4. september 2018

29. seja obiinskega sveta

ZAPISNIK
29. redne seje Obiinskega sveta Obdine Moravske Toplice, ki je bila
v torek, 4. septembra 2018, v prostorih Obdine Moravske Toplice,
Kranjdeva ul. 3. s pridetkom ob 15.30

NAVZOiI ilani obiinskega

sveta:
Andrej Baligad, Igor Camplin, Majda Durinek. Du5an Grof, Stefa, Hul, Anita Kerman, SaSo
Koca, Stelan Kodila, SaSo Nordid, Ladislav Sabotin, Alojz Trplan, Vtado Vudkid, Vesna
Zadrav ec,Stefun Zohu..
Odsotni dlan obdinskega sveta: Leonn Turner (opravideno).

Ostali navzoii:
Alojz Glavad - Ltpan, Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave, Slavica Fujs svetovalka za finance, in Melita Gorza - pravnik VIV2, ki piSe zapisnik.
Sejo vodi podZupan Stelan Kodila.

Po ugotovljeni navzodnosti so dlani obdinskega sveta sprejeli zapisnik 28. redne

seje
Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice.
Zrryan je predlagal, da se dnevni red, predlagan z vabilom, raz5iri s todko 5: Predtog sklepa o
spremembah vrednosti projektov 08078-12-000012 v Nadrtu razvojnih programov za leto
201 8.

G. Vlado Vudkid je opozoril, da je bilo na prej5nji seji obljubljeno, da bo govora o ogrevalnih
sistemih v osnovnih Solah. G. Alojz Glavad - Zupan je odgovoril, da bo glede tega podal
pojasnilo v nadalj evanj u seje.
Soglasno je

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

bil sprejet naslednji razSirjen dnevni red:

Porodilo o izvrSitvi sklepov obdinskega sveta
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 - II. obravnava
Predlog sklepa o dopolnitvi nadrta pridobivanja nepremidnega premoLenja za leto 2017 in
2018
Predlog Sklepa o doloditvi ekonomske cene programov pred5olske vzgoje in pladila
star5ev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice
Predlog sklepa o spremembah vrednosti projektov OB078-12-000012 v Nadrtu razvojnih
programov za leto 2018
Predlog sklepa o imenovanju nadomestnih dlanov Obdinske volilne komisije
Predlog Komisije za priznanla in nagrade za podelitev velike zahvalne listine, nagrade in
priznanja ter predlog sklepa o viSini nagrade
Pobude in vpraSanja
Razno.

Poroiilo

o

K 1. toiki:
izvriitvi sklepov obiinskesa sveta

Porodilo o izvr5itvi sklepov Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice, sprejetih na 28. seji
obdinskega sveta, je predstavila ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave.
Porodilo je na svoji seji obravnavala statutarno pravna komista, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlogi za sprejem in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljavno
zakonodajo.
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Obiinski svet Obiine Moravske Toplice je seznanjen s Poroiilom o izvr5itvi sklepov
Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice, sprejetih na 28. redni seji.
Navzodih

je

ZA:
PROTI:

l4 dlanov obdinskega

sveta:

14

0.

Sklep je sprejet.

K 2. toiki:
Predlos Odloka o predmetu in posoiih za podelitev koncesiie za opravlianie obvezne
obiinske sospodarske iavne sluZbe 24-urna deZurna posrebna sluZba v Obiini
Moravske Toplice - II. obravnava
Predlog odloka je na svoji seji obravnavala statutamo oravna komisija, ki ugotavlja, da so
zakonska podlaga, razlogi za sprejem odloka in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v
skladu z veljavno zakonodajo. Poleg statutarno pravne komisije, sta predlagan odlok
obravnavala tudi odbor za lokalno iniiastrukturo in svet za varstvo uporabnikov javnih
dobrin, ki obdinskemu svetu predlagata. da sprejme predlagan odlok.

Y razpravi so sodelovali:
- G. SaSo Nordid je izpostavil sestavo 3-dlanske komisije, ki jo imenuje Zupan. Komisijo
sestavljata dva predstavnika obdine in en predstavnik upravljavca pokopaliSda. Zanimalo ga je
ali sestavo doloda zakon, saj ga moti, da imata predstavnika obdine prevladujod vpliv.
- Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je odgovorila. da zakon sestave
komisije ne doloda.
- G. Stefana Zoharja je zanimalo ali imajo tudi ostale obdine dolodeno. da se koncesija
podetjuje za 10let.
- Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je odgovorila, da ima vedina obdin
dolodeno lO-letno obdobje, po poteku katerega je predviden nov postopek za podelitev
koncesije.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o predmetu in
pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne obEinske gospodarske javne
sluZbe 24-urna deZurna pogrebna sluiba v Obiini Moravske Toplice.
Navzodihje

ZA:
PROTI:

14 dlanov obdinskega sveta:
14

0.

Sklep je sprejet.

