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

v torek, 24. aprila 2018, v prostorih Obdine Moravske Toplice,
Kranjdeva ul. 3, s pridetkom ob 15.30

NAVZOdI ilani obiinskega sveta:
Andrej Baligad, Igor Camplin, Majda Durinek, DuSan Grof, Stefan Hul, Anita Kerman, Stefan

Kodila, SaSo Nordid, Ladislav Sabotin, Alojz Trplan, Leonn Turner, Vlado Vudkid, Vesna

Zadr av ec, Stefan Zohar.
Odsotni dlan obdinskega sveta: SaSo Koca.
Ostali navzodi:
Alojz Glavad - Ztpan, Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske

svetovalka za frnance. Simona Kaudid - ravnateljica Vrtcev Obdine

Melita Gorza - pravnik YII12, ki pi5e zapisnik.

uprave, Slavica Fujs -
Moravske Toplice in

Sejo je vodil podZupan Stefan Kodila, ki je pozdravil vse prisotne.

Po ugotovljeni navzodnosti so dlani obdinskega sveta soglasno sprejeli zapisnik 25. redne seje

Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice.
G. Du5an Grof je pred sprejemom dnevnega reda, kot predsednik komisije za mandatna

vpra5anja, volitve in imenovanja, predlagal, da se predlagana 8. todka dnevnega reda, prestavi

na 2. todko, ostale todke pa se ustrezno pre5tevildijo.

Soglasnoje bil sprejet naslednji dnevni red:

1. Porodilo o izvr5itvi sklepov obdinskega sveta

2. Imenovanje nadomestnlga dlana sveta zavoda TIC Moravske Toplice, OS Fokovci in
Vrtci obdine Moravske Toplice

3. Predlog Zakljudnega raduna proraduna Obdine Moravske Toplice zaleto 2017

4. Predlog sklepa o potrditvi inventurnega elaborata
5. Porodilo o realizaciji nadrta ravnanja z nepremidnim premoZenjem Obdine Moravske

Toplice v letu20l7
6. Predlog Letnega programa ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in

podeZelja v Obdini Moravske Toplice v letu 2018

7. Predlog Soglasja k doloditvi cene storitve pomod druZini na domu in doloditvi

subvencioniranja cene storitve pomod druZini na domu

8. Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v javnem

vzgojno-izobraZevalnem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice za Solsko leto 201812019

9. Pobude in vpra5anja
10. Razno.

K 1. toiki:
Poroiilo o izvr5itvi sklepov obiinskega sveta

Porodilo o izvrSitvi sklepov Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice, sprejetih na 25. seji

obdinskega sveta, je predstavila ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave.

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

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

veljavnimi predpisi.
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LOG S

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice je seznanjen s Poroiilom o izvr5itvi sklepov
Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice, sprejetih na 25. redni seji.

Navzodih je l4 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 2. toiki:
Imenovanie nadomestnesa ilana sveta zavoda TIC Moravske Toplice. OS Fokovci in

Vrtci obiine Moravske Toplice

G. Du5an Grof - predsednik Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja je
povedal, da je komisija glede na to, da je g. Stefan Kodila podal odstopne izjave, objavila
javni poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje nadomestnega dlana sveta zavodaTIC
Moravske Toplice, OS Fokovci in Vrtci obdine Moravske Toplice. Povedal je, da je komisija
prejela dva predlo ga za imenovanje nadomestnega dlana sveta zavoda TIC Moravske Toplice,
za ostale funkcije pa predlogov ni prejela, zato bo komisija po praznikih objavila ponovni
poziv.

Obdinskemu svetu je predlagal, da sprejme naslednja sklepa:

IFAN KODILA, Selo, se zaradi odstopa, razre5i s funkcije:
- Ilana sveta javnega vzgojno-izobraZevalnega zavoda OS FOKOVCI,
- ilana sveta javnega zavoda Vrtci obiine Moravske Toplice,
- ilana sveta javnega zavoda TIC Moravske Toplice.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

PREDLOG SKLEPA ST.237:
Za preostanek mandatne dobe se v svet javnega zavoda TIC Moravske Toplice, kot
predstavnik Obiine Moravske Toplice, imenuje nadomestni ilan IGOR CAMPLIN,
Bogojina 107.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.
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K 3. toiki:
Predlog Zakliuinesa raiuna nroraiuna Obdine Moravske Toplice za leto 2017

