
B. seia obdinskega sveta 17. december 2019

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

v torek, 17. 12. 2019, v prostorih Obdine Moravske Toplice,
Kranjdeva ul. 3, s pridetkom ob 15.30

NAVZOdI ilani obiinskega svetal
Andrej Baligad, Igor Camplin, Majda Durinek, Franc Gomboc, TomaZ Gregorec, Stefan Hul,
SaSo Koca, Stefan Kodila, Bojan SuSlek, Leonn Tumer, Du5an Puhan, JoZe Trajber, Alojz
Trplan, Zsuzsi Vugrinec.
Odsotna dlanica obdinskega sveta: Suzana Koltai (opravideno).
Ostali navzoii:
Alojz Glavad - i:,ryan, Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave, Slavica Fujs -
svetovalka za finance, Melita Gorza - pravnik VIV2, ki piSe zapisnik.
Sejo je vodil Zuparn Alojz Glavad. Po ugotovljeni navzodnosti so dlani obdinskega sveta
soglasno sprejeli zapisnik 7. redne seje Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice.

Predsedujodi je predstavil DNEVNI RED, posredovan z vabilom:
1. Porodilo o izw5itvi sklepov obdinskega sveta
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proradunu Obdine Moravske

Toplice za leto 2019 rn 2020 - skraj5ani postopek
3. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne

lokalne gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov na
obmodju obdine Moravske Toplice - II. obravnava

4. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa Sporta v Obdini Moravske Toplice - I.
obravnava

5. Predlog sklepa o dopolnitvi nadrta pridobivanja in nadrta razpolaganja za leto 2019 in
2020

6. Predlog sklepa o wednosti todke za izradun nadomestila za uporabo stavbnega zemljiSda
na obmodju obdine Moravske Toplice zaleto 2020

7. Predlog letnega programa kulture Obdine Moravske Toplice za leto 2020
8. Predlog letnega programa ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in

podeZelja v Obdini Moravske Toplice v letu 2020
9. Porodilo nadzomega odbora o opravljenem nadzoru zakljudnega raduna proraduna Obdine

Moravske Toplice za leto 2018
10. Porodilo nadzomega odbora o opravljenem nadzoru ogrevalnega sistema OS Bogojina
11. Predlog soglasja k spremembi sistemizacije delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v

javnem vzgojno-izobraZevalnem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice za Solsko leto
201912020

12. Predlog soglasja k spremanbam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda Turistidno-
informativni center Moravske Toplice

13. Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zayoda Zdravstveni dom Murska
Sobota

14. Predlog sklepa o imenovanju dlana sveta javnega zavoda Pomurski muzej in Galerija
Murska Sobota

15. Pobude in vpra5anja
16. Razno.
Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.
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K 1. tolki:
Poroiilo o izvrlitvi sklepov obiinskeea sveta

Porodilo o izw5itvi sklepov, sprejetih na 7. redni seji obdinskega sveta je predstavila ga.
Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave.
Porodilo je na svoji seji obravnavala statutamo Dravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlog; za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z
veljavno zakonodajo.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice je seznanjen s Poroiilom o izvr5itvi sklepov
Obiinskega sveta Obdine Moravske Toplice, sprejetih na 7. redni seji.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 2. todki:
Predlos Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proraiunu Obiine Moravske

