10. seja obainskega sveta

26. maj 2O2O

ZAPISNIK
10. redne seje Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice, ki je bila
26. maja 2020, s priietkom ob 15.30, v dvorani gasilskega doma Moravske Toplice,
Dolga ulica 63

NAVZOdI ilani obiinskega sveta:
Andrej Baligad, Igor Camplin, Majda Durinek, Franc Gomboc, TomaZ Gregorec, Stefan
Hul, SaSo Koca, Stefan Kodila, Suzana Koltai, Bojan SuSlek, Leonn Tumer, Du5an Puhan,
JoZe Trajber, Alojz Trplan, Zsuzsi Vugrinec.
Ostali navzoii:
Alojz Glavad - ttpan, Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave, Slavica Fujs svetovalka za finance, Melita Gorza - pravnik VII/2, ki piSe zapisnik.
Sejo je vodil podZupan Andrej Baligad. Po ugotovljeni navzodnosti in sprejemu zapisnikal.
dopisne seje Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice, je predlagal dnevni red,
posredovan z vabilom:
1. Porodilo o izw5itvi sklepov obdinskega sveta
2. Predlog zakljudnega raduna proraduna Obdine Moravske Toplice za leto 2019 skraj Sani postopek
3. Porodilo o realizaciji nadrta ravnanja s stvamim premoZenjem Obdine Moravske
Toplice v letu 2019
4. Predlog sklepa o potrditvi inventumega elaborata in sklepa o odpisu terjatev
5. Predlog Odloka o uporabi sredstev proradunske rezerve v letu 2020 - hitri postopek
6. Predlog sklepa o doloditvi cene storitev javne sluZbe odvajanje in di5denje
komunalne odpadne vode
7. Predlog soglasja k doloditvi cene storitve pomod druZini na domu
8. Imenovanje nadomestnega dlana SPV
9. Pobude in vpraSanja
10. Informacija o ukrepih obdine, izvedenih v dasu izrednih razmer zaradi Covid-i9
1 I . Razno.
G. Alojz Glavad - Zupan je glede na to, da cena ni usklajena z izvajalcem, predlagal umik 7.
todke: Predlog soglasja k doloditvi cene storitve pomod druZini na domu, z dnevnega reda.
Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.

Poroiilo

o

K 1. toiki:
izvrlitvi sklepov obiinskesa sveta

Porodilo o izwSitvi sklepov, sprejetih na 1. dopisni seji je predstavila ga. Martina Vink
Kranjec - direktorica obdinske uprave.
Porodilo je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisUa, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlogi za sprejem sklepa in lormalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z
veljavno zakonodajo.

PREDLOG SKLEPA ST. 108:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice je seznanjen s Poroiilom o izvr5itvi sklepov
Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice, sprejetih na 1. dopisni seji.

je l5 dlanov obdinskega sveta:
15
ZA:
PROTI: 0.
Navzodih
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Sklep je sprejet.

