26. februar 2018

25. seja obiinskega sveta

ZAPISNIK
25. redne seje Obiinskega sveta Obtine Moravske Toplice, ki je bila
v ponedeljek, 26. februarja 2018, v prostorih Obdine Moravske Toplice,
Kranjdeva ul. 3, s pridetkom ob 15.30

NAVZOdI ilani oblinskega sveta:

Andrej Baligad, Igor Camplin (pridruZil se je pri 1. todki dner,nega reda), Majda Durinek,
Du5an Grof, Stefan Hul, Sa5o Koca, Stefan Kodila (pridruZil se je pri l. todki dnevnega reda),
Sa5o Nordid, Ladislav Sabotin, Alojz Trplan, Leonn Tumer, Vlado Vudkid, Vesna Zadravec.
Odsotni dlan obdinskega sveta: Anita Kerman, Stefan Zohar (oba opravideno)'
Ostali navzoii:
Alojz Glavad - Zupan, Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave, Slavica Fujs svetovalka za finance, in Melita Gorza - pravnik VII/2, ki pi5e zapisnik.
Sejo je vodil podZupan Du5an Grof, ki je pozdravil vse prisotne.
Po ugotovljeni navzodnosti so dlani obdinskega sveta soglasno sprejeli zapisnik 24. redne seje
Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice.
Soglasno je
1

.

bil sprejet tudi naslednji dnevni red:
Porodilo o izw5itvi sklepov obdinskega sveta

2.
3.
4.

Porodilo nadzornega odbora Obdine Moravske Toplice za leto 2016
Porodilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru poslovanja OS Fokovci zaleto 2016
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih sluZbah v
obdini Moravske Toplice - skraj5ani postopek
5. Predlog soglasja doloditvi cene storitve pomod druZini na domu in doloditvi
subvencioniranje cene storitve pomod druZini na domu za leto 2018
6. Predlog sklepa o ukinitvi statusa zemljiSd druZbena lastnina
7. Predlog sklepa o ukinitvi statusa zemljiSd sploSno ljudsko premoZenje
8. Predlog letnega programa kulture Obdine Moravske Toplice za leto 2018
9. Predlog letnega programa Sporta Obdine Moravske Toplice zaleto 2018
10. Pobude in rpra5anja
1
Razno.

k

l

K l. toiki:
Poroiilo

o

izvrlitvi sklenov obdinskeqa sveta

Porodilo o izw5itvi sklepov Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice, sprejetih na 24. seji
obdinskega sveta, je predstavila ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave.
Porodilo je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, ruzlogi za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice je seznanjen s Poroiilom o izvrlifvi sklepov
Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice, sprejetih na 24. redni seji.

Navzodihje

ZA:
PROTI:

13 dlanov obdinskega sveta:
13

0.

Sklep je sprejet.
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K 2. toiki:
Moravske Tonlice za leto 2016
nadzornesa
odbora
Obiine
Poroiilo
predsednica nadzomega odbora opravideno odsotna, je porodilo
nadzomega odbora predstavila ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave.

Glede na to, da

je bila

Porodilo nadzomega odbora je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisiia, ki
ugotavlja, da so pravna podlaga, razlogi za sprej em in predlog sklepa ustrezno oblikovani in
pravno formalno pravilni.

V razDravi so sodelovali:
- G. Sa5oia Nordida je glede na ugotovitve nadzomega odbora, da so k zahtevku druStva
upokojencev priloZene kopije nepopolnih radunov, zanimal postopek izpladila dru5tvom.
Glede na majhen Yo izteq'anih terjatev, je podal pobudo, da se dim ved terjatev vloZi v

-

izw5bo.
Ga. Slavica Fuis - svetovalka za financeje pojasnila, da se sredstva druStvom izpladajo na
osnovi zahtevka dru5tva, ki k zahtevku priloZi kopije radunov. Pojasnila je, daje nadzomi
odbor ugotovil, da se radun ne glasi na druStvo.
Ga. Martina Vink Kraniec - direktorica obdinske upraveje pojasnila, daje bilo v letu 2017
vloZenih veliko izvr5b preko portala e-carina, poslano ogromno pisnih opominov
dolZnikom in opravljenih telefonskih klicev.
G. Ladislava Sabotina je zanimala prodajna pogodba, sklenjena 14.12.1984, s katero je
bila prodana nepremidnina v k.o. Berkovci.
Ga. Martina Vink Kraniec - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da je kupec ob
podpisu pogodbe, namesto datuma podpisa prodajne pogodbe, pomotoma rpisal datum
svojega rojstva, kar je obdinska uprava ugotovila in datum ustrezno popravila pred
nota$ko overitvijo pogodbe.
G. Stefan Kodila - podZupan je menil, da je potrebno porodilo nadzomega odbora
obravnavati na seji, na kateri je zagotovljena prisotnost predstawika nadzomega odbora.
Zanimalo ga je na kaj opozarja nadzomi odbor pri skupni vlogi za sofinanciranje malih
distilnih naprav.
Ga. Martina Vink Kraniec - direktorica obdinske uprave je pojasnila, daje nadzorni odbor
zmotilo to, da upravidenca po skupni vlogi nista prejela istega zneska sofinanciranja
(1.500,00 EUR), ampak je eden prejel nekaj evrov ved, drugi pa manj.

