,90 delovnih mest.

PredlosSK-LEPA ST. TZZ.

Obiinski svet Obdine Moravskc 'l'oplice podaja soglasje k sistcmizaciji delovn ih mcst 'r'

iavnem vzgo.jno-izobraZevalncm zavodu Vrtci obiine Moravskc Toplice za Solsko lcto

2016/201'7 za naslednja dclovna mesta:

)
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Navzodih je l3 dlanov obdinskega svcta:

ZA 13

PROTI O.

Sklep je sprejet.

K 6. totki:
Predlo p sklcDa o ukinitli statusa zeml trsca gra leno iavno dobro lokalnc gan0mena

Ga. Martina vink Kranjec - tajnik obdine je povedala, da se status grajeno javno dobro

lokalnega pomena ukinja na parceli v k.o. Kandevci, ki se ne uporabtja kot cesta, ter da bo

obdina navedeno parcelo zamenjala za zemljiSde ob cesti. na katerem je grajen vodovod.

predlog sklepa sta na svojih sejah obravnavala statutamo pravna komisija in odbor za lokalno

infrastrukturo, ki obdinskemu svetu predlagata. da sprejme predlagan sklep o ukinitvi statusa

zemljiSda.

Razprave ni bilo

I'rcd lo SKLEPA ST. I28:
Obdinski svet Obiine Moravske 'I'oplice sprcjme predlagan sklep o ukinitvi statusa

zemlji5ia graje[o javno dobro lokalnega po]ncna v k.o. Kanicvci.

Navzodih je l3 dlanov obdinskega sveta:
ZA 13

PROTI O.

Sklep je sprejet.

K 7. totki:
Predlog sklepa o imenovan iu Svcta za Dreycnti\'o in vzsoio Y cestncm frromctu

I

0,i0
0 l0

Ga. Martina Vink Kraniec - tajnik obdine je povedala, da je Svetu za preventir.o in vzgojo
v cestneln prometu potekel mandat. zato je komisija za mandatna vprasanja, volitve in
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I

II.

Navzodihje l3 dlanov obdinskega sveta:

ZA 13

PROTI O.

Sklep je spreiet.

K 8. toiki:
a Predloe sklena o inrenovanju v.d. odqovorncqa urednika iavnega glasila in

Dre.dlol_qagl3s i4 lijnrc4a!'a!rlu r'.d. direktoria TIC Moravskc Torrlicc

C. Du5an Crof - podZupan .je kot predsedr k komisi.ie za mandatna vpraSarl.ia, r,olitvc in
imenovanja pojasnil, da so se na javni ruzpis za imenovanje odgtlvomega urednika javlrcga

glasila prijavile 3 kandidatke, med katerimi ena ni izpolnjevala vseh razpisnih pogojev- zato

se ni uvrstila v postopek izbire; z dvema kandidatkama pa je bil opravljen razgovor. Ker

nobena ni prejela vedine glasov komisije, komisija za mandatna vpraSanja, r'olitve in

imenovanja predlaga, da se javni razpis ponovi, za das do imenovanja odgovornega urednika

pa se imenuje v.d. odgovornega urednikajavnega glasila.

Predlog sklepa o imenovanju v.d. odgovomega urednika javnega glasita je na svoji seji

obravnavala statutamo pravna komisija, ki meni, da v.d. odgovorni urednik, glede na to. da je

to funkcijo opravljal Ze Boris Cipot, ne more biti imenovan za 6 mesecev'

oravi so sodelovali:
G. Stefan Kodila je povedal, da gtede na to, da nobena od kandidatk ni prepridala

7

Y raz

komisiie, clnrge moZnosti ni, zato bo glasoval za.

iutenorattja objarila pozir za plcdlaganje novih kandidator'. ter obdinsi,cnrL.r 5\1.'iir
prcdlaga. tla irnerruje SPY r sesrlr i. ki .jc razvidna iz predlaganera sklepa.
C IlUj4!(itq!'- podZupan .jc kot predsednik kontisije za nandatna vpraSanla. r,rlit..,. irr

intenovanja porcdal. da sc.je kornisi.ja spraSevala ali je lahko l SP\i kot prcilstar nik
obi'inskegir svcta intenoran kandidirt. ki ni 6lan obiinskega svcta- Po preglctlu 1tr-isto.jn,'sli
in dela kolnisi.ie, ki poteka r ci'inonrr v dopoldanskem aasu. so se stlinjali. da rri nuino. tllr
.ie l)redstavnik obc'inskcga s\ ctu. alxn obtinskega sveta.

