
27. seja obtinskega sveta 19. junij 2018

ZAPISNIK
27, redte seje Obiinskega sveta ObIine Moravske Toplice, ki je bila

v torek, 19. junija 2018, v prostorih Obdine Moravske Toplice,
Kranjdeva ul. 3, s pridetkom ob 15.30

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

Nordid, Ladislav Sabotin, Alojz Trplan, Leonn Tumer, Vlado Vudkid, Vesna Zadravec, Stefan
i.ohar.
Odsotni dlan obdinskega sveta: Igor Camplin, SaSo Koca.
Ostali navzoii:
Alojz Glavad - Zupan, Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave, Slavica Fujs -
svetovalka za frnarce, Simona Kaudid - ravnateljica Vrtcev Obdine Moravske Toplice, JoZefa

Herman - ravnateljica DOS Prosenjakovci, Sabina Juhart - ravnateljica OS Bogojina, Mihael
Horvat - v.d. direktorja TIC Moravske Toplice, Zsuzsi Vugrinec - predsednica sveta MNSS
Obdine Moravske Toplice, Branko Srok - direktor iista narava d.o.o., in Melita Gorza -
prarnik VII/2. ki piSe zapisnik.

Sejo je vodil podZupan DuSan Grof, ki je pozdravil vse prisotne.
Po ugotovljeni navzodnosti so dlani obdinskega sveta soglasno sprejeli zapisnik 26. redne seje

Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice.
Predsedujodi je predlagal, da se dnevni red, predlagan z vabilom, raz5iri s todko: Soglasje k
oblikovanju oddelkov v javnem vzgojno-izobraievalnem zavodu Vrtci obdine Moravske
Toplice in s todko: Soglasje k imenovanju v.d. direktorja TIC Moravske Toplice.
Soglasno je bil sprejet naslednji dnevni red:

1. Porodilo o izvrSitvi sklepov obdinskega sveta
2. Porodila uporabnikov obdinskega proraduna (OS Bogojina, OS Fokovci, DOS

Prosenjakovci, Vrtci obdine Moravske Toplice, TIC Moravske Toplice, MNSS Obdine
Moravske Toplice)

3. Soglasje k oblikovanju oddelkov v javnem vzgojno-izobraZevalnem zavodu Vrtci obdine
Moravske Toplice

4. Letno porodilo JKP Cista narava d.o.o. zaleto 2017
5. Predlog Odloka o turistidni in promocijski taksi v Obdini Moravske Toplice - I.

obravnava
6. Predlog Odloka o pokopaliSkem redu v Obdini Moravske Toplice - I. obravnava
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem nadrtu Modvar v

Moravskih Toplicah in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem nadrtu
"Turistidno naselje Podov" - skrajiani postopek

8. Predlog soglasja k ordinacijskemu dasu
9. Imenovanje nadomestnega dlana sveta zavoda OS Fokovci in Vrtci obdine Moravske

Toplice, ter nadomestnih dlanov obdinske volilne komisije
10. Soglasje k imenovanju v.d. direktorja TIC Moravske Toplice
1 I . Pobude in vpraSanja
12. Razno.

K 1. toiki:
Porolilo o izvrlitvi sklepov obiinskesa sveta

Porodilo o izvr5itvi sklepov Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice, sprejetih na 26. seji
obdinskega sveta, je predstavila ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave.
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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.244:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice je seznanjen s Poroiilom o izvrlitvi sk.lepov
Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice, sprejetih na 26. redni seji.

Navzodih je 13 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

Proseniakovci. Vrtci obiine Moravske Tonlice. TIC Moravske Tonlice. MNSS Obiine
Moravske Toplice)

Porodila uporabnikov obdinskega proraduna je na svoji seji obravnavala statutamo pravna
komisija, ki ugotavlja, da so zakonska podlaga, razlogi za sprejem sklepa in lbrmalna
oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljavno zakonodajo. Komisija ugotavlja tudi, da
sta TIC in DOS Prosenjakovci zamudila rok. v katerem morajo posredni uporabniki
obdinskega proraduna v skladu z Zakonom o javnih financah, letna porodila skupaj z
obrazloZitvami, predloZiti iupanu.
1. Poslovno poroiilo OS Bosoiina za leto 2017 je predstavila ravnateljica OS Bogojina