K 2. toiki:
Predlog zakliuinega raiuna proraiuna Obiine Moravske Toplice za leto 2019 skraiSani postopek
Zakljudni radun obdinskega proraduna je akt obdine, ki se pripravlja v skladu s 96. dlenom
Zakona o javnih financah in upo5teva strukturo proraduna za preteklo leto, prikazuje
predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke obdine ter odhodke in druge izdatke
obdine. Zakljudni radun proraduna sestavljajo sploSni del, posebni del in obrazloZitve. G.
Alojz Glavad - Lupanje povedal, da je obdina poslovala stabilno, solidno, ter da je zakljudni
radun plod tega poslovanja. Izpostavil je vi5ino zbrane turistidne takse, ki je bila v letu 2019
najvi5ja do sedaj, delovanje oZjih delov obdine, zavodov, stro5ke rzvajanja javnih sluZb.
Zahvalll se je vsem, ki so kakorkoli povezani z delovanjem obdine.
Predlog odloka so na svojih sejah obravnavali: statutarno pravna komisija, ki ugotavlja, da
so zakonska podlaga, razlogi za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in
v skladu z veljavno zakonodajo, ter odbor za kmetijstvo, svet za varstvo uporabnikov javnih
dobrin, odbor za druZbene dejavnosti, odbor za za5dito in re5evanje. odbor za lokalno
infrastrukturo, ki obdinskemu svetu predlagajo, da sprejme predlagan odlok po skraj5anem
postopku.
Y razpravi so sodelovali:
- G. Stefan Kodila je povedal, da obdina mora teZiti k povedevanju transfernih prihodkov,
ter da je temu potrebno posvedati ved pozomosti. Glede turistidne takse je ugotavljal, da
je skupna vi5ina pobrane turistidne takse 25oh vi5ja kot v preteklem letu, kljub temu, da
je bil obisk enak, kot v preteklem letu. Prosil je za obrazloZitev investicij v zavode, ki so
razvidne iz realizacije NRP. Zanimal ga je predvsem stro5ek nakupa pedi na OS
Fokovci, ter kaj predstavlja stro5ek ureditve parkiri5da pri OS Fokovci, ki znala
48.000,00 EUR.
- G. Alojz Glavad - Lupan je povedal, da si bo obdina pnzadevala povi5ati transferne
prihodke, ter pojasnil, da je ureditev parkiri5da pri OS Fokovci potekala v dveh fazah, v
lanskem in leto5njem letu.
- Ga. Slavica Fujs - svetovalka za frnance je dopolntla, daje odkup ogrevalnega sistema
OS Fokovci zna5al 32.000,00 EUR, ter da je bila letos urejena tudi fasada OS Fokovci.
- G. Igo{ia Camplina je zanimalo zakaj ni realizirana postavka ureditev turistidne
signalizacije.
- Ga. Martina Vink Krarliec - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da je bil elaborat
oktobra posredovan direkciji RS, ki je opravila frzidni pregled rn zahtevala dolodene
spremembe pri posameznih lokacijah, kar se sedaj pripravlja.
- G. Alojz Glavad - Zupanje zakljudil, da bo turistidna signalizacija postavljena letos, ter
da si tudi obdina Leh, dabi postopek potekal hitreje.
- G. TomaZ Greqorec je izpostavil znlZanje vi5ine dohodnine in nedavdnih prihodkov,
med katere sodi tudi komunalni prispevek. Menil je, da bi obdina morala spodbujati
mlade druZine, da ostanejo v obdini. Izpostavil je tudi odprte terjatve do obdin
ustanoviteljic MIR. Zanrmalo ga je kako obdina izterjuje terjatve, ter ali z ostalimi
obdinami ni moZna kompenzacija medsebojnih terjatev.
- G. Aloiz Glavad - Lupanje odgovoril, da so terjatve ene od obdin telko izterljive tudi
zato,ker stvari niso urejene na dri,avni ravni, ter pojasnil, da obdina spodbuja mlade, da
ostanejo v obdini z enkratno denarno pomodjo za novorojence.
- Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je povedala, da je zoper Obdino
G. Petrovci vloZena izvr5ba, ter da ta obdina sedaj nove radune pladuje sproti. Del
obveznosti se poravnava s kompenzacijami, tako da dolg podasi upada. Pojasnila je, da

26. maj 2020

10. seia obfinskega sveta

sta

bila za MIR nabavljena dva avtomobila, ki ju je Obdina Moravske Toplice ostalim

obdinam ustanoviteljicam fakturirala konec leta, zato terjatve 5e niso poravnane.

PREDLOG SKLEPA ST. T09'
Obiinski svet ObEine Moravske Toplice sprejme predlagan Zakljuini raiun proraiuna
Obiine Moravske Toplice za leto 2019 s prilogami po skraj5anem postopku.

Navzodihje

zA'.

PROTI:

15 dianov obdinskega sveta:
15
0.

Sklep je sprejet.

Poroiilo

o

K 3. toiki:
realizaciii nairta ravnania s stvarnim premoZeniem Obiine Moravske
Toplice v letu 2019

Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je povedala, da je Obdina Moravske
Toplice na osnovi sprejetih dokumentov vodila postopek, predviden z zakotom in uredbo o

stvarnem premoZenju drZave in samoupravnih lokalnih skupnosti ter sklenila pogodbe,
navedene v priloZenem porodilu. lz piloienega porodila izhaja, da je obdina v letu 2019
prodala nepremidno stvamo premoZenje v skupni vrednosti 94.319,26 EUR, pridobila
nepremidno premoZenje v skupni vrednosti 82.083,26 EUR, ter pridobila premidno
premoZenje v skupni vrednosti 58.618,46 EUR.
Porodilo so na svojih sejah obravnavali: statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da so
zakonska podlaga, razlogi za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v
skladu z veljavno zakonodajo, ter odbor za kmeti.istvo, svet za varstvo uporabnikov javnih
dobrin, odbor za druZbene dejavnosti, odbor za zaSdito in re5evanie. odbor za lokalno
infrastrukturo, ki obdinskemu svetu predlagajo, da sprejme predlagan sklep, da seje seznanil
s porodilom o realizaciji nadrta ravnanja s stvamim premoZenjem obdine v letu 201 9.
Razprave ni bilo.

je seznanil

Porotilom o realizaciji nairta
ravnanja s stvarnim premoienjem ObIine Moravske Toplice v letu 2019.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice

se

s

Navzodihje l5 dlanov obdinskega sveta:

zA'.
PROTI:

15
0.

Sklep je sprejet.

K 4. toiki:
Predlog skleoa o potrditvi inventurnesa elaborata in sklepa o odpisu teriatev

G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da obdinskemu svetu predlaga, da sprejme sklep o
odpisu zastaranih terjatev do dolZnikov v skupni vi5ini 15.756,27 EUR, ter da obravnava
porodilo inventume komisije in ga potrdi.
Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da so dolZniki zaradi
varstva osebnih podatkov v seznamu navedeni po Sifrah, ter razloLila, da gre za 2 pimera
stedaja, en primer dolga iz naslova sofinanciranja izgradnje kanalizacije ter odkupa
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stanovanja biv5e obdine Murska Sobota, ter za
podjetniStvo.

tri primere

subvencioniranja kreditov za

Predlog sklepa so na svojih sejah obravnavali odbor za kmetijstvo, svet za varstvo
uporabnikov javnih dobrin, odbor za druZbene dejavnosti, odbor za za5dito in re5evanje,
odbor za lokalno infrastrukturo, ki obdinskemu svetu predlagajo, da sprejme predlagan
sklep, 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 zakonodajo.

Y razpravi

-

so sodelovali:
G. Stefana Kodilo je zanimalo, kje se je uporabljal avtomobil Toyota Yaris, ki se izloda
iz uporabe, ter ali obdinski svet nima pravice vedeti katere terjatve odpisuje. Menil je, da
nirazloga za tajnost teh podatkov.
Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je odgovorila, da je avtomobil
uporabljala MIR, ter da so na seznamu terjatev, glede na to, da se gradivo javno objavlja
na spletni strani obdine, navedene le Sifre dolZnikov, da pa se dlani obdinskega sveta
lahko seznanijo z dollniki, seznami so na vpogled pri njej.

PREDLOG SKLEPA ST. 111:
1. Obiinski svet potrdi inventurni elaborat o popisu osnovnih sredstev, drobnega
inventarja, denarnih sredstev, terjatev in obveznosti na dan 31.12.2019.
2. Obiinski svet sprejme predlagan sklep o odpisu neizterljivih terjatev Obiine
Moravske Toplice v skupni viSini 15.756,27 EUR.
Navzodih

je

ZA:
PROTI:

15 dlanov obdinskega sveta:
15
0.

Sklep je sprejet.

K 5. toiki:
Predlos Odloka o uporabi sredstev proraiunske rezerve v letu 2020 - hitri Dostopek
G. Alojz Glavad - Lupan je pojasnil, da v primeru, ko se sredstva proradunske rezerve
namenjajo za odpravo posledic naravnih nesred Sir5ih dimenzij in namenska sredstva
presegajo viSino oblikovane rezerve z odlokom o proradunu, odloda o njihovi porabi
obdinski svet s posebnim odlokom. Povedal je, da se s sprejetjem predlaganega odloka
zagolavljajo sredstva zaprepredevanje Sirjenja COVID-19 in blaZitev posledic epidemije v
obdini Moravske Toplice.
Predlog odloka je na svoji seji obravnavala statutarno pravna komisi-ia, ki ugotavlja, da je v
predlogu navedena primema zakonska podlaga, ter da sta razlog za sprejem odloka in
formalna oblikovanost sklepa ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo.
Razprave ni bilo.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o uporabi sredstev
proraiunske rezerve v letu 2020 po hitrem postopku.
Navzodih

je

15 dlanov obdinskega sveta:

ZA:
15
PROTI: 0.