- G. Stefan Kodila je povcdal. tla .ie rr.jego'r,o staliSie sicer bilo. da naj bo v SP\/ inrerr,.r tur
vsaj eden tlan obdinskega sveta. ter da rnalce obZaluje. da ni bilo usrreznega predloge.

Predloe SKLEPA ST. I29:
Obiinski svet Obtine Moravskc Toplice imenuje Sr.et za preventit'o in vzgojo r
ceslnem prometu v scslar.i:
l. IOZE LIPAJ - predstar.nik obiinskega sveta,
2. IGNAC GABOR - predstavnik obdinskega sveta,
3. MILAN SADL - predstavnik obiinske uprave,
4. FRANC MARIa - prer.lstavnik aMD Stefan Kovai M. Sobota,
5. FRANC CARNI - predstavnik ZdrtLenja Soferjev in avtomehanikov M. Sobora,
6. ROMAN JESOVNIK - predstavnik Policijske postaje M. Sobota,
7. DUSAN NEMEC - pretlstavnik osnovnih 5ol invrtceY v oblini,
8. DAMIR JOSAR - predstavnik MIR Telanovci,
9. ANDREJ STEVANaEC - predstavnik iiste narare d.o.o. Te5anovci.
Mandatna doba ilanov traja Stiri leta in zatne teEi z dnem konstitutivne seje.



1ll seja obr'irskt'gu svi'ta IU. iu nij 2 016

qa. A4it! dq!!!A je zanimalo kdaj je imela kolnisi.ia st'io ir, ali .ie dolodila datunr
nor cgrr razpisa.
G, !-iado !q.!( je vpra5al kaj se'zgodi. te r,.d. ni imenovarr.
(i. r\lql (ilavad Zupan je povcdal, da v skladu z odkrkortt druge poti ni. ter da je
obiinski s\et dolzan imenovati r,.d. odgoromega urednika.

Prcdlog SKLI'lPA ST. 130:
Obiinski svet Otriinc Moravske 'l'oplice imenuje SEN'I'O l)Oi\I.iAN, l'ESANOV(ll za

vriilca tlolinosti odgovornega urednika javnega glasila Obiine hloravske Toplicc, za ias
do imcnrl anja odgovornega urcdnika, r'endar najvei za 6 nrcsccu\.

Navzoiih je l3 ilanor. obdinskega sveta

ZA9
PROl-l 2.

Sklep je sprejet.

b, l'rcdlog soglasia k imenovan iu r'.d. direktoria 'f I(l Nloravske ToDlice

G. DuSan Grof - podZupan je kot predsednik komisije za nrandatna vpraSanja. volitve in
imenovanja pojasnil, da komisija za mandatna vpraSanja. rolin'e in imenovanja predlaga

obcinskernu svetu, da poda soglasje k imenovanju v.d. direktor.!a TIC Moravske Toplice.
G. Stetan K dila je kot predsednik sveta zavoda TIC Moravske Toplice pojasnil, da je
svel zavoda objavil javni razpis za imenovanje direktorja IlC, ki mu potede mandat

01.08.2016. ter da sta se prijavila 2 kandidata, s katerima je bil opravljen razgovor. Ker
nobeden od kandidatov ni bil izbran za direktorja TIC, svet zavoda prosi ustanovitelja za

soglasje k imenovanju v.d. direktorja TIC.
G. Alo z Clavat - lupan je povedal, da ga. Matejka Pajalic dobro vodi TIC, ter da je
sanirala stanjc TIC-a na finandnem podrodju, ki je bilo slabo. Zato 2eli. da se dosedanji
direktorici to prizna in da ostane na delovnem mestu v 'flC-u. I)ovedal je, da je TIC
velikokrat v javnosti tarda razlidnih interesov.
G. Alajza Trptana je zanimalo ali bo sedanja direktorica ostala zaposlena v TIC-u.
G. Srelan Kodila je kot predsednik sveta zavoda TIC odgovoril. da ima sedanja direktorica
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za ncdolodcn das

l'rcd log SKLEPA ST', T:T:

Navzoiih je l3 dlanov obdinskega sveta:
ZA9
PROTI l.
Sklep je sprejet.