K 3. toiki:
Predlos sklepa o dopolnitvi nairta oridobivania nepremiineea oremoZenia za leto 2017
in 2018
G. Alojz Glavad - Zupan je uvodoma povedal, da gre za pridobivanje zemlji5d. ki jih obdina
potrebuje za vzpostavitev poslovne cone v Bogojini ter za druge potrebe. Ga. Martina Vink
Kranjec - direktorica obdinske uprave je dodala, da so bila zemlji5da v Bogojini ocenjena.
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tako, da njihova vrednost znaia 4,5 EUR/ m2. Pojasnila je, da bodo zemlji5da, katerih nakup
ne bo realiziran, prenesena v nadrt pridobivanja za naslednja leta.
Predlog sklepa 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.267:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o dopolnitvi Nairta
pridobivanja nepremiinega premoienja za leto 2017 in 2018.

Navzodihje

14 dlanov obdinskega sveta:

t4
ZA:
PROTI:
0.
Sklep je sprejet.
4. toiki:
ekonomske cene nrosramov predSolske vzsoie

K

in Dlaiila
Predloe Sklepa o doloiitvi
Toolice
Vrtci
obiine
Moravske
star5ev v iavnem vzgoino-varstvenem zavodu
Predlog sklepa 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 je na svoji seji obravnaval tudi odbor za
druZbene dejavnosti. ki obdinskemu svetu predlaga. da sprejme predlagan sklep.
predlog sklepa je predstavila ga. Slavica Fujs - svetovalka za finance. Pojasnila je, da je
obdina kot ustanoviteljica Vrtcev obdine Moravske Toplice proudila predlog javnega zavoda
za povisanje ekonomske cene vrtca. in predlaga, da se ekonomske cene ne spreminja, tako da
ostija v veljavi Ze sprejeta cena in sicer 424.84 EUR/otroka mesedno. Razlog za navedeno
odloditev je v viSini ze veljavne ekonomske cene, ki je primerljiva z ekonomskimi cenami
sosednjih obdin oziroma je v primerjavi z nekaterimi obdinami celo nekoliko visja. Ugotavlja
se tudi, da ima zavod v Solskem tetu 2018/2019 bolj racionalno oblikovane oddelke, tako da
bo s 1.9.2018 na osnovi normativov oziroma povedanih normativov v zavod moZno vkljuditi
kar 216 otrok v 13 oddelkov. Zavod je v letu 2017 posloval z veljavno ekonomsko ceno brez
negativnih finandnih posledic in z zakljudnim radunom ugotovil bilandni preseZek. Zato
pradlagamo, da zavod po zakljudnem radunu 2018 ponovno preraduna ekonomsko ceno na
osnovipodatkov o realizaciji iz teta 2018 in se takat, v kolikor bo potrebno, ponovno odloda
o visini ekonomske cene programov predsolske vzgoje in pladila starsev v javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice.

Moravske Toplice ne sprejme povisanja ekonomske cene
programov predsolske vzgoje in plaiila starSev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu
Vrtci obiine-Moravske Toplice, ki ga predlaga zavod Vrtci obiine Moravske Toplice.

ortiorLi svet obiine

Navzodihje l4 dlanov obdinskega sveta:
14
ZA:
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.
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K 5. toiki:
Predloe sklepa o spremembah vrednosti proiektov OB078-12-000012 v Nairtu razvoinih
prosramov za leto 2018
G. Atojz Glavad - Zupan je pojasnil, da so za izvajanje agromelioracije v k.o. Prosenjakovci,
potrebna dodatna sredstva iz obdinskega proraduna.

Obdinski svet sprejme predlagano spremembo proraiuna in Nairta razvojnih
programov Obiine Moravske Toplice za leto 2018, tako da se proraiunska postavka
045,02,07, Sanacija cestnih objektov in propustov ter poslediino projekt v NRP )OB07807-000012 Sanacija cestnih objektov in propustov' poveia za 36.000'00 EUR.

Navzodihje i4 dlanov obdinskega sveta:

7,A:
PROTI:

14

0.

Sklep je sprejet.

K

6.

toiki:

Predlog sklena o imenovaniu nadomestnih ilanov Obiinske volilne komisiie

Predlog sklepa je predstavil g. DuSan Grof - predsednik komisije za mandatna vpra5anja.
volitve in imenovanja. ki je obdinskemu svetu predlagal. da sprejme naslednji

V Obiinsko volilno komisijo Obiine

Moravske Toplice se namesto ilanov,

ki

sta

odstopila:
- namestnica ilana: Jolanka Hon'at, Andrejci'
- namestnik ilanice: Andrej Novak, Andrejci'
imenujeta:
- namestnik ilana: Stanko Kovai, Ratkovci,
- namestnica ilanice: Vanja Zadravec, Filovci.
Navzodih

je

ZA:
PROTI:

14 dlanov obdinskega sveta:
14
0.

Sklep je sprejet.