Sabina Juhart. Povedala je, da je bilo leto 2017 izredr,o zahtevno, a tudi zelo uspeino.
Zahvalila se je obdini za dobro sodelovanje pri sanaciji strehe, ki jo je avgusta 2017 unidil
veter. Izpostavila je vedje investicije, ki so bile v letu 2017 opravljene poleg sanacije
strehe. To so kompletna menjava oken v telovadnici in galeriji z dodanimi novimi sendili
in pleskanje udilnic. Ponovno je opozorila na teZave s sistemom ogrevanja, ki trajajo Ze od
zadetka postavitve sistema toplotnih drpalk leta 2014. Povedala je, da gre za
neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti s strani izvajalca, saj je v pogodbi jasno izraZen
skupni interes zniZati stroSke ogrevanja in stro5ke priprave sanitame vode za 10o/o.

Pozvala je vse prisotne, da se zadeva re5i v dim krajSem dasu. Predstavila je doseZke
udencev na tekmovanjih in natedajih v Solskem leu2016117.

G. DuSan Grof - podZupan je destitat in se zahvalil celotnemu kolektivu OS za njihovo
poZrtvovalnost in angaZiranje, ki je ob naravni nesredi v avgustu 2017, prepredilo 5e vedjo
Skodo na zgradbi OS Bogojine. Kolektivu OS in gasilcem seje zahvalil tudi g. Alojz Glavad -
Zupan Obdine Moravske Toplice. Glede teZav z ogrevanjem, je povedal, da so bili opravljeni
Stevilni sestanki, da so pladila zaustavljena, ter da se zadeva premika v pravo smer! deprav se
tudi sam strinja, da prepodasi.
2. Ravnateljica OS Fokovci je pisno opravidila svojo odsotnost zaradi ocenjevalne

konference.
3. Poslovno porolilo DOS Proseniakovci je predstavila ravnateljica Jo2eta Herman.

Povedala je, da so na Soli imeli 7 distih oddelkov s 45 udenci, 1 oddelek kombiniranega
pouka z 8 udenci, na podruZnidni Soli Domanjievci 1 kombiniran oddelek s 7 udenci, na
podruZnidni Soli HodoS 1 kombiniran oddelek z 8 udenci; da na Soli izvajajo model pouka
>ena oseba en jezik<. Predstavila je porodilo o doseZenih ciljih in rezultatih.

K 2. toiki:
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G. DuSan Grof - podZupan je v razpravi vpra5al koliko udencev iz sosednje MadZarske
obiskuje DOS Prosenjakovci. Ga. JoZel-a Herman - ravnateljica DOS Prosenjakovci je
odgovorila, da DOS Prosenjakovci obiskuje 22 udencev iz MadZarske, ki prihajajo predvsem

zaradi udenja 4 jezikov in zaradi nadina poudevanja, ki udence pripravlja na Zivljenje.
G. Alojz Glavad - Zupan se je ravnateljici zahvalil za korekten odnos in za potrpeZljivost, pri
tem je izpostavil dolZnost RS, da zagotovi sredstva za sanacijo vodovodnega sistema na

dvojezidni osnovni 5oli.
G. Ladislav Sabotinje vpra5al kako je z ogrevanjem na tej osnovni Soli.

Ga. JoZela Herman - ravnateljica DOS Prosenjakovci je odgovorila, da z ogrevanjem nimajo
velikih problemov, obdasno prihaja do okvar, a udenci niso na mrzlem, telovadnico ogrejejo
na 18 stopinj, kar s prejSnjim sistemom ogrevanja, niso mogli.
4. Letno ooroiilo Vrtcev obiine Moravske Toplice je predstavila ravnateljica Simona

Kaudid, ki je povedala da vrtec deluje na 6 lokacijah, ter da je bilo decembra 2017 v vrtcu
185 otrok. Povedala je, da je bila prednostna naloga v Solskem letu 2016/2017 gibanje.

organizirali pa so tudi zobozdravstveno vzgojo, prometno vzgojo, predSolsko bralno
znadko, ter sodelovali v projektu Z igro do prvih turistidnih korakov, tradicionalni
slovenski zajtrk in drugo. Poudarila je. da dodatne aktivnosti izvajajo pedagoSki delavci

brez dodatnega pladila, kar je finandno ugodno tudi za starSe. Povedala je, da vrtec dobro

sodeluje z obdino, s Skupnostjo vrtcev Slovenije, z NLB in Sportnim druStvom Moravske