G. Alojz Glavad - Zupan Obdine Moravske Toplice je uvodoma povedal, da je zadovoljen z
dejstvom, da proradun izkazuje prihodke nad odhodki, ter poudaril, da ne gre za sedanje

stanje, saj preseZek nastaja, ker je kup pogodbenih obveznosti, ki zapadejo v pladilo januarja.

lzrazll je nezadovoljstvo nad financiranjem obdin s slrani drZave, ter zadovoljstvo, da ktjub
temu obdini za investicije ostaja 30 7o proraduna. lzrazll je zadovoljstvo nad vi5ino prihodka s

strani turistidne takse, ki je dosegla pol milijona, ter povedal, da bo obdinski svet zaradi

spremembe zakonodaje na naslednji seji obravnaval odlok o turistidni taksi. Glede drpanja

evropskih sredstev je povedal, da je prioriteta izgradnja vodovodnega sistema v naslednjih 3

letih.
Predlog zakljudnega raduna proraduna so na svojih sejah obravnavala vsa stalna delovna
telesa obdinskega sveta. Statutarno pravna komisija opozarja. da je zamujen rok, v katerem

Zupan v skladu z Zakonom o financah. predloZi predlog zakljudnega raduna obdinskega

proraduna obdinskemu svetu v sprejem; odbor za lokalno infrastrukturo, odbor za druLbene

dejavnosti, svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin in odbor za kmetijstvo, obdinskemu

svetu predlagajo, da sprejme predlagan zakljudni radun proraduna Obdine Moravske Toplice
za leto 2017. Odbor za zaSdito in re5evanje o predlogu zakljudnega raduna zaradi

nesklepdnosti ni odlodal.

V razpravi so sodelovali:
- G. Stefan fodila je ugotavljal, daje tabelaridni pregled drugaden kot prejSnja leta.

- Ga. Slavica Fujs - svetovalka za finance je pojasnila, da je na podlagi priporodil
ministrstva za finance, spremenjen vrstni red.

- G. Stefan Zohar je podal pobudo, da obdina ne pretirava pri dolodanju vi5ine turistidne
takse.

- G. Alojz Glavad - Zupan je pojasnil, da se obdina o viSini turistidne takse posvetuje z
ostalimi primerljivimi obdinami, da ne bo prevelikih razlik, ter da bo kot predlagatelj
odloka o turistidni taksi, predlagal zmemo viSino.

PREDLOG SKLEPA ST.238:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Zakljuini raiun proracuna
Obiine Moravske Toplice za leto 2017 s prilogami.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
zA.. 14

PROTI: 0.
Sklep je spreiet.

K 4. toiki:
Predlog sklepa o potrdifvi inventurnega elaborata

Zakon o radunovodstvu v 40. dlenu doloda, da mora porodilo o popisu obravnavati pristojni
organ pravne osebe ter odloditi o nadinu odpisa primanjkljajev, knjiZenju preseZkov, odpisu
nepladanih in zastaranih terjatev ter o morebitnem odpisu sredstev v skladu z aktom o
ustanovitvi.
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Predlog sklepa je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da je
zakonska podlaga ustrezna, predlog sklepa pa v skladu z veljavno zakonodajo, ter svet za

varstvo uporabnikov javnih dobrin, odbor za kmetij stvo in odbor za lokalno infrastrukturo, ki
obdinskemu svetu predlagajo, da sprejme predlagan sktep. Odbor za zaidiLo in reSevanje o

predlogu zakljudnega raduna zaradi nesklepdnosti ni odlodal.
Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA ST.239:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice potrdi inventurni elaborat o popisu osnovnih

sredstev, drobnega inventarja, denarnih sredstev, terjatev in obveznosti na dan

31.t2.2017.

Navzodihje 14 dlanov obdinskega sveta:
zA.. 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 5. toiki:
Poroiilo o realizaciii nairta ravnania z nepremiinim premoieniem Obiine Moravske

Tonlice v letu 2017

Porodilo o realizaciji nadrta ravnanja z nepremidnim premoZenjem Obdine Moravske Toplice

v letu 2017 so na svojih sejah obravnavala vsa stalna delovna telesa obdinskega sveta.