Toplice za leto 2019 in 2020 - skraiSani postopek

Odlok o spremernbah in dopolnitvah Odloka o proradunu Obdine Moravske Toplice za leto
2019 in 2020 je predstavil g. Alojz Glavad - Zupan, ki je podal osnovne ugotovitve, in sicer,
da je veljavni proradun obdine sprejet za 2leti, da je obdina poslovala uspesno, da ohranja
visok % investicij v infrastrukturo, da pa so vseeno Zelje in potrebe 5e vedno vedje, kot so
realne moZnosti obdine. Predlagal je, da obdinski svet sprejme amandma, s katerim se za
delovanje dru5tva upokojencev obdine Moravske Toplice zagotovi samostojna proradunska
postavka v vrednosti 3.000,00 EUR.
Predlog odlokov je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da so
zakonska podlaga, razlogi za sprejern sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v
skladu z veljavno zakonodajo. Predlog so obravnavala tudi ostala delovna telesa obdinskega
sveta: odbor za kmetijstvo, svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, odbor za druZbene
dejavnosti, odbor za za5dito in re5evanje, odbor za lokalno infiastrukturo, ki obdinskemu
svetu predlagajo, da sprejme predlagana odloka s prilogami po skraj5anem postopku.

Y razoravi so sodelovali:
- G. Stefan Kodila je prosil, da se pojasni postavke, ki odstopajo od sprejetega plana:

aktir,na politika zaposlovanja, sanacija plazov, obnova lokalnih cest po programu,
podrodje turizna, ter vzdrZevanje vodovodnih sistemov. Zanimalo ga je tudi kaj vkljuduje
postavka investicijsko vzdrZevanje OS Bogojina in OS Fokovci.

- G. Alojz Glavad - Zupan je pojasnil, da gre pri aktivni politiki zaposlovanja za podrodje
javnih del, ki se spreminja iz leta v leto, teZko je pridobiti sredstva in primeme delavce.
Glede sanacije plazov je povedal, da nekatera dela niso blla realizirana zaradi
prezasedenosti JKP iista narava, obnova lokalnih cest paje vezana na reSevanje lastni5kih
razmeij in pripravo proj ektne dokumentacije, zato pihaja do zamika del. Pojasnil je, da
je bila pri gradnji plodnika Sebeborci doseZena niLja cena, dela v Bukovnici pa so draZja,
kot se je ocenjevalo. Pojasnil je, da je pri OS Bogojina v bliZji prihodnosti planiran
prizidek ler izrazil upanje, da bomo uspeSni pri sanaciji DOS Prosenjakovci.

2



8. seja obiinskega sveta 17. december 2019

Ga. Slavica Fuis - svetovalka za finance je pojasnila, da je bilo pri vzdrZevanju
vodovodnih sistemov v skladu z elaboratom planiranih 5 dodatnih prikljudkov, a jih je
bilo potrebno manj, priklopi na vodovodno omreZje so bili planirali na osnovi izkuienj
preteklih let, realiziranih jih je bilo manj.
G. TomaZa Gresorca je zanimalo kaj je vplivalo na povi5anje izdatkov za blago in
storitve, ter zakaj se zvi5ujejo sredstva za ureditev parkiriSda pri vrtcu Martjanci. Opozoril
je, da enoti vrtca Bogojina in Fokovci potrebujeta nujne sanacije.

G. Alojz Glavad - Zupan je pojasnil, da se sredstva za ureditev parkiriSda pri vrtcu
Martjanci povi5ujejo, ker je nadrtovan nakup dodatnih zemljiSd od Zupnije Martjanci.
Strinjal se je, da sta tudi enoti \dca Bogojina in Fokovci potrebni sanacije, a je potrebno
malo strpnosti, saj je trenutni nadin financiranja obdin v Skodo tak5nih obdin, kot je
Obdina Moravske Toplice.
Ga. Slavica Fujs - svetovalka za finance je pojasnila, da blago in storitve vkljudujejo vse
tekode izdatke iz celotnega proraduna (pisami5ki material, voda, komunalne storitve,
vzdrLevanje cest...), ter da se sami izdatki za blago in storitve v primerjavi s sprejetim
proradunom, zmanj Sujej o.