Predlog je sprejet.
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K 6. toiki:
Predlog sklepa o doloiitvi cene storitev iavne sluZbe odvaianie in ii5ienie komunalne
odpadne vode
Zupan je povedal, da izvajalec javne sluZbe odvajanje in di5denje
komunalnih odpadnih in padavinskih voda na obmodju obeine Moravske Toplice. iista
narava d.o.o., glede na to, da podjetju nastaj a izguba, predlaga dvig cen. Besedo je predal
radunovodkinji iiste narave ga. Dragici Piv, ki je predstavila elaborat, pripravljen na
podlagi veljavne uredbe, ter nove predlagane cene in primerljive cene v sosednjih obdinah.
Y razoravi so sodelovali:
- G. TomaZa Greeorca je zanimalo kaj je povzrodilo povi5anje stroikov materiala, ki
vpliva na izradun cene, ter zakaj pri lastni ceni ni upo5tevana dejanska kolidina. Glede na
to, da je zasedenost 90%, je menil, da je potrebno delati na tem, da se na storitev javne
sluZbe priklopi dim ved uporabnikov.
- Ga. Drasica Piv je pojasnila, da stro5ke materiala predstavljajo stro5ki elektrike, ki so
glede na to, daje v obdini veliko drpali5d, razumljivo visoki. Giede kolidine je menila, da
bi bilo upo5tevanje dejanskih kolidin nesmiselno, ker se kiza zaradi epidemije pozna
tudi na tem podrodju.
- G. Branko Srok - direktor iiste nara,re d.o.o. je pojasnil, da cena storitev javne sluZbe
odvajanje in diSdenje komunalne odpadne vode ni bila dvignjena Le 5 lef, ter da so
stro5ki vzdrZevanja glede na starost opreme iz leta v leto viSji.
- G. Stefan Kodila je vpraial de je oz. kje je moZna optimizacija.
- G. Alojz Glavad - Zupan je pojasnil, da sistemi po obdinah med seboj niso primerljivi.
Povedal je, da so dolodeni deli distilnih naprav iztroSeni oz. so na robu zmogljivosti,
re5itev bi bila, de bi se naselji Martjanci in Sebeborci vezali ra distilno napravo
Lukadevci, a je ta investicija predraga.

G. Alojz Glavad

-

PREDLOG SKLEPA ST. II3:
Obiinski syet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o potrditvi Elaborata
o oblikovanju cene storitev javne sluibe odvajanje i1 ii5ienje komunalne odpadne
vode v obiini Moravske Toplice, izvajalca javne sluZbe Cista narava d.o.o..
Navzodih

je

15 dlanov obdinskega sveta:

zA'.
15
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K

7.

totki:

Imenovanie nadomestnega ilana SPV

je kot predsednik komisije za mandatna

vpraSanja, volitve in imenovanja
predlagal obdinskemu svetu, da sprejme sklep, da se MILAN SADL razre5i s funkcije dlana
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Za preostanek mandatne dobe se v Svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kot predstavnik obdinske uprave, imenuje
nadomestna dlanica SIMONA KELEMEN.

G.

SaSo Koca

PREDLOG SKLEPA ST. TTN:
1. MILAN SADL se razre5i s funkcije ilana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu.

5
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2.

Za preostanek mandatne dobe

Navzodih

ZA:

se

v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,

kot predstavnik obiinske uprave, imenuje nadomestna ilanica SIMONA
KELEMEN.
je

PROTI:

15 dlanov obdinskega sveta:

l5
0.

Sklep je sprejet.

K 8. toiki:
Pobude in vpralania

1.

2.

3.

4.

5.