Statutarno pravna komisija predlaga, da se sklep preoblikuje tako, da obdinski svet ne

sprejema porodila, ampak se z njim le seznani; odbor za lokalno infrastrukturo, odbor za

druZbene dejavnosti in svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter odbor za kmetijstvo pa

obdinskemu svetu predlagajo, da sprejme predlagan sklep. odbor za zaitilo in resevanje o

predlogu zaradi nesklepdnosti ni odlodal.

PREDLOG SKLEPA ST.21O:
obiinski svet obiine Moravske Toplice se je seznanil s Poroiilom o realizaciji nairta
ravnanja z nepremiinim premoienjem Obiine Moravske Toplice v letu 2017.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 6. toiki:
Predloq Letnesa Drograma ukrepov ohraniania in sDodbuiania razvoia kmetiistva in

nodeielia v Obiini Moravske Toplice v letu 2018

Predlog Letnega programa ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeZelja

v Obdini Uo.avite Toplice v letu 2018 sta na svojih sejah obravnavala statutamo pravna

komisija, ki ugotavlja, da je zakonska podlaga ustrezna, predlog sklepa pa v skladu.z veljavno

zakon;dajo, ii odbor za kmetijstvo, kiobtinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagan letni

program ukrepov.
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PREDLOG SKLEPA ST. 2,ll:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Letni program ukrepov
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podezelja v obiini Moravske Toplice v
letu 2018.

Navzodih je l4 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

subvencioniran ia cene storitve pomoi druZini na dqmu

Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da je bil 16.3.2018

opravljen sestanek z izvajalcem storitev, na katerem je izvajalec storitev pojasnil, da gre pri

dvigu cen le za uskladitev z rastjo stroskov dela, ter da nima interesa po visanju cene storitev.

Izvilalec je pojasnil tudi, da je novo ceno ze sprejela vedina obdin. to so obdine: Beltinci.

Ti5ina, Salovci, G. Petrovci, Grad in Cankova.

Predlog sklepov je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija. ki ugotavlja, da so

zakonska podlaga, razlogi za sprejem in oblikovanost sklepa ustrezni ter odbor za druZbene

dejavnosti, ki obdinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagan sklep.

V razpravi so sodelovali:
- G. Saso Nordid je povedat, da predlaganega sklepa ne bo sprejel, ker ne vidi razloga za

poviSanje cen v Skodo kondnih porabnikov.
- G. Leonn Turnerje opozoril, da 7o dviga cen ne odraZa dviga stroSkov plad.

- Ga. Martina Vink Kranj ec - direktorica obdinske uprave je pojasnila gibanje cen storitve

pomod druZini na domu v obdini v zadnjih letih.
- G. Alojz Glavar - Zupan je povedal. da so se stroSki dela povedali, tudi zaradi dela ob

nedeljah in praznikih.

PREDLOG SKLEPA ST.242:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagano Soglasje

storitve pomoi druiini na domu in dolotit!'i subvencioniranja cene

druZini na domu.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 7

PROTI: 4.
Sklep je sprejet.

k doloiitvi cene

storitve pomol

K 7. toiki:
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K 8. toiki:
Predloe Soglasia k sistemizaciii delovnih mest in k oblikovaniu oddelkov v iavnem

vzsoino-izobraZevalnem zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice za Solsko leto 2018/2019

Predlog soglasja je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so
zakonska podlaga, razlogi za sprejem in oblikovanost sklepa ustrezni.
Predlog soglasja je na svoji seji obravnaval tudi odbor za druLbene dejavnosti, na katerem sta
2 od 4 prisotnih dlanov, glasovala >>za<< in 2 >proti< predlaganemu sklepu.
Predlog sistemizacije je predstavila ga. Simona Kaudid - ravnateljica Vrtcev obdine Moravske
Toplice. Povedala j e, da j e na predlog obdinske uprave, preverila moZnost samo oblik ovaila 2
oddelkov v enoti Martjanci. Povedala je, da ta moZnost obstaja, vendar potem ni ved prostora
za evidendno vpisane otroke in je 1 vzgojitelj preved. Zato predlaga, da ostanejo v enoti
Martjanci 2 cela in 1 polovidni oddelek.