G. Ieoda Camplina je zanimala postavka izgradnja kanalizacijskega sistema Podlipje.
G. Aloiz Glavad - Zupan je odgovoril, daje bil obdini pladan komunalni prispevek, zato je
obveznost obdine, da zgradi komunalno infiastrukturo.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme amandma k predlogu Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o proraiunu Obiine Moravske Toplice za leto 2020:
Na strani 23 tabele Rebalans proraiuna 2019 in 2020 se v okviru programa f8049004

Programi drugih posebnih skupin, zagotovi samostojna proraiunska postavka:

)084,01,01,11, Dru5tvo upokojencev Obiine Moravske Toplice< v vrednosti 3.000,00

EUR. Temu ustrezno se na strani 30 Rebalans proraiuna 2019 in 2020 zmanjla splolna
proraiunska rezervacija za 3.000,00 EUR.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA., 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

Ob6inski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proraiunu Obiine Moravske Toplice za leto 2019 s prilogami po
skrajSanem postopku.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proraiunu Obiine Moravske Toplice za leto 2020 s prilogami po
skrajSanem postopku.
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Navzodihje 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14
PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

K 3. toiki:
Predloq Odloka o Dredmetu in Dogoiih za podelitev koncesiie za opravlianie obvezne
lokalne gosnodarske iavne sluibe zbirania doloienih vrst komunalnih odpadkov na

obmoiiu obiine Moravske Toplice - II. obravnava

Glede na to, da Obdina Moravske Toplice v dasu javne razpraye odloka, ni prejela nobenega
predloga oz. pripombe, je L:upar, obdinskemu svetu predlagal, da sprejme odlok v enakem
besedilu, kot je bil sprejet v prvi obravnavi.
Predlog odloka sta na svojih sejah obrawavala: svet za varstvo uporabnikov iavnih dobrin in
odbor za lokalno in{iastrukturo. ki obdinskemu svetu predlagata, da sprejme predlagan odlok,
ter statutarno pravna komisija, ki ugotavlja, da je v predlogu sklepa navedena primema
zakonska podlaga, ter da sta razlog za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa
ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo.

Y razpravi so sodelovali:
- G. Stefana Kodilo je zanimalo, kdo je lahko izvajalec te gospodarske javne sluZbe ter ali

poznamo razmere na trgu.
- G. Aloiz Glavad - Ltpan je odgovoril, da se na razpis lahko prijavi vsak, ki izpolnjuje

pogoje. Pojasnil je, da kljub temu, da je obdina solastnica trenutnega izvajalca, to ne
lpliva na izbiro novega koncesionarja.

- G. Sa5oja Koco je zanimalo ali s podelitvijo koncesije obdina pridobi vedji vpliv pri
oblikovanju cene storitev.

- G. Aloiz Glavad - Zupan je menil, da je odgovor na to vedplasten, saj so cene yezane ia
spremembo zakonodaje, konkurenca pa je vedno zdrava.

- G. TomaZa Gresorca je zanimalo ali bo koncesionar pladeval nadomestilo.
- G. Alo-iz Glavad - Zupan je odgovoril, da je v predlaganem odloku dolodeno, da se

koncesijska dajatev ne pladuje, ker menimo, da bi to posledidno vplivalo na ceno storitve.
Pojasnil je, da velja nadelo onesnaZevalec plada.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o predmetu in
pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne obdinske gospodarske javne
sluibe zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov na obmoiju obEine Moravske
Toplice.

13 dlanov obdinskega sveta:
13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

Navzodih je
ZA:
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K 4. toiki:
Predlog Odloka o sofinanciraniu letnega Drograma Sporta v Obdini Moravske Tonlice -

I. obravnava

Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da je zaradi novega
zakona, predlagan nov odlok in merila, ki sta pripravljena v sodelovanju z obdinsko Sportno
zvezo in olimpijskim komitejem.
Predlog odloka sta na svojih sejah obravnavala odbor za druZbene dejavnosti, ki obdinskernu
svetu predlaga, da sprejme predlagan odlok, ter statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, daje
v predlogu navedena primema zakonska podlaga, ter da sta razlog za sprejem sklepa in
formalna oblikovanost sklepa ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo.
Razprave ni bilo.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o sofinanciranju
letnega programa Sporta v Obiini Moravske Toplice in ga posreduje v lS-dnevno javno
razpravo.

