
28. seja obtinskega svcta 31, julij 2018

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

v torek, 31. julija 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, Anita Kerman, SaSo Nordid,

Ladislav Sabotin, Vlado Vudkii, Vesna Zadravec, Stefan Zohar.

Odsotni dlan obdinskega sveta: Stefan Hul, Stefan Kodila, Alojz Trplan, Leonn Turner, SaSo

Koca
Ostali navzoii:
Alojz Glavad - Lupan, Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave, slavica Fujs -

svetovalka za finance, in Melita Gorza - pravn'ik VIV2, ki pi5e zapisnik.

sejo je vodil Lupat Alojz Glavad, ki je pozdravit vse prisotne in povedal, da so svojo

odsotnost opravidili: Leonn Tumer, Stefan Kodila, Stefan Hul in Alojz Trplan.

Po ugotovlj eni navzodnosti so dlani obdinskega sveta sprejeli zapisnik 27. redne seje

Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice.
rredsedujodi je predlagal, da se dnevni red, predlagan z vabilom, razsiri s todko 7: Predlog

sklepa o dopolnitvi nadrta razpolaganja z nepremidnim premoZenjem obdine Moravske

Toplice za leto 2017 in 2018.

Soglasno je bil sprejet naslednji razSirjen dnevni red:

l. Porodilo o izwsitvi sklepov obdinskega sveta

2. Porodilo o izvr5evanju proraduna Obdine Moravske Toplice

3. Predlog Odloka o turistidni in promocijski taksi v Obdini Moravske Toplice - II-

obravnava
4. Predlog odloka o pokopaliskem redu v obdini Moravske Toplice - II. obravnava

5. Predlog odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne

obdinske gospodarske javne sluZbe 24-uma deZuma pogrebna sluZba v obdini Moravske

Toplice - I. obravnava
6. lredlog sklepov o sofinanciranju OS Bogojina, OS Fokovci in DOS Prosenjakovci

7. Predlog sklepa o dopolnitvi nadrta razpolaganja z nepremiinim premoZenjem obdine

Moravske Toplice za leto 2017 in 2018

8. Pobude in vpra5anja
9. Razno.

K l. tolki:
Poroiilo o izvrlitvi skleoov obtinskeea sveta

Porodilo o izvrsitvi sklepov obiinskega sveta obdine Moravske Toplice, sprejetih na27. seji

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

Porodilo Je ,u tuo.li ieji obravnavala statutamo playlqkglEilij3, ki ugotavlja, da so zakonska

podlaga, iazlogi ia sprej em sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z

veljavno zakonodajo.
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PREDLOG SKLEPA 5T. ZSO,

31. julij 2018

Obtinski svet Obiine Moravske Toplice je seznanjen s Poroiilom o izvr5itvi sklepov
Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice, sprejetih na27. redni seji.

Navzodih je l0 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 10

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 2. toiki:
Poroiilo o izvr5evaniu proraiuna Obiine Moravske Toplice

Zupan Obdine Moravske Toplice je uvodoma povedal, da je Obdina Moravske Toplice v
prvem polledu 2018 poslovala likvidno. Ga. Slavica Fujs - svetovalka zafrnanceje pojasnila,
da bo finandni tok v drugi polovici leta viSji, saj so investicije v polnem teku.
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
veljavno zakonodajo.
Y razpravr so sodelovali:
- G. SaSo Nordid je izpostavil nizko realizacljo sredstev iz prodaje stvarnega premoZenja,
pladila upravnih taks in javnih razpisov.
- G. Alojz Glavad - Zupanje pojasnil, da je obdina uspeSna pri nekaterih razpisih, pri razpisih
preko razvojnih agencij pa je drpanje drugadno. Pojasnil je tudi, da realizacija projektov, ki so

v teku, v porodilu 5e ni razvidna.
- Ga. Slavica Fujs - svetovalka za frnance je povedala, da je realizacija prodaje stvarnega
premoZenja nizka, ker so v nadrt vkljudena vsa zemlji5da, ter da je bila tudi v preteklih letih
realizacija v prvem polledu nizka, glede upravne takse je povedala, da se le ta zbta na
posebnem radunu, ter da je Ze danes realizacija viSja.
- G. Ladislava Sabotina je zanimalanizkarealizacijaprihodkov iz sredstev EU.
- G. Alojz Glavad - iupanje pojasnil, da je realizacija prejetih sredstev izEU 0 o/o zaradi
dinamike pladil.
- G. Stefan Zohar je ugotavljal, da je na podrodju porabe Obramba in ukrepi ob izrednih
dogodkih realiziranih le 17oh.