Y razpravi so sodelovali:
- Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da gre otrok s

posebnimi potrebami v osnovno 5olo, zato zaposlitev zanj ni ved potrebna.
- G. SaSa Nordida je glede na to, da prosta mesta v vrtcu, povedujejo breme za proradun,

zanimalo, kako v drugih obdinah resujejo problem manjkajodih otrok.
- Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je povedala, da v drugih obdinah

sistemizacijo pripravijo glede na stanje vpisanih otrok, potem pa sproti odpirajo nove
oddelke.

- G. Leona Turnerja je zanimalo ali se predvideva dvig ekonomske cene vrtca, ter razlika
med enoto vrtca Fokovci, kjer je sistemizirana I vzgojiteljica in 1,5 pomodnica
vzgojiteljice, ter enoto vrtca Prosenjakovci, kjer sta sistemizirani 2 vzgojiteljici in 0,5
pomodnice vzgojiteljice. Menil je, da bi moral biti odpiralni das v vseh enotah vrtcev
najmanj do 15. ure.

- Ga. Simona Kaudid - ravnateljica Vrtcev obdine Moravske Toplice je odgovorila, da do
razlike pri sistemizaciji prihaja na radun dvojezidnosti. Glede odpiralnega dasa je
povedala, da se vrtci prilagajajo potrebam star5ev.

- Ga. Slavica Fujs - svetovalka za frnance je povedala, da bo nova ekonomska cena
predlagana pred mesecem septembrom.

- Ga. Anito Kerman je zanimalo zakaj imamo povi5an normativ, de predstavlja dodatno
finandno breme za obdino.

- Ga. Simona Kaudid - ravnateljica Vrtcev obdine Moravske Toplice je pojasnila, da je bil
povi5an normativ ukinjen v enoti Prosenjakovci, drugje pa je smiselno, da se obdrZi.
Pojasnila je, da poviSan normativ vpliva tudi na viSino ekonomske cene.

- G. Stefan Kodila - podZupan je menil, da bi bilo smiselno narediti izradun koliko poviSan
normativ vpliva na ekonomsko ceno. Zanimal ga je vpis v enoti vrtca Fokovci.

- Ga. Simona Kaudid - ravnateljica Vrtcev obdine Moravske Toplice je pojasnila, da so v
enoti Fokovci nekaj let glede vpisa otrok lahko mirni, saj so vpisani majhni otroci.

a. Obiinski svet Obiine Moravske Toplice podaja soglasje k sistemizaciji delovnih mest
v javnem vzgojno-uobraZevalnem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice za Solsko

leto201812079 za naslednja delovna mesta:
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Naziv delovnegu ntestt Stevilo delovnih mest
VZGOJITELJICA 14,50
POMOCNICA VZGOJ ITELJICE r4,50
RAVNATELJICA
POSLOVNI SEKRETAR
KNJIGOVODJA
HISNIK IN SOFER (sestavlieno delovno mesto)
KUHAR
POM. KUHARJA, SOFER (sestavlieno delovno mesto)
POM. KUHARJA, CISTILKA (sestavlieno delovno mesto) 3,50
POM. KUHARJA 2

CISTILKA 1

CISTILKA. PERICA (sestavlieno delovno mesto) I

SVETOVALNI DELAVEC 0.s0
Organizator prehrane in organizator zdravstveno higienskega reLima 0.40
SPREMLJEVALEC OPP 1

Za(,asni soremlievalec OPP - invalid III. katesoriie 0,50

SKUPAJ 44,90

b. Obiina Moravske Toplice podaja soglasje k oblikovanju 13 oddelkov v javnem
zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice, v Solskem letu 2018/2019 (od tega je 1

poloviini oddelek in I oddelek brez poveianega normativa).