ObEinski svet Obiine Moravske Toplice se je seznanil s porolilom nadzornega odbora o
opravljenem nadzoru zakljuinega raiuna proraiuna ObEine Moravske Toplice za leto
2016.
Navzodih

zA..

je

PROTI:

13 dlanov obdinskega sveta:
13

0.

Sklep je sprejet.

Ga. Martina Vink Kranj ec - direktorica obdinske uprave je povedala, da je nadzomi odbor
pregledal letno porodilo, financiranje delovanja os Fokovci s strani obdine Moravske
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in drobnega inventarja,
javna
narodila OS Fokovci.
pogodbena dela, denama sredstva na radunih in
Porodilo nadzomega odbora je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki
ugotavlja, da so pravna podlaga, ruzlogi za sprejem in predlog sklepa ustrezno oblikovani in
pravno formalno pravilni.
Toplice, izdane

in

prejete radune, nabavo osnovnih sredstev

Razprave ni bilo.

ObEinski svet Obiine Moravske Toplice se je seznanil s poroiilom nadzornega odbora o
opravljenem nadzoru poslovanja Osnovne Sole Fokovci za leto 2016.

Navzodihje

ZA:
PROTI:

13 dlanov obdinskega sveta:
12
0.

Sldep je sprejet.

K 4. to6ki:
in
donolnitvah
Odloka o qosrrodarskih iavnih sluibah v
Predloq Odloka o spremembah
obEini Moravske Toplice - skraiSani postorrek
G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da je sprejem predlaganega odloka potreben zaradi
uskladitve odloka z veljavno zakonodajo s tega podrodja.
Predlog odloka je na svoji seji obravnavala statutamo oravna komisija, ki ugotavlja, da je
zakonska podlaga ustrezna, predlog sklepa pa v skladu z veljavno zakonodajo, ter svet za
varstvo uporabnikov iavnih dobrin, ki obdinskernu svetu predlaga, da sprejme predlagan
odlok.
Razprave ni bilo.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih sluibah v obiini Moravske Toplice po
skrajlanem postopku.

Navzodihje

ZA:
PROTI:

13 dlanov obdinskega sveta:
13
0.

Sklep je sprejet.

K

5.

totki:

Predlog soqlasia k doloiitvi cene storitve nomoi druiini na domu in doloiitvi
subvencioniranie cene storih e nomoi druZini na domu za leto 2018
G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da Dom starej5ih Rakidan kot izvajalec storitev pomodi
druZini na domu predlaga poviSanje cene, kar pomeni viSji stro5ek za obdane in obdino.

3
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Predlog sklepa je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da so
zakonska podlaga in ruzlogi za sprejem, ter predlog sklepa ustrezni in skladni z veljavno
zakonodajo, ter odbor za druZbene dejavnosti, ki obdinskemu svetu predlaga, da sprejme
soglasje k doloditvi cene storitve pomod druZini na domu in doloditvi subvencioniranja cene
storitve pomod druZini na domu za leto 2018.

Y razpravi

-

so sodelovali:

G. Sa5o Nordid. je menil, da mora izvajalec glede na to, da je bila cena storitev poviSana
Ze oktobra 2017, stro5ke pokrivati na drugaden nadin.
G. Leonn Tumerje povedal, daje pregledal tudi cene v letu 2016 in pri tem ugotavlja, da
se je cena dvignila za 21o/o. Povedal je, da bo glede na to, ker meni, da je ta model
revzdrZen, ter da vsakokratno poviSanje cen ni re5itev, glasoval proti.
G. Stefan Kodila - podZupan je ugotavljal, da se je cena ob prehodu s centra za socialno
delo na Dom starejSih Rakidan zniLala, od takrat naprej pa se stalno zviSuje. Zanimalo ga
je kdo razen Doma starejSih Rakidan 5e opravlja to storitev.
G. Aloiz Glavad - Zupan je povedal, da je izvajalcev v na5i regiji malo.