Obiinski svet Ohiine Moravske Toplice podaja soglasjc k sklepu Sveta zavoda TIC, da
se za ias do imcnovanja direktorja.na podlagi ponol'ljenega javnega razpisa, vendar
najdlje za eno lcto, UROS KAMENSEK imenuje za vriilca dolZnosti direktorja TIC-a
Moravske 'f oplice.
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L Ci. SaSo Noriid je opozoril. daje bil na ccsti Scbeborci. ki vodi od igriiia v viis rtasil.r
postavljen promclni znak za oster ovinek. ki ga r ci ni.

(i. Alojz Glavai Zupan je povedal, da bo obtinska uprar.a zadevo preverila na podjetju
i- ista nruava.
l. G. SaSo Koca je podal pobudo, da se r, 'l'eiano'cih pri gasilskem donru uredi prehod za

peSce. Pohvalil je obiinsko upravo, ki .je organizirala odvoz kosorrrih odpadkov po
sistemu od vrat do vrat.

(i. Alojz Glavad - zupan je povedal, da je zadelo porrebno uskladiti z direkcijo RS za ceste.
tc-r da morajo biti prehodi za peSce v skladu z vel.jar,no zakonodajo osvetljeni.
i. c. Stelan Kodila je povedal. da tudi sanr pozdravlja taksen sistem odvoza kosovnih

odpadkov, ter predlaga, da se le-ta tudi v prihodnje opravlja enkrat letno. povedat je, da je
po zadnjem neurju ostala ogromna Skoda na poteh in ostalih povriinah v Selu in
Prosenjakovcih, ter da je potrebno opraviti ogled in to urediti. postavil je vprasanje g.
Stefana Zoharja ali se je in za kaksen namen se je porabil denar. predviden za nabavo
prenosnih radunalnikov za dlane obdinskega sveta.

4. G. Alojz Glavai - Zupanje povedal, da od'oz kosovnih odpadko' veliko stane, ter da bo
v kratkem odprt zbirni center v Fokovcih.

5. Ga. slavica Fujs - svetovalka za finance je povedala, da je odvoz kosovnih odpadkov
obdino stal cca. 35.000 EUR.

K 10. totki
Razno: Predlog skleoa o sDremem bah vrednosti nroiektov v natirtu razvo inih

Ga. Slavica Fujs - s'etovalka za finance je pojasnila, da je obdina na Fundacijo za sport
prijavila dva projekta: Zunaqa Spo(na igrisda pri DoS prosenjakovci rokometno igrisde in
ureditev Sportne infrastrukture v obdini Moravske Toplice - umetno drsalisde. Ker je bil
uspesen le eden projekt, to je zunanja Sportna igrisia pri DoS prosenjako'ci. predlagamo
prerazporeditev sredstev iz enega projekta na drugega.

Predlog SKLEPA 5T. rlt:

Lrogramov

Obiinski svet sprejme predlagano spremembo
Morar,ske Tnplice za leto 2016.

Nairta razvojnih programov Obdine

Navzodihje l2 dlanov obdinskega sveta:
ZA 12

PROTI O.

Sklep je sprejet.

Zepisala

G. Alojz Glavad - Zupan je dlane obdinskega sveta seznanil, da so na mizo prejeli elaborat, ki
doloda ceno vode Pomurskega vodovoda, ki je le informacija, saj bo zadevo obdinski svet
obravnaval na eni od naslednjih sej.
Se.ia.ie bila zakliudcna ob I8.52.

Prcdscdujodi:
Alojz Glavad, Zupan
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K 9. roiki:
l'ohudc. mncrria, r'nraiania in otlgorori