- Ga. Slavica Fujs - svetovalka za frnance je pojasnila, da gre za sofinanciranje gasilskega
vozlla PGD Kandevci, pri katerem je realiziranih 10.000,00 EUR, ostale postavke pa bodo
reahzirane po podpisu aneksov k pogodbam o opravljanju javne gasilske sluZbe s

prostovoljnimi gasilskimi druStvi. Pojasnila je tudi, da s sredstvi za vzdrlevanje gasilskih
domov razpolagajo sveti krajevne skupnosti.
- G. Du5an Grof - podZupan je pojasnil, da je iz tabele razvidno, da je pri sredstvih za
delovanje PGD 70 o/o realizacija, ter povedal, da je bilo za PGD Kandevci odobrenih 5e

7.000,00 EUR iz sredstev poZarnega sklada.

PRED
Obiinski
proraiuna

svet Obiine Moravske Toplice je seznanjen s poroiilom o izvr5evanju
Otriine Moravske Toplice v prvem polletju 2018.

Navzodih je l0 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 10

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.
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K 3. toEki:
Predlog Odloka o turistiini in promociiski taksi v Obtini Moravske Toplice - II.

obravnava

G. Alojz Glavad - Zupan je uvodoma povedal, da je bil Odlok o turistidni in promocijski taksi
posredovan v javno razpravo, ter da v dasu javne razprave zainteresirana javnost ni podala
nobene pripombe ali predloga, zato odlok v II. obravnavi ostaja enak, kot je bil sprejet v I.
obravnavi.
Predlog odloka je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisUa, ki ugotavlja, da so
zakonska podlaga, razlogi za sprej em sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v
skladu z veljavno zakonodajo. Seja Odbora za druZbene dejavnosti je bila zaradi predvidene
nesklepdnosti odpovedana.
Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA ST.258:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o turistilni in
promocijski taksi v Obiini Moravske Toplice.

Navzodihje 9 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 9
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 4. totki:
Predlog Odloka o pokopali5kem redu v Obiini Moravske Toplice - II. obravnava

G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, je obdinski svet na zadnji seji sprejel Odlok o
pokopali5kem redu v Obdini Moravske Toplice in ga posredoval v 15-dnevno javno razpravo,
ter v obravnavo svetom kajevnih skupnosti. Pripombe na odlok sta podala svet KS
Motvarjevci in KS Ivanj5evci. Svet KS Motvarjevci predlaga, da se svojcev pokojnih
finandno ne obremenjuje z najemom mrliSke veZice, ter da se svojcem, ki izrazijo to Zeljo,
omogodi, da sami poskrbijo za distodo in urejenost mrli5ke veZice v dasu pred, med in po
pogrebu. Svetu KS Ivanj5evci se zdi sporno odstranjevanje spomenikom na starem
pokopaliSdu, nasprotujejo temu, da bi bil upravljavec pokopali5da kdo drug kot KS Ivanj5evci,
ter da bi pladevali najemnino za uporabo veZice.

Predlog 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.
Odbor za lokalno infrastrukturo je na seji ugotavljal, da je pripomba sveta KS Ivanj5evci
glede odstranjevanja starih spomenikov upravidena, a ni predmet tega odloka. Odlok je na
svoji seji obravnavala tudi statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska podlaga,
razlogi za sprejem sklepa in f,ormalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljavno
zakonodajo.

Y razwavi so sodelovali:
- G. SaSo Nordid je vpraSal zakaj je dolodeno, da upravljavca dolodi Zupan.

l
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- Ga. Melita Gorza - pravnica YIII2 je pojasnila, da zakon doloda, da upravljavca pokopaliSd

dolodi organ, pristojen zaizvrsevanje proraduna, to je Zupan.

- G. Ieofia Camplina je zanimala dolodba, ki doloda brezpladno uporabo veZice.