Navzodih je l4 dlanov obdinskega sveta:
zA.. 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 5. toiki:
Predloe sklepa o dopolnitvi nairta pridobivania in nairta raznolasania za leto 2019 in

2020

Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da se nadrt pridobivanja
dopolnjuje z zemlji5dem ob vrtcu Moravske Toplice, z zemlji5di ter z zemljiSdi potrebnimi za
ureditev plodnika na Ulici ob bregu, nogometnega igri5da v Suhem vrhu in ceste v Selu.
G. Alojz Glavad - Zupan je predlagal, da se iz nairla razpolaganja umakne parcela v k.o. Selo.
Razprave ni bilo.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Sklep o dopolnitvi Nairta
pridobivanja nepremiinega premoienja za leto 2019 in 2020.

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

Predlog je sprejet.

Obtinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Sklep o dopolnitvi nairta
razpolaganja z zemtji56i Obiine Moravske Toplice za leto 2019 in 2020.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14
PROTI: 0.
Predlog je sprejet.
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K 6. toiki:
Predlog sklepa o vrednosti toike za izraiun nadomestila za uporabo stavbnega zemliiSia

na obmoiiu obiine Moravske Toplice za leto 2020

G. Alojz Glavad - Zupan je predlagal, da vrednost todke za izradun nadomestila za uporabo
stavbnega zemlji5da v letu 2020 ostane enaka, kotje bila za leto 2019.
Predlog sklepa je na svoji seji obravnaval svet za varstvo uporabnikov jar.nih dobrin, ki
obdinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagan sklep o vrednosti todke, ter statutamo
pravna komisija, ki ugotavlja, da je v predlogu navedena primema zakonska podlaga, ter da
sta razlog za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezna in v skladu z veljavno
zakonodaio.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme Sklep o vrednosti toike za izraiun
nadomestila za uporabo stavbnega zemlji5ia na obmoiju obiine Morayske Toplice za
leto 2020.

Navzodih je l3 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 13

PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

K 7. toiki:
Predlos letnesa orosrama kulture Obiine Moravske Tonlice za leto 2020

Predlog letnega programa kulture za leto 2020 je na svoji seji obravnaval odbor za druZbene
dejavnosti, ki obdinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagan letni program kulture za leto
2020, ter statutamo pravna komista, ki ugotavlja, da je v predlogu navedena primema
zakonska podlaga, ter da sta razlog za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa
ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo.

Razprave ni bilo.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Letni program kulture Obiine
Moravske Toplice za leto 2020.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 8. toiki:
Predloq letneqa proqrama ukrepov ohraniania in spodbuiania razvoia kmetiistva in

podeZelia v Obiini Moravske Toplice v letu 2020

Predlog letnega programa ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeZelja
je na svoji seji obravnaval odbor za kmetijstvo, ki obdinskemu svetu predlaga, da sprejme
predlagan letni program ukrepov v letu 2020, ter statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da
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je v predlogu navedena primema zakonska podlaga, ter da sta razlog za sprejem sklepa rn
formalna oblikovanost sklepa ustrezna in v skladu z velja!'no zakonodajo.
Razprave ni bilo.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Letni program ukrepov
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeZelja v Obiini Moravske Toplice v
Ietu 2020.