Obiinski svet Obdine Moravske Toplice sprejme predlagano Soglasje k doloiitvi cene
storitve pomoE druZini na domu in doloiitvi subvencioniranja cene storitve pomoi
druZini na domu.

Navzodihje

ZA:
PROTI:

13 dlanov obdinskega sveta:

4
7.

Sklep ni sprejet.

K

6.

toiki:

Predlos sklena o ukinitvi statusa zemliiSi druZbena lastnina

Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je povedala, da obstaja 5e nekaj
zemljiSd na katerih je potrebna ukinitev statusa zemljiSd, ter da nere5eni ostajajo 5e vodotoki,
pri katerih se mora obdina 5e uskladiti s pristojnim ministrstvom.
Predlog sklepa je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da so
zakonska podlaga in razlogi za sprejem, ter predlog sklepa ustrezni in skladni z veljavno
zakonodajo.
Y razpravi so sodelovali:
- G. Ladislava Sabotina so zanimala zemljiSda v k.o. Sredi5de, izrazil je upanje, da ne gre za
gozdna zemlji5da, na kateraje v preteklosti ie opozarjal T. Vdrd5.
Pojasnjeno mu je bilo, da ne gre za tista zemlji5da.

sklepe o ukinitvi statusa
zemlji5ia druibena lastnina v k.o' Ratkovci, k'o. Cikeika vas, k.o. Motvarjevci in k.o.
SrediSie.

obiinski svet obiine Moravske Toplice sprejme predlagane

Navzodihje

13 dlanov obdinskega sveta:

l3
zA'.
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.
4
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K

7.

toiki:

Predlog skleoa o ukinitvi statusa zemliiSl sploSno liudsko oremoien ie

Ga. Martina Vink Kranjec

-

direktorica obdinske uprave

je

pojasnila statuse zemlji5d in

njihovo namensko rabo.
Predlog sklepov je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da so
zakonska podlag a, razlogi za sprejem in oblikovanost sklepa ustrezni.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagane sklepe o ukinitvi statusa
zemljiSia splolno ljudsko premoZenje v k.o. Martjanci, k.o. Krnci, in k.o. Mlajtinci.
Navzodihje

ZA:
PROTI:

13 dlanov obdinskega sveta:
13

0.

Sklep je sprejet.

K 8. toiki:
prosrama
Predlos letnesa
kulture Obiine Moravske Tonlice za leto 2018
G. Alojz Glavad - Zupan je podal uvodne ugotovitve, ga. Martina Vink Kranjec - direktorica
obdinske uprave pa je pojasnila, da so postavke dolodene s proradunom, ter da je sprejem
letnega programa kulture pogoj za objavo razpisa.
Predlog je na svoji seji obra.mavala statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlogS za sprejem in oblikovanost sklepa ustrezni.
Predloga letnega programa kulture je obravnaval tudi odbor za druZbene dejavnosti, ki
obdinskemu svetu predlaga. da ga sprejme.

Obiinski svet ObEine Morayske Toplice sprejme predlagan Letni program kulture
Obiine Moravske Toplice za leto 2018.
Navzodih

ZA:

je

12 dlanov obdinskega sveta:
12

PROTI:
0.
Sklep je sprejet.

K 9. toEki:
Predlos let4eqa nrosrama Snorta ObIine Moravske Tonlice za leto 2018
Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da je k predlaganemu
letnemu programu Sporta podala pozitivno mnenje Obdinska Sportna zveza.
Zad,evo

je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki opozarja na neusklajenost

pravilnika z dejanskim stanjem. 9. dlen pravilnika o sofinanciranju letnega programa Sporta v

5
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obdini Moravske Toplice namred doloda, da letni program Sporta sprejme obdinski svet ob
sprejemu vsakoletnega proraduna, kar ne drZi v primeru sprejema dvoletnega proraduna.

piedloga letnega programa Sporta

je

obravnaval tudi odbor za druZbene dejavnosti, ki

obiinskemu svetu predlaga. da ga sprejme.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Letni program

Sporta

Obiine Moravske Toplice za leto 2018.