Toplice.
5. Letno poroiilo iavneea zavoda TIC Moravske Toplice je predstavil v.d. direktorja

Mihael Horvat. Predstavil je aktivnosti TIC-a, ter prireditve izvedene v letu 2017. Poleg
tradicionalnih prireditev kot so pustno rajanje, velikonodno senje, turistidne trZnice, etno

vederi, silvestrovanje, sta bili izvedeni dve novi prireditvi, in sicer dalmatinski veder in
postavitev novoletne jelke. Predstavil je tudi finandno porodilo TIC-a, iz katerega izhaja,
daje zavod v tetu 2017 gospodaril racionalno in gospodamo, koledarsko leto je zakljudil z
negativnim finandnim rezultatom, ki pa se pokriva iz naslova preseZnih sredstev iz
preteklih let.

- G. Du5an Grof - podZupan je v razpravi vpra5al, ali je bil doseZen napredek pri uveljavitvi
turistidne kartice.
- G. Mihael Horvat - v.d. direktorja TIC Moravske Toplice je odgovoril, da je TIC pristopil k
projektu Zelena shema slovenskega turizma, v katerem se turistidna kartica lahko uveljavi.
- G. Stefan Zohar je vpraSal ali se razmiSlja o tem. da bi TIC svoje storitve, glede na to, da

nekatere obdine ukinjajo turistidno informativne centre, opravljal tudi za sosednje obdine.
- G. Mihael Horvat - v.d. direktorja TIC je odgovoril, da po njegovem mnenju TIC mora
ostali na ravni obdine Moravske Toplice.
- Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je povedala, da je normalno, da TIC
podaja tudi informacije o dogodkih v sosednjih obdinah.
Podobnega mnenja je bil tudi g. Stefan Kodila - podZupan, ki je povedal, da turizem ne pozna
meja.
6. Letno ooroiilo MNSS Obiine Moravske Toplice je podala predsednica sveta MNSS

Obdine Moravske Toplice ga. Zsuzsi Vugrinec. Povedala je, da MNSS zajema 5

narodnostno meSanih obmoiij v obiini. in sicer: eikedka vas, Motvarjevci, Porda5inci,
Prosenjakovci in Sredi5de. Predstavila je cilje in naloge in doseZene rezultate v letu 2017.
Izpostavila je veliki poletni koncert avgusta 2017 in nakup zgradbe v Motvarjevcih, v
kateri je v okviru projekta, ki bo zakljuden konec leto5njega leta, vzpostavljen debelarski
center.
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PREDLOG SKLEPA ST.245:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice se je seznanil z nasledniimi poroiili
uporabnikov obiinskega proraiuna za leto 2017:

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

Navzodih je 13 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

Ga. Simona Kaudid - ravnateljica vrtcev obdine Moravske Toplice je pojasnila, da je zaradi

vedje potrebe po varstvu otrok, potrebno preoblikovanje oddelka v enoti vrtca Fokovci.

Pojasnilaje, da navedeno preobtikovanje za obdino ne pomeni nobenega dodatnega stroSka.

pridlog soglasja sta na svojih sejah obravnavala odbor za dtsLbene dejavnosti, ki zaradi

nesklepdnoiti o zadevi ni odlodal, in statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska

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

veljavno zakonodajo.
Razprave ni bilo.

K 3. toiki:
Soglasie k oblikovaniu oddelkov v iavnem vzgo ino-izobraZevalnem zavodu Vrtci obiine

Moravske Tonlice

Obiina
Toplice,
oddelek.

Moravske Toplice podaja soglasje javnemu

da poloviini otldelek otrok v enoti Fokovci
zaYodu Vrtci obiine Moravske
s 01.07.2018 Preoblikuje v cel

Navzodihje 13 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 13

PROTI: 0.

Sklep je sPrejet.