Navzodihje 13 dlanov obdinskega sveta:
zA'. 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 9. toiki:
Poroiilo nadzornega odbora o ooravlienem nadzoru zakliuineqa raiuna proraiuna

Obiine Moravske Toplice za leto 2018

Delo nadzornega odbora je predstavil predsednik nadzomega odbora g. Miha Horvat, ki je
povedal, da je nadzomi odbor pregledal zakljudni radun proraduna Obdine Moravske Toplice
za leto 2018 in pri tem ni ugotovil nepravilnosti. Pohvalil je obdinsko upravo, ki je z Zala

odprte terjatve do kupcev.
G. Alojz Glavad - Zupan je pojasnil, da ostaja med odprtimi terjatvami tudi stara te{atev do
BK studia, ki ne obstaja ved, obstaja pa moZnost pladila s strani morebitnega novega
investito{a.
G. Stefan Kodila je menil, da je prav, da se terjatev vodi, morebiti pa pride do njene
realizacije.

Obiinski svet ObEine Moravske Toplice se je seznanil s poroiilom nadzornega odbora o

opravljenem nadzoru zakljuinega raiuna proraiuna Obiine Moravske Toplice za leto
2018.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

Predsednik nadzomega odbora je predstavil tudi porodilo nadzomega odbora o opravljenem
nadzoru ogrevalnega sistema OS Bogojina. Povedal je, da je 5lo za javno zasebno partnerstvo,
ter da nadzomi odbor ni ugotovil nepravilnosti pri porabi javnih sredstev. Pojasnil je, da je bil
osnutek porodila posredovan ravnateljici OS Bogojina, ki se ni pravodasno odzvala.
V razpravi so sodelovali:

K 10. toiki:
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C. Stelan Kodila je prosil. da se ilanom obiinskega sveta posreduje odzivno poroiilo OS
Bogojina, ki je bilo dano prepozno. Predlagal je, da se odkupi investicija in zagotovi
ustrezna kurjava, ker drugade temu ne bo konca.
G. Aloiz Glavad - Zupan je povedal, da je ideja o javno zasebnem partnerstvu nastala
ravno na OS Bogojina, ker obdina ni imela dovolj sredstev za zamenjavo ogrevalnega
sistema. Pojasnil je, da dlani obdinskega sveta niso prejeli odzivnega porodila ravnateljice,
ker gre za dopisovanje med OS in nadzomim odborom, ter poudaril, dajavne finance niso
bile o5kodovane, ter da v Soli ni bilo mrzlo.
G. Stefan Kodila je povedal, da je ravnateljica OS Bogojina hvalila ogrevanje v prvem
letu delovanja, ter da je bil prisoten na enem od sestankov, ko je ravnateljic a izjavlla, da
aneksa ne bo podpisala. Menil je, da je odgovomost vseh podpisnikov pogodbe enaka.

G. Du5an Puhan je povedal, da je dlan sveta zavoda OS Bogojina, na katerem je ogrevanje
glavna tema, mnenje uditeljic je, da so nekatere udilnice prevrode, druge pa hladnej5e.
Povedal je tudi, da se strinja z ugotovitvami nadzomega odbora.
G. Leonn Turner je predlagal, da se obdina prijavi na razpis za sanacijo objektov.
G. Alojz Glavad - Zupanje pojasnil, daje potrebno zato, da si na razpisu uspe5en, opraviti
celovito sanacijo stavbe.

G. SaSoja Koco je zanimalo ali je ravnateljica sploh pristojna za podpis pogodbe.

G. Alojz Glavad - Zupan je odgovoril, da je osnovna Sola, katere zakonita zastopnica je
ravnateljica, uporabnica zgradbe.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice se je seznanil s poroiilom nadzornega odbora o
opravljenem nadzoru ogrevalnega sistema Osnovne Sole Bogojina.