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

pokopali5d lahko predlaga ceno za uporabo mrli5ke veLice, s katero pokrije stro5ke di5denja

veLice.
- G. Ladislava Sabotina je glede na to, da so

sredstvi obdanov, dotrajane, zanimalo kdo
upravljavec.
- G. Alojz Glavad - Lupan je pojasnil, da je upravljavec dolZan opravljati le tekode

vzdrLevanje.

PREDLOG SKLEPA ST.259:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o pokopali5kem redu

v Obiini Moravske Toplice.

Navzodih je 10 dlanov obdinskega sveta:

mrli5ke velice, ki so bile vedinoma grajene s

jih bo obnavljal, krajevne skupnosti ali

ZA:
PROTI:

ZA:
PROTI:

Sklep je sprejet.

K 5. toiki:
Predlog Odloka o predmetu in rrosoiih za podelitev koncesiie za opravlianie obvezne

obiinske sospodarske iavne sluZbe 24-urna deZurna pogrebna sluZba v Obiini
Moravske Toplice - I. obravnava

G. Alojz Glavad - Lupanje predstavil zakonsko podlago in predmet odloka.

Predlog odloka sta na svojih sejah obravnavala odbor za lokalno infrastrukturo in svet za

varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki obdinskemu svefu predlagata, da sprejme predlagan

odlok in ga posreduje v 15-dnevno javno razpravo, ter statutarno pravna komisija, ki
ugotavlja, da so zakonska podla ga, razlogi za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa

ustrezni in v skladu z veljavno zakonodajo.

PREDLOG SKLEPA ST.260:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o predmetu in

pogojih za poclelitev koncesije za opravljanje obvezne obiinske gospodarske javne

sluZbe Zl-urna deZurna pogrebna sluZba v Obdini Moravske Toplice in ga posreduje v

15-dnevno javno razpravo.

Navzodih je 10 dlanov obdinskega sveta:

10

0.

10

0.

Sklep je sprejet.
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Predlog sklepov je predstavila ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave.
Predlog sklepov je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da so
zakonska podlaga, razlogi za sprejem sklepov in formalna oblikovanost sklepov ustrezni in v
skladu z veljavno zakonodajo.
Seja Odbora za druZbene dejavnosti je bila zaradi predvidene nesklepdnosti preklicana.
Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA ST.261:
Oblinski svet Obiine Moravske Toplice OS Bogojina v Solskem letu 2018/2019 odobri
sofinanciranje manjkajoiih deleZ.ev za naslednja delovna mesta:

- kuhar v deleZu 0,53 in
- hiSnik v deleiu 0,20.

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

Sklep je sprejet.

PREDLOG SKLEPA 5T.262:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice OS Fokovci v Solskem letu 2018/2019 odobri
sofinanciranje:

- dodatnih 10 ur pouka tedensko za loieno pouievanje slovenStine in matematike v
2, in 4. razredu,

- 0,50 deleZa zaposlitve kuhinjske pomolnice,
- 0,25 deleia zaposlifve iistilke.

Navzodih j e 10 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 10

PROTI: 0.

Sklep je sprej et.

obiinski svet obtine Moravske Toplice DoS prosenjakovci v 5olskem letu 20lg/2019
odobri sofinanciranje manjkajotih deleZev za naslednja delovna mesta na:

- kuhar v deleZu 0,50,
- iistilka v deleZu 0,10 in
- uiitelj, raiunalniiar v deleZu 0,10.

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

Sklep je sprej et.
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K 7. toiki:
Predlog sklerra o dopolnitvi nalrta razrrolagania z nepremiinim premoZeniem Obiine

Moravske Toplice za leto 2017 in 2018

Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je pojasnila razloge za dopolnitev
nadrta razpolaganja z nepremidnin premoZenjem Obdine Moravske Toplice. Pojasnila je, da
so v sklepu navedene geodetske vrednosti, nepremidnine pa bodo prodane po wednosti, ki jih
bo dolodil cenilec. Pojasnila je tudi, da je potrebno parcelo pod zap. 5t. 289. v sklepu o
dopolnitvi nadrta razpolaganja z zemljlldi, drtati, ker gre za zemljllde s stavbo, ki je navedeno
v sklepu o dopolnitvi nadrla razpolaganjazzemljridi s stavbo podzap. St. 13.

G. Stefana Zoharja je v razpravi zanimalo zakaj je potrebna cenitev.
Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da zakon doloda, da se

pred razpolaganjem z nepremidnim premoZenjem, katerega posamidna vrednost je izkustveno
vi5ja ali enaka 20.000 eurov, opravi cenitev premoZenja.