K 4. toiki:

LetnooorodiloJKPCistanaravad'o'o'zalelo20lTjepredstavildirektorBrankoSrok'kije
ffi""#;il;i'0" :. p"J:":. " 

i.i" zo r 7 p'-"orulo 20 let delor anla. Predstavil je organe

podjetja, organiziranost p9a:"t:"' ":te"* "3t't*f1"-1-"11 
dejavnosti in poslovni izid'

Letno porodilo je na svo.;t "ii ob'a-unu'ulu statutamo pravna komisija' ki ugotavlja' da so

zakonska podlaga. '-fogi 'u"p""1trn 
ttitpu in formalna oblikovanost sklepa ustreznt tn v

skladu z veljavno zakonodajo'
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G. Du5an Grof - podZupan je kot predsednik Gasilske zveze Moravske Toplice, dlane
obdinskega sveta seznanil, da je gasilska zveza dorekla pravila uporabe hidrantov, ter da bo o
tem izdala obvestilo in organizirala tedaj za ravnanje z hidrantom.
G. Leonn Tumer je prosil za pojasnilo zakaj je dista narava uporabnikom malih distilnih
naprav poslala dopis, v katerem uporabnike poziva k predloZitvi porodila o pregledu male
distilne naprave, priloZen pa je tudi dnevnik za odvzem blala iz male distilne naprave.
Predvsem ga je zanimalo zakaj je bil poziv poslan Sele sedaj, de je bita uredba, ki doloda to
obveznost, sprejeta Ze leta2015. Menit je, da odvzem blata, ki je potreben tudi iz nepretodnih
greznic, predstavlja dodaten stro5ek.
G. Branko Srok - direktor diste narave d.o.o. je pojasnil, da so k temu morali pristopili zaradi
obiska in5pektorja.
G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da je RS dolZna spo5tovati evropsko direktivo, da pa

morarno biti tudi Zivljenjski in se zavedati dejstva, da na nekaterih podrodjih obdine ta
problem 5e dolgo ne bo reSen.

G. Andrej Balisad je predlagal. da Cista narava nabavi valjar oz. mini bager, ki sta po

njegovem potrebna in bi opravidila stroSke nabave.
G. Branko Srok - direktor iiste nara,re d.o.o. je pojasnil, da nadzomi odbor iiste narave

zahteva in preverja opravidenost strojev. Menil je, da veliki valjar podjetju ne preide v po5tev,

mini bager pa za podjetje predstavlja prevelik finandni stro5ek. Poleg tega obstaja 5e problem,
da podjetja ne morejo dobiti ustreznih ljudi za upravljanje teh strojev.
G. Alojz Glavad - Zupan je predlagal, da podjetje razpiSe kadrovske Stipendije in si na ta nadin
zagotovi mlad kader.
G. Branko Srok - direktor iiste .rarare d.o.o. je povedal, da sistem iskanja kadrov poteka
preko medijev, a problem je v tem, da ni mladega kadra, ki bi kazal zanimanje za ta poklic in
to delo.

PREDLOG SKLEPA ST.247:
Obdinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme Letno poroiilo JKP Cista narava d.o.o.
za leto 2017.

Navzodihje l3 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 5. toiki:
Predlos Odloka o turistiini in promociiski taksi v Obiini Moravske Toolice - I.

obravnava

Odlok o turistidni in promocijski taksi je predstavil g. Alojz Glavad - Zupan, ki je povedal, da
je odlok potreben zaradi nove zakonodaje, ter da se je obdina pri doloditvi vi5ine turistidne
takse, posvetovala in usklajevala z drugimi primerljivimi obdinami.
Predlog odloka sta na svojih sejah obravnavala odbor za druZbete dejavnosti, ki zaradi
nesklepdnosti o predlogu sklepa ni odlodal, in 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 je sodeloval e. Stefan Zohar, ki je povedal, da se strinja s predlagano vi5ino takse,

opozoril paje, da imajo druge primerljive obdine predpisane dodatne olaj5ave.
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Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica
predloga odloka pregledali tudi dodatne
predlagano dodatno olajSavo v kampih.

19. junij 2018

obdinske uprave je povedala, da smo ob pripravi
olaj5ave drugih obdin, vendar smo se odlodili le za

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme
promocijski taksi v Obiini Moravske Toplice in
razpravo.

Navzodih je l2 dlanov obtinskega sveta:

ZA: 12

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

predlagan Odlok o turistiini in
ga posreduje v lS-dnevno javno

K 6. toiki:
Predloe Odloka o pokonaliSkem redu v Obdini Moravske Toplice - I. obravnava

Predlog odloka je na kratko predstavil Zupan Alojz Glavad, ki je povedal, da je Zakon o
pogrebni in pokopali5ki dejavnosti, ki obdinam nalaga sprejem odlokov, v ustavni presoji.
Predloga odloka sta na svojih sejah obravnavala svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin in
odbor za lokalno infrastrukturo, ki obdinskemu svetu predlagata, da sprejme predlagan odlok
o pokopaliSkem redu, ter statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska podlaga,
razlogi za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljavno
zakonodajo.
Razprave ni bilo.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o pokopali5kem redu
v Obiini Moravske Toplice in ga posreduje v 1S-dnevno javno razpravo.