Navzodihje 13 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 11. totki:
Predlos soslasia k spremembi sistemizaciie delovnih mest in k oblikovaniu oddelkov v
iavnem vzgoino-izobraZevalnem zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice za Solsko leto

2019t2020

G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da je ravnateljica vrtcev obdine Moravske Toplice
posredovala pro5njo, v kateri prosi, da obdinski svet poda soglasje k spremembi sistemizacije
v javnem vzgojno-izobraLevalnem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice, ter k
preoblikovanju polovidnega oddelka v celega. Predlagal je, da glede na to, da dodatno
delovno mesto vpliva na ekonomsko ceno vrtca, predlaga, da se sklep pod todko a) ne
sprejme.
Predlog je na svoji seji obravnaval odbor za druZbene dejavnosti, ki obdinskemu svetu
predlaga, da ne poda soglasja k spremembi sistemizacije, poda pa soglasje k preoblikovanju
oddelka, ter statutamo oravna komisija, ki ugotavlja, da je v predlogu navedena primema
zakonska podlaga, ter da sta razlog za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa
ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo.
Ga. Martina Vink Kranj ec - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da ravnateljica zaradi
vpisa novih otrok predlaga preoblikovanje polovidnega oddelka v celega, posledidno pa tudi
dodatno zaposlitev. Povedala je, da je obdina prejela tudi predlog za povi3anje ekonomske
cene. Nov predlog bo obravnavan na obdinskem svetu po novem letu.
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V razDravi so sodelovali:
- G. Leonna Tumerja je zanimalo ali gre za evidendni rpis otroka.
- Ga. Martina Vink Kraniec - direktorica obdinske uprave je odgovorila, da gre za dejanski

rpis otrok, ki bodo vrtec zadeli obiskovati po novem letu.

a) Obiinski svet Obiine Moravske Toplice 443!gjg soglasje k naslednji spremembi
sistemizacije delovnih mest v javnem vzgojno-izobraZevalnem zavodu Vrtci obiine
Moravske Toplice za Solsko leto 201912020:
dodatno se sistemizira delovno mesto vzgojitelj pred5olskih otrok - pomoinik
vzgojitelja v deleZu 0,50, 20 ur/teden, za doloien ias od l. l. do 31. 8.2020.

b) Obiinski svet Obiine Moravske Toplice podaia soglasje k preoblikovanju
polovitnega oddelka I - 2 let v enoti Martjanci s 1. 1.2020 v celega.

Navzodihje 13 dlanov obdinskega sveta:
zA.. 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 12. toiki:
Predloq soslasia k snremembam in dopolnitvam Statuta iavnesa zavoda Turistiino-

informativni center Moravske Torrlice

G. Alojz Glavad - Zupan je uvodoma povedal, da je svet zavoda Turistidno-informativni
center Moravske Toplice na svoji seji sprejel spremembe in dopolnitve statuta, za uveljavitev
katerih je v skladu z dolodilom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistidno-informativni
center Moravske Toplice in Zakona o zavodih, potrebno soglasje ustanovitelja.
Predlog soglasja je na svoji seji obravnaval odbor za druZbene deiavnosti, ki obdinskernu
svetu predlaga, da poda soglasje k spremembam statuta, ter statutarno pravna komisiia, ki
ugotavlja, daje v predlogu navedena primema zakonska podlaga, ter da sta razlog za sprejem
sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice podaja soglasje k spremembam in dopolnitvam
Statuta javnega zavoda Turistiino-informativni center Moravske Toplice, ki jih je svet
zavoda TIC Moravske Toplice sprejel na 4. seji dne 4.12.2019.

Navzodih je l3 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet,

K 13. toiki:
Predlog soqlasia k imenovaniu direktorice iavnega zavoda Zdravstveni dom Murska

Sobota

G. SaSo Koca je kot predsednik Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja
obdinskemu svetu predlagal, da poda soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda
Zdravstveni dom Murska Sobota.
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Obiinski svet Obiine Moravske Toplice podaja soglasje k imenovanju Edith ZiZek
Sapai, dr. med. spec., iz Rakiiana, Lendavska ulica 30, 9000 Murska Sotrota, za
direktorico javnega zavoda Zdravsfveni dom Murska Sobota, za mandatno dobo Stirih
let.