Obiinski svet ObIine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o dopolnifvi Nairta
razpolaganjazzemlji5ii Obiine Moravske Toplice zaleto20lT in 2018.

Navzodih je 10 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 10

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 8. toiki:
Pobude in vpra5ania

Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je podala dogovor na vpra5anje g.

Stefana Zohaqaizkaterega vira je izvedeno asfaltiranje ceste v Bogojini. Povedala je, da je
bilo potrebno asfaltiranje zaradi gradnje vodovoda, zato gre za frnanciranje iz postavke

vodovod Bogojina.
G. Alojz Glavad - Zupan je dlane obdinskega sveta seznanil, da je v Martjancih v teku

investicija ureditve ulice proti igriSdu.

G. DuSana Grofa - podZupana je zanimalo kako dolgo je predviden obvoz in zapora ceste.

G. Alojz Glavad - Lupan je odgovoril, da sta obvoz in zapora ceste predvidena do konca

meseca, moZno pa je, da bo potrebno podalj5anje.

Ga. Majda Eurinek je vpra5ala kdaj je predvidena gradnja javne razsvetljave in plodnika na

Ulici ob bregu, ter kdo je odgovoren za disdenje potoka za Vivatom.

G. Alojz Glavad - Lupan je odgovoril, da je izgradnjajavne razsvetljave predvidena letos,

glede potoka pa, da je odvisno od lastni5tva, de je last drLave - je pristojen Arso, de je

obdinski pa obdina.
G. Andreja Balisada 1e zarimalo kako je s projektom financiranja nakupa rumene vrede,

ugotavlja namred, da obdani potem ko vred zmanjka, odpadke odlagajo v naravi. Zanimalo ga

je tudi, ali je projekt zamenjav oglasnih tabel po obdini zakljuden, meni, da oglasne table niso

v ponos obdine.
G. Alojz Glavad - Lupanje odgovoril, da bo sofinanciranje rumenih vred ostalo, ter pojasnil,

da obdani dodatne vrede lahko kuprjo pn rzvajalcu javne sluZbe. Oglasne table so bile

obnovljene.
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G. Vladoia Vudkida je zanimala kdaj je predvidena izgradnja ceste v Selu. Pohvalil je
izvajalce del, ki so opravili ko5njo trave ob drZavni cesti.

Ga. Martina Vink Kran-iec - direktorica obdinske uprave je odgovorila, da je sodelavec, ki
ureja gradnjo ceste na letnem dopustu, ter da bo zadevo urejal po dopustu.

G. Ladislav Sabotin je povedal, da je ie vedkrat predlagal postavitev oznak za pokopalisda v
obdini.
G. Alojz Glavad - Zupan je pojasnil, da je ustanovljena komisija in pripravljen elaborat, ki bo
obravnavan na naslednji seji obdinskega sveta. Podal je informacijo o roku za predloZitev
predlogov za obdinska piznarrja in nagrado, o datumu obdinske proslave, ki bo v
Motvarjevcih, o tem, da so razpisane lokalne volitve in volitve v svete KS, ter da je bilo na

sestanku na direkciji RS za ceste zagotovljeno, da bo cesta Bogojina prekategorizirana v
drZavno cesto.
G. Stefana Zohariaje zanimalo ali navedena informacija spremeni sklep, sprejet na zadnji seji

obdinskega sveta, da se v Nadrt razvojnih
Rekonstrukcija ceste Bogojina - Gandani.
Zupan je pojasnil, da sklep ostaja v veljavi,
predvideno.

programov za leto 2018 vkljudi nov proj ekt

ne bo pa realiziran v takSni vi5ini kot je bilo

K 9. tolki:
Razno

G. Vladoja Vudkidaje zanimalo kako je urejena kurjava v osnovnih Solah.

G. Alojz Glavad - hryar, je odgovoril, da bo o tem govora na naslednji seji obdinskega sveta,

ki se predvideva konec avgusta. ilane obdinskega sveta je seznanil z odsotnostjo javnih

usluZbencev zaradi bolniSkih, porodniSkih in letnih dopustov.

Seja je bila zakljudena ob 17.15.

Predsedujodi:
Alojz Glavad, Zupan

Zapisala'.
Mefia Gorza

MU'
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