Stefan Kodila je podal predlog oz. pobudo, da se glede na to, da se tiskano gradivo
dlanom obdinskega sveta ved ne po5ilja, ustrezno spremeni poslovnik obdinskega sveta
in povi5a sejnina zaudeleLbo na sejah obdinskega sveta. Podal je pobudo, da se opravi
vzdrZevanje odsekov drLavne ceste Andrejci - Prosenjakovci, ter obdinske ceste
Te5anovci - Selo, ter odsek v Fokovcih, ki je nevaren. Obdinsko upravo je pozval, da
najde re5itev za ureditev ekolo5kega otoka v Selu. Zanrmalo ga je kako je s kurjavo na
DOS Prosenjakovci.
G. Alojz Glavad - Lupan je pojasnil, da je bil eden od namenov elektronskega nadina
poslovanja obdinskega sveta zmanj5anje obsega tiskanega gradiva. Tiskano gradivo je
bilo in bo dano dlanom obdinskega sveta le izjemoma, ko za to obstajajo tehtni razlogi.
V nadrtu imamo spremembo poslovnika obdinskega sveta. Glede vzdrLevanja drZavnih
cest je povedal, da ima obdina na to temo zapro5en termin na pristojnem ministrstvu.
Glede ekolo5kega otoka v Selu je povedal, da obdina namerava del zemlji5da prenesti v
last KS. Glede ogrevalnega sistema pa je povedal, da je pogodbeni partner pri5el z
dobrim namenom, da se teZave sproti odpravljajo, ter da bomo preverili na DOS, de
obstajajo kakr5nikoli problemi z ogrevanjem.
G. SaSo Koca - podZupan je podal pobudo, da obdina glede na to, da je v obdini ogromno
zapuSdenih hiS, pomaga mladim druZinam, da si ustvarijo dom. Opozoril je na parcelo v
Prosenjakovcih, kjer se zbira odpad.
G. Alojz Glavad - btpan je povedal, da interesentov za gradnjo in obnovo domov v
tistem delu obdine, kjer je vedina zapu5denih hiS, ni. Glede parcele v Prosenjakovcih je
povedal, da se na parceli dogaja marsikaj, ter da obdina informacije sproti posreduje
pristojnim institucij am.
G. Igor Camplin je postavil vpra5anje de bodo sanirane odprtine v asfaltu na cesti v
Bogojini, ki so nastale ob jemanju vzorcey ter kdaj bodo sanirane in kdo jih mora
sanirati.

K 9. toiki:
Informaciia o ukrepih obdine, izvedenih v iasu izrednih razmer zaradi Covid-l9
Ukrepe obdine, izvedene v dasu izrednih razmer je predstavil poveljnik Civilne za5dite
Obdine Moravske Toplice mag. Slavko Skerlak, ki je pohvalil in se zahvalil vsem, ki so
sodelovali s civilno za5dito, predvsem Ltpana, oba podZupana, obdinsko upravo, dlane
obdinskega sveta, javno podjetje iista narava, star5e in uditelje na OS, ki jemljejo zadevo
resno in upo5tevajo ukrepe. Povedal je, da je bil kot poveljnik v kontaktu s pristojnimi
ministrstvi, zdravstvenimi in5pektorj i in drugimi institucij ami.
G. Alojz Glavad - Lupan se je zahvalil poveljniku in celotnemu Stabu civilne za5dite,
medicinskemu osebju in vsem, ki so bili vkljudeni, tudi medijem. Menil je, da je to, da
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obdina ni imela okuZbe, lahko prednost, s katero se velja pohvaliti, ter izrazil upanje, da tudi
v bodode ostanemo zdravi.
Tudi g. JoZe Trajber je pohvalil delo poveljnika in Staba civilne za5dite ter obdane, ki so se
drZali ukrepov.

K

10.

toiki:

Razno
G. Alojz Glavad - Zupan je podal informacij o, da zaradi epidemije ne bo obdinske proslave
ob dneru drZavnosti, vaSkih iger in osrednje prireditve ob obdinskem prazniku, ter da bo
naslednja seja obdinskega sveta dez mesec dni.
Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske upraveje dlane obdinskega sveta seznanila,
da je na spletni strani obdine in na Zavodu RS za zaposlovanje objavljen razpis za
nadome5danje javne usluZbenke na porodniSkem dopustu, ter da so dlani obdinskega sveta
na pobudo Stefana Kodile danes prejeli Primeq'avo zbranih kolidin komunalnih odpadkov v
okviru gospodarske javne sluZbe v Obdini Moravske Toplice v obdobju 2015 - 2019, ki so
jo pripravili v podjetju Saubermacher - Komunala.
Seja

je bila zakljudena ob 1 8.10.

Zapisala:
Melita Gorza
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Predsedujodi:
Andrej Baligad, podZupan