Navzodih je 13 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 14. toiki:
Predloq sklerra o imenovaniu ilana sveta iavnega zayoda Pomurski muzei in Galeriia

Murska Sobota

G. SaSo Koca je kot predsednik Komisije za mandatna rpra3anja, volitve in imenovanja,
obdinskemu svetu predlagal, da v svet javnega zavoda Galerija M. Sobota imenuje Stefana
Kodilo, Selo, v svet javnega zavoda Pomurski muzej pa Vanjo Samec, Moravske Toplice.

V svet javnega zavoda GALERIJA
ustanovitelja Obiine Moravske Toplice
PROSENJAKOVCI.

Navzodihje 13 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

MURSKA SOBOTA se kot predstavnik
imenuje SrBrau KoDILA, sELo 61, 9207

V svet javnega zavoda POMURSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA se kot predstavnica
ustanovitelja Obdine Moravske Toplice imenuje VANJA SAMEC, Kranjieva ulica 18A,
9226 MORAVSKE TOPLICE.

Navzodihje 13 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 15. toiki:
Pobude in vpralania

1 . Ga. Zsuzsi Vuerinec je zanimala sanacija bankomata in stavbe v Prosenjakovcih.
G. Alojz Glavad - Zupan je pojasnil, da je sanacija stavbe wedna 30.000,00 EUR, ter da je
izbran izvajalec del.
2. G. Stefan Kodila je predlagal, da obdinska uprava poenostavi delovanje spletne strani

obdine, Zupanu pa, da za naslednje leto planira vsaj 8 sej, da njihov dnevni red ne bo tako

l0
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dolg, kot dnevni red dana5nje seje. Podal je pobudo, da obdina posreduje dopis na
Telekom, da se v naselju Vudja Gomila uredi Sirokopasovno omreZje.

Ga. Martina Vink Kranj ec - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da se na posodobitvi
spletne strani obdine Ze dela; Zupan Alojz Glavad pa, da smo s sklicem te seje dakali zaradi
sprejema drZavnega proraduna in informacij o pomurskem vodovodu, ter da so bili s

Telekomom Ze opravljeni razgovori, a so teZave tehnidne narave.
3. G. Leonn Turner je pojasnil, da ni problem le omreZje, ampak tudi sigrral.
4. G. Andrei Baliead je predlagal, da se postavi repetitor, ki po njegovih izkuSnjah deluje

presenetljivo dobro.
5. G. Alojz Glavad - Zupan je dlane obdinskega sveta seznanil s pobudo sveta KGZS OE

Murska Sobota, ki Obdini Moravske Toplice predlaga, da omogodi gradnjo
nestanovanjskih objektov za kmetijske namene na obmodju Kl in K2 nad 100 m" ob

obstoj edih gospodarstvih.
Pojasnil je, da je v Sloveniji 212 obdin, od katerih jih ima pribliZno 100 obdinske prostorske

nadrte, sprejete po novi zakonodaji, ostale obdine imajo staro prostorsko zakonodajo. Zato so

kmetje iz razlidnih obdin pri graditvi objektov na kmetijskih zernlji5dih v neenakopravnem

poloZaju. Glede na to, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja

spremembo zakonov s podrodja zemljiSke politike, je predlagal, da se v Zakonu o kmetijskih

zemlji5dih omogodi gradnja nestanovanjskih objektov za kmetijske namene na obmodju K1 in

K2 nad 100 m2, in sicer na lokacijah, ki so primemo oddaljena od naselij.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice, glede na to, da Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano pripravlja spremembo zakonov s podroEja zemljiSke politike'
predlaga, da se v Zakonu o kmetijskih zemlji3iih omogoii gradnja nestanovanjskih

objektov za kmetijske namene na obmoiju Kl in K2 nad 100 m2, in sicer na lokacijah, ki
so primerno oddaljena od naselij.

Navzodih je l3 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 16. tolki:
Razno

Sejaje bila zakljudena ob 18.45.

Predsedujodi:
Alojz Glavad, Zupan

ll

Zapisala'.
Melita Gorza
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