K 7. toiki:
Predlog Komisiie za nriznania in nagrade za oodelitev velike zahvalne listine. nasrade
in Driznania ter predlos sklena o viSini nagrade
Predlog sklepov je predstavil predsednik komisije za priznanja in nagrado g. Joze vugrinec.
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PREDLOG SKLEPA ST.271:

l. VELIKO ZAHVALNO LISTINO OBCINE MORAVSKE TOPLICE prejme
BRANKO RECEK iz Te5anovcev za dolgoletno delo na podrodju Sportne
organiziranosti, uveljavljanja Sporta v obdini, pomurski pokrajini in drZavi Sloveniji ter
k te vrste povezovanja porabskih Slovencev in matidnega naroda.

SirSe -

2. NAGRADO OBdINE MORAVSKE TOPLICE prejme zUpNI.TSXA KARTTAS
Bogojina zarazdajanje drugim, pomodi potrebnim ljudem, zaljubezen, ki temelji na BoZji
modi in veri, iz katerih njeni dlani drpajo mod za svoje prostovoljno delo in poslanstvo.

3. PRIZNANJE oBiINE MORAVSKE TOPLICE prejme BOJAN SuSlpr tz
Porda5incev za dolgoletno uspeSno delo in izjemen prispevek k razvoju naselja
PordaSinci, s tem pa tudi celotne Obdine Moravske Toplice.
Navzodih

je

ZA:
PROTI:

l4 dlanov obdinskega sveta:
14
0.

Sklep je sprejet.
Predlog sklepa o vi5ini nagrade je na svoji seji obravnavala statutamo 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 272:
Vi5ina nagrade Obiine Moravske Toplice v letu 2018 zna5a 500,00 EUR neto.
Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
7.4:
14
PROTI:
0.
Sklep je sprejet.

K 8. toiki:
Pobude in vpra5ania
G. Stefana Zoharja je zanimal vzrok zazamtdo z deli pri sanaciji vrtca Prosenjakovci,
zaradi katere morajo starSi otroke voziti v drug vrtec.
G. Alojz Glavad - Zupan je odgovoril, da do zamika prihaja zaradi dolgega dobavnega roka

1.

dobavitelja oken.
2. G. Vlado Vudkid je vpra5al ali je kaj novega pri sanaciji ogrevanja osnovnih 5ol, ter
opozoril na slabo stanje poti, ki vodi do znamenite selanske rotunde.
G. Alojz Glavad - Zupan je glede ogrevalnih sistemov povedal, da je DOS Prosenjakovci Le
podpisala aneks k pogodbi. za ostale Sole pa se 5e ureja. Glede ceste do rotunde je povedal, da
gre za zasebno pot, ter da je z Zupnijo Kandevci dogovorjeno, da bo narodila sanacijo ceste.
3. G. Stefan Kodila - podZupan je pojasnil, da je predmetna pot v lasti treh lastnikov, in
sicer: Obdina Moravske Toplice, Stefan Kodila in KS Selo. Povedal je, da je dogovor
sklenjen, a Cista narava ni naredila tega, kar bi lahko. Povedal je tudi, da se zadnja leta
pojavtja teLava, da se po peSpoti vozijo z avtomobili, zatoje posredoval na iisto nararo,
da postavi znak. Zanimalo ga je, ali bo izveden dalmatinski veder.
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G. Igor Camplin je kot predsednik sveta zavoda TIC pojasnil, da na zadnji seji sveta zavoda o
izvedbi dalmatinskega vedera 5e ni bilo doredeno.

K 9. toiki:
Razno

G. Du5an Grof je kot predsednik komisije za ocenjevanje krajev podal informacijo, da je
komisija zakljudila z ocenjevanjem krajev na terenu, todke pa se 5e seStevajo. Povedal je, da
je komisija na terenu ugotovila veliko kolidino odpadkov na ekoloSkih otokih, zato predlaga,
da se v vseh vedjih krajih v obdini poveda frekvenca odvoza odpadkov. Kot predsednik
Gasilske zveze Moravske Toplice je podal informacijo, da bo v zadetku oktobra zakljudna
vaja v Moravskih Toplicah, s katero se obeleZuje 20 let delovanja gasilske zveze.
Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je dlane obdinskega sveta seznanila z
dogodki v obdini, in sicer z osrednjo proslavo ob obdinskem prazniku, ki bo v soboto 8.9. v
Motvarjevcih, z akcijo Odistimo Slovenijo, ki bo 15.9., ter s projektom Zvitorepec, ki bo
potekal 21. in 22.9.2018. Povedala je tudi, da NLB namerava ukiniti bankomat v
Prosenjakovcih, ter pozvalaMNss in KS Prosenjakovci, da se o tem opredelijo.
G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, dabo naslednji teden javna draZba nepremidnine v k.o.
Moravci, katere cena je 19,00 EUR/m2, ter da se v mesecu oktobru planira 5e zadnja seja
obdinskega sveta v tem mandatu.
G. Stefan Zohar se je zahvalil za zaupanje zaorganizacijo in vse navzode povabil na proslavo
ob obdinskem prazniku.
Seja

je bila zakljudena ob 16.50.

Predsedujodi:
Stefan Kodila, podZupan

6