Navzodih je 10 dlanov obdinskega sveta:
ZA: l0
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 7. Toiki:
Predlos Odloka o spremembah in donolnit!ah Odloka o zazidalnem nairtu Moivar v
Moravskih Tonlicah in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem

nairtu "Turistiino naselie Podov" - skraiSani postopek

G. Alojz Glavad - Zupan je pojasnil. da se s predlaganima odlokoma spreminja obmodje v
kompleksu Vivat, ki je investitor in financer predlaganih sprememb. Gre za investicijo v
izgradnjo vednamenske dvorane in Sportno igriSde.
Predlagana odloka je na svoji seji obravnaval odbor za lokalno infrastrukturo. ki obdinskemu
svetu predlaga, da sprejme predlagana odloka. ter statutarno pravna komisija, ki ugotavlja, da
so zakonska podlaga, razlogi za sprejem sklepa in fbrmalna oblikovanost sklepa ustrezni in v

sk ladu z r eljar no zakonodajo.
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PREDLOG SKLEPA ST.25O:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o spremembah

in dopolnitvah Odloka o zazidalnem natrtu Motvar v Moravskih Toplicah.
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o zazidalnem nairtu >Turistiino naselje Podov<.

Navzodihje 10 dlanov obdinskega sveta:

ZA: l0
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 8. toiki:
Predloe soslasia k ordinaciiskemu iasu

Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da je Obdina Moravske
Toplice prejela pro5njo koncesionarke Vide Bavdar Trplan, za odobritev delovnega oz.

ordinacijskega dasa.

Predlog soglasja sta na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so

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

dejavnosti, ki zaradi nesklepdnosti, o predlogu soglasja ni odlodal.

PREDLOG SKLEPA ST.25I:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice podaja soglasje k ordinacijskemu iasu Zasebne
fizioterapije Baviar Trplan Vida, in sicer v ponedeljek od 10.30 do 18.30; v torek in
ietrtek od 7.00 do 16.00 ter v sredo in petek od 7.00 do 15.00.

Navzodihje l0 dlanov obdinskega sveta:
ZA: l0
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

G. Du5an Grol je kot predsednik Komisije za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja,
pojasnil, da je komisija objavila pozive za zbiranje predlogov za imenovanje nadomestnega
dlana sveta zavoda OS Fokovci in Vrtci obdine Moravske Toplice ter obdinske volilne
komisije. Povedal je, da komisija ni prejela nobenega predloga za imenovanje nadomestnega
dlana obdinske volilne komisije, zato bo javni poziv ponovila. Komisija predlaga, da se v svet
zavoda OS Fokovci imenuje Leonn Tumer, v ivet zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice pa
Elisa Tumer.

PREDLOG SKLEPA ST.252:
Za preostanek mandatne dobe se v svet javnega vzgojno-izobraZevalnega zavoda
Osnovna Sola Fokovci, kot predstavnik ustanovitelja Obtine Moravske Toplice, imenuje
nadomestni ilan LEONN TURNER, SELO 1lA.

a)

b)

K9. toiki: -
Imenovanie nadomestnega ilana sveta zavoda OS Fokovci in Vrtci obtine Moravske

Tonlice. ter nadomestnih ilanov obiinske volilne komisiie
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Navzodih je 10 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 10

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

19. junij 2018

Za preostanek mandatne dobe se v svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci
obiine Moravske Toplice kot predstavnik ustanovitelja Obiine Moravske Toplice'
imenuje nadomestna ilanica ELISA TURNER, SELO 1lA.