Navzodihje

13 dlanov obdinskega sveta:

13
ZA:
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K

10. toEki:

Pobude in vnraSania

-

G. Andrej Balieadje postavil vpra5anje kdaj bo organizirana odiSdevalna akcija ter odvoz
kosovnih odpadkov. Opozoril je na problem izvajanje zimske sluZbe, saj pogodbeniki ne
vedo, kje je potrebno pluZiti.
G. Aloiz Glavad - Zupan je povedal, da bo odiSdevalna akcija potekala 7. aprila, glede
odvoza odpadkov pa, da bo pripravljen nov odlok. Povedal je, da ugotavlja, da se premalo
koristi zbimi center Fokovci, ki deluje 2 krat tedensko. Glede zimske sluZbeje povedal, da
bomo pri izvajalcu preverili, kje je teZava.
Ga. Vesno Zadravec je zanimala adaptacija va5ko gasilskega doma Mlajtinci, ki naj bi bila
izvedena ved fazno, vendar to ni mogode, kerje potrebno odkriti streho.
G. Alojz Glavad - Zupan je pojasnil, je je ocena stroSkov adaptacije zelo visoka, ter da je
potrebno hkrati sanirati nosilno plo5do in stre5no konstrukcijo.
Ga. Martina Vink Kraniec - direktorica obdinske upraveje pojasnila, daje odlodeno, da se
stavba ne bo dvigovala, zamenlalt se bosta le streha in nosilna plo5da ter uredili prostori.
Ga. Majdo Durinek je zanimalo kdaj bo asfaltiran del Dolge ulice v dolZini cca 100 m, za
katero je bila pobuda dana Ze ved krat.
G. Vladoia Vudkida je zanimalo ali obdinski odloki dolodajo odmik ograje oz. Zive meje
od ceste.
G. Alojz Glavad - Zupanje pojasnil, da zakonodaja doloda varovalni pas ceste, ter daje v
primeru kr5itev potrebno obvestiti pristojno inSpekcijo.
G. Stefan fodili - podZupan je podal pobudo, da iista narava boljSe organizira izvajanje
zimske sluZbe. Zanimalo ga je kako je s kurilnimi sistemi na osnovnih Solah.
G. Aloiz Glavad Zupan je odgovoril, da je obdina prejela pripombe in finandno
owednotene podatke, ki jih je potrebno 5e pregledati.
G. Du5an Grof - podZupan je predlagal, da se na obdnih zborih gasilskih druStev, druStva
opozori, da obdinski gasilski zvezi posredujejo porodila o pregledanih hidrantih. Vsako
upravideno uporabo hidrantaje potrebno sporoditi gasilski zvezi, da namesti plombo.
G. Stefan Kodila je povedal, da je bilo na obdnem zboru PGD Selo povedano, da je
odjemno mesto za odvzem vode v Te5anovcih. Predlagal je, da se taklno odjemno mesto
vzpostavi tudi v zgomjem delu obdine.
G. Alojz Glavad - Zupan je pojasnil, da je predlog izvajalca javne sluZbe, da je drugo

-

odjemno mesto v Fokovcih.
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K

11.

toiki:

Razno

- G. Du5an Grof je kot predsednik komisije za mandatna rpraSanja.

-

volitve in
imenovanja, dlane obdinskega sveta seznanil z delom komisije. Povedal je, da je bila
komisija seznanjena z zaposlitvijo vi5jega svetovalca za projekte, ter ugotavljala
nezdruZljivost funkcij. ilane obdinskega sveta je seznanil s pro5njo Mestne obdine
Murska Sobota, da obdinski svet Obdine Moravske Toplice poda soglasje k
imenovanju direktorice javnega zavoda Pomurski muzej Murska Sobota in direktorja
javnega zavoda Galeija Murska Sobota. Pojasnil je, da komisija meni, da je bil
postopek imenovanja direkto4'ev neprimeren, saj Obdini Moravske Toplice dasovno ni
omogodal podajo soglasja k imenovanju omenjenih direktorjev.
G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da se podobno dogaja tudi pri imenovanju
direktorl'a PISK in Pomurskih lekam. ilane obdinskega sveta je seznanil, daje obdina
pogojno pristopila k letalski obrambi pred todo na obmodju SV Slovenije v letih 2018
in 2019, ter prejela polpra5evanje tujega investitorja za postavitev rastlinjakov v
velikosti 1-3 ha, za kar paje potreben sprejem podrobnega prostorskega nadrta.

Sejaje bila zakljudena ob 17.25.

Zapisala:
Melka Gorza

Predsedujodi:
Du5an Grof, podZupan
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