Navzodih je l3 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 11

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 9. toiki:
Pobude in vpra5ania

G. Alojz Glavad - Zupan je podal informacijo, da je v vrtcu Moravske Toplice po novem
zaradi dostopa invalidom, predvideno voliSde, da so potrebna dodatna interventna sredstva
za popravllo ceste Bogojina - Gandani, ter da se obdina nagiba k temu, da zagotovi
letalsko obrambo pred todo.
G. Andrej Baligad je povedal, da je slaba tudi cesta v vasi Filovci, zato prosi za postavitev
table po5kodovano cesti5de. Zanimalo ga je, ali smo gradnjo kolesarske poti prepustili
Obdini Ti5ina. Opozoril je, da je potrebno spremeniti navigacijo GPS, ki vodi na cesto v
Filovskem bregu, ki pozimi ni prevozna. Povedal je, da je bila vdasih dlanom obdinskega
sveta dana moZnost, da se udeleZijo slovenskega vikenda v pobratenem mestu Biograd na
moru.
G. Alojz Glavad - Zupan je odgovoril, da je drLava obljubila, da bo zagotovila manjkajodi
del kolesarske ceste, ter da bomo zadevo preverili na ministrstvu. Glede obiskov
pobratenega mesta Biograd na moru je povedal, da ima Biograd 4 slovenske pobratene
obdine, ter da posku5amo biti pri obiskih zmerni in enakopravni.
G. Ladislava Sabotina je zanimalo kdo odloda o tem, kje so postavljeni merilci hitrosti, saj
je bil eden postavljen v Prosenjakovcih, pa je sedaj prestavljen v Sebeborce. Opozoril je
tudi na vdolbine na cesti v Prosenjakovcih.
G. Alojz Glavad - Zupanje odgovoril, da gre za prenosne merilnike hitrosti, ki se jih
obdasno preme5da, o tem pa odloda Svet za preventivo in vamost.

1
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- G. Alojz Trplan je povedal, da je prejel novo prijavo, da Pomgrad kopa v globino
gramoznice Ivanci. Zanimalo gaje, ali imazato koncesijo.

- G. Leonna Turnerja je zanimalo kdaj bo zakljudena komasacija v Prosenjakovcih, ter ali
gre pri merilnikih za pametne merilnike, ki si zapomnijo najhujSe prekoraditve, na podlagi
katerih se lahko predlagajo preventivni ukrepi.

- G. Vlado Vudkid je opozoril, da voda iz Pomurskega vodovoda ni pitna, saj je klorirana.
Zantmalo ga je kdo je dolZan vzdrZevati parcelo ob va5ki tehtnici v Selu. Povedal je, da je
v eni od Lipnic zasledil, da so bile ob vrtcih v obdini posajene murve, spra5eval je, ali je
to primemo glede na to, da se ob murvah nabira umazanija ter zadrZujejo debele in ose.

- G. Igor Camplin je vpra5al kako daled so aktivnosti glede izgradnje poslovalnice TIC-a v
Bogojini.

- G. Stefan Kodila - podZupan je podal pobudo, da se sanira udarne jame na obdinskih
cestah.

- G. Alojz Glavad - Zupan je glede gramoznice Ivanci povedal, da je bil Pomgrad opozorjen,
da je izvr5il nedovoljen poseg, ter da je bila na to opozorjena tudi inSpekcija, stvari se
premikajo. Glede merilnikov hitrosti je povedal, da se podatki beleZijo, vendar je
vpra5anje koliko dasa se hranijo. Glede poslovalnice TIC-a je povedal, da je objekt
projektiran,.potrebno pa je zagotoviti sredstva za gradnjo. Glede udamih jam je povedal,
da jih bo Cista narava urgentno resevala v okviru letnega programa investicijskega
vzdrZevanja.

- Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je povedala, da je pri komasaciji
Prosenjakovci ostala nere5ena pritoZba Sklada kmetijskih zemlji5d in gozdov, ki naj bi
bila reSena v roku I meseca.

K 11. toiki:
Razno

Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je podala informacije, da bo od
26.4.2018 javno razgmjen dopolnjen zazidalni nadrt Modvar in zazidalni nadrt Turistidno
naselje Podov; da je Zupan sprejel sklep o zadetku postopka priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o spremembi ureditveno-zazidalnega nadrta za obmodje zdraviliSkega kompleksa v
Moravskih Toplicah; da se pripravlja sklep o zadetku postopka novega prostorskega nadrta
Moravske Toplice - pred starim lovskim domom, ter da je objavljen sklep o zadetku postopka
priprave Obdinskega podrobnega prostorskega nadrta za obmodje zadrLevalnika Sebeborci.

Seja je bila zakljudena ob 1 8. I 5.

Zapisala:
Melita Gorza

\,

Predsedujodi:
Stefan Kodila, podZupan
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