Navzodih je 10 dlanov obdinskega sveta:
ZA: l0
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 10. toiki:
Soslasie k imenovaniu v.d' direktoria TIC Moravske Tonlice

Predsedujodi je povedal. da iz dopisa Sveta zavoda TIC Moravske Toplice izhaja, da svet

zavoda TIC nobenega od prijavljenih kandidatov ni izbral za direktorja TIC. zato prosi za

soglasje k imenovanju v.d. direktorja TIC. Pojasnil je, da osebno ni zadovoljen z institutom

v.d. direktorja, komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja pa obdinskemu svetu

predlaga, da poda soglasje k imenovanju v.d. direktorja.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice podaja soglasje k sklepu Sveta zavoda TIC' da
za 6as do imenovanja direktorja na podlagi javnega razpisa, vendar najdlje za eno leto,

SONJO BILY, Petanjci, imenuje za vrSilca dolZnosti direktorja TIC-a Moravske
Toplice.

Navzodihje l0 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 8

PROTI: 2.

Sklep je sprejet.

K 11. Toiki:
Pobude in vpra5ania

1. G. Vlado Vudkid je vpra5al ali je obdina prodala stavbna zemljiida v k.o. Selo, ter opozoril
na drevje, ki na cesti pred pokopaliSdem v Selu, visi na cesto, ki je zato nepregledna.

Ga. Martina Vink Kranjec -direktorica obdinske uprave je odgovorila, da je eno od stavbnih
zemlji5d prodano. za drugo paje bila dana ponudba umaknjena. G. Alojz Glavad - Zupan je
predlagal, da se pobude, namenjene javnemu podjedu Cista narava, naslavljajo direktno na

iisto narauo.
2. G. Stefan Zohar je podal pobudo za nabavo prenosnikov za dlane obdinskega sveta v

novem mandatu, ter podal informacijo, da namerava Skupnost obdin Slovenije urediti
skupno narodilo. Opozoril je na odsek ceste Bukovnica - Bogojina (pri jelenih), ki je
neprevozna zaradi blata iz filovskih goric.

G. Atojz Glavad - Zupan je povedal, da gre za blato, ki ga voda prinaSa z njiv, kerje potok
zara5den, njive pa se ne obdelujejo pravilno.
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3. G. Stefan Kodila - podZupan se je zahvalil obdinski upravi, posebej g. Milanu Sadlu, da je
poskrbel, da se sanira cesta od Fokovcev do Sela, ter predlagal, da se uredijo tudi najbolj
udarne jame na cesti.

G. Alojz Glavad - Zupan je obdinskemu svetu predlagal, da se v NRP v letu 2018 vkljudi nov
projekt rekonstrukcija ceste Bogojina - Gandani, vir kateregaje del nerazporejenega preseZka

iz leta 2017 .

PREDLOG SKLEPA ST.255:
V Nairt razvojnih programov za leto 2018 se vkljuii nov projekt Rekonstrukcija ceste

Bogojina - Ganiani.
Vir za navedeno investicijo je del nerazporejenega preseika tz leta 2017, ki je bil z
zakljuinim raiunom namenjen za pokrivanje proraiunskih odhodkov 2018 oz. za

zmanjSanje dinamike zadoEevanja proraduna Obiine Moravske Toplice za leto 2018.

Navzodih je 10 dlanov obdinskega sveta:

ZA: l0
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 12. totki:
Razno

G. Alojz Gtavad - Zupan je podal informacijo o sofinanciranju javne razsvetljave ob

kolesarski stezi Moravske Toplice - Martjanci, ter o podpisu dogovora o razvoju regije v
povezavi s sofinanciranjem druge faze Pomurskega vodovoda.
G. Alojz Trplan je dlane obdinskega sveta povabil na vaSke igre, ki bodo 7 .7 .2018 na Ivancih;
ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave pa na proslavo ob dnevu drZavnosti,

ki bo na OS Fokovci v petek 22.6.2018. Podala je tudi informacijo, da bo v Lipnici objavljen
razpis za podelitev priznanj in nagrade Obdine Moravske Toplice.
G. Vlado Vudkid je vpra5at ali je bila spremenjena komisija in pravilnik o podeljevanju
obdinskih priznanj in nagrade.
G. Alo.iz Glavad - Zupan je menil, da das za spremembe, glede na to, da so pred vrati lokalne
volitve, ni najbolj primeren.
G. Du5an Grof - podZupan je povedal, da bo komisija ocenjevala vse kraje v obdini, ne le
prijavljene, kot je bilo to v preteklih letih.

Sejaje bila zakljuiena ob 19. uri.

Zapisala:
Melita Gorza

Predsedujodi:
DuSan Grof, podZupan
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