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Z A P I S N I K 
13. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, ki je potekala na daljavo 

10. novembra 2020, s pričetkom ob 15.30  
 

Navzoči člani občinskega sveta:  
Andrej Baligač, Igor Camplin, Majda Đurinek, Štefan Hul, Franc Gomboc, Tomaž 
Gregorec, Sašo Koca, Štefan Kodila, Suzana Koltai, Bojan Šušlek, Dušan Puhan, Jože 
Trajber, Alojz Trplan, Leonn Turner, Zsuzsi Vugrinec. 
Ostali navzoči:  
Alojz Glavač - župan, Martina Vink Kranjec - direktorica občinske uprave, Melita Gorza - 
pravnica VII/2, ki piše zapisnik, Simona Kaučič - ravnateljica Vrtcev občine Moravske 
Toplice (pri točki 2. in 3.), Miha Horvat - predsednik nadzornega odbora Občine Moravske 
Toplice (pri točki 5.).  
Sejo je vodil podžupan Sašo Koca. Po ugotovljeni navzočnosti je občinski svet soglasno 
sprejel zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice. 
Predsedujoči je predlagal dnevni red, posredovan z vabilom:  
1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta sprejetih na 12. redni seji  
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice – skrajšani postopek 
3. Soglasje k spremembam sistemizacije delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem 

zavodu Vrtci občine Moravske Toplice za šolsko leto 2020/2021 
4. Predlog sklepa o dopolnitvi načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019 

in 2020 
5. Poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru poslovanja OŠ Bogojina za leto 

2018 
6. Imenovanje članov sveta zavoda OŠ Fokovci in OŠ Bogojina 
7. Imenovanje člana sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
8. Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  
9. Pobude in vprašanja  
10. Razno.                                                                                
Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.                                                                                 
 

K 1. točki: 
Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta, sprejetih na 12. redni seji  

 
Poročilo o izvršitvi sklepov, sprejetih na 12. redni seji je predstavila direktorica občinske 
uprave Martina Vink Kranjec. Povedala je, da so bili vsi sklepi realizirani. 
Poročilo 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. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 136: 
Občinski svet Občine Moravske Toplice je seznanjen s Poročilom o izvršitvi sklepov 
Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, sprejetih na 12. redni seji.  
 
Navzočih je   15 članov občinskega sveta: 
ZA:                15 
PROTI:           0. 
Sklep je sprejet. 
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K 2. točki: 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice – skrajšani postopek 
 

Martina Vink Kranjec - direktorica občinske uprave je pojasnila, da je bil predlagan odlok 
sprejet na pobudo ravnateljice Vrtcev občine Moravske Toplice. Predlagane spremembe in 
dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci občine 
Moravske Toplice je predstavila ravnateljica vrtcev Simona Kaučič. Povedala je, da je bil v 
zavodu opravljen redni inšpekcijski nadzor s strani Inšpektorata RS za šolstvo in šport, v 
katerem so ugotovljene manjše nepravilnosti pri imenovanju članov sveta zavoda. Zato kot 
ravnateljica predlaga, da se za preprečitev ponovnih kršitev določb ustanovitvenega akta, le-
ta spremeni tako, da se črta prvi odstavek 18. člena odloka, ki se ne uporablja več, ter 
spremeni 15. člen odloka, ki določa sestavo in imenovanje sveta zavoda. 
Predlagan odlok sta na svojih sejah obravnavala odbor za družbene dejavnosti, ki 
občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagan odlok po skrajšanem postopku, ter 
statutarno 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 so sodelovali: 
- G. Štefan Kodila je vprašal ali sestava sveta zavoda ostaja enaka kot je bila do sedaj. 
- Ga. Simona Kaučič - ravnateljica Vrtcev občine Moravske Toplice je odgovorila, da se 

sama sestava sveta zavoda ne spreminja. 
- G. Bojana Šušleka je zanimalo ali z imenovanjem skupnega predstavnika enote vrtca 

Fokovci in Prosenjakovci, ki je dvojezična, niso kršene pravice manjšine. 
- Ga. Simona Kaučič - ravnateljica Vrtcev občine Moravske Toplice je odgovorila, da je o 

tem govorila tudi z inšpektorico, kateri se zdi predlagana rešitev primerna. Pojasnila je, 
da ima MNSS svojega predstavnika v svetu zavoda. 

- Ga. Zsuzsi Vugrinec je kot predsednica sveta MNSS Občine Moravske Toplice potrdila, 
da predstavnik sveta MNSS ostaja v svetu zavoda Vrtci občine Moravske Toplice, saj do 
sprememb prihaja le med predstavniki delavcev zavoda. 

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 137: 
Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci občine 
Moravske Toplice po skrajšanem postopku. 
 
Navzočih je  15 članov občinskega sveta: 
ZA:               15   
PROTI:           0. 
Sklep je sprejet. 
 

K 3. točki: 
Soglasje k spremembam sistemizacije delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem 

zavodu Vrtci občine Moravske Toplice za šolsko leto 2020/2021 
 
Predlagane spremembe sistemizacije delovnih mest v javnem zavodu Vrtci občine Moravske 
Toplice je predstavila ravnateljica vrtcev občine Moravske Toplice Simona Kaučič. 
Pojasnila je, da na podlagi zapisnika multidisciplinarnega tima Razvojne ambulante s 
centrom za zgodnjo obravnavo, prosi za sistemizacijo spremljevalca otroka s posebnimi 
potrebami 40 ur/teden in spremljevalca otroka s posebnimi potrebami dodatnih 20 ur/teden. 
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Zadevo sta na svojih sejah 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, ter odbor za družbene dejavnosti, ki občinskemu svetu 
predlaga, da sprejme predlagano soglasje k spremembam sistemizacije. 
Razprave ni bilo.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 138: 
Občinski svet Občine Moravske Toplice podaja soglasje k naslednjim spremembam 
sistemizacije delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtci občine 
Moravske Toplice za šolsko leto 2020/2021: 
1. V enoti Moravske Toplice se dodatno sistemizira delovno mesto spremljevalec 

otroka s posebnimi potrebami 40 ur/teden, za določen čas od 16. 11. 2020 do 
veljavnosti zapisnika Razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo oz. 
spremembe ravni izobraževanja. Stroške spremljevalca financira Občina 
Dobrovnik. 

2. V enoti Moravske Toplice se dodatno sistemizira delovno mesto spremljevalec 
otroka s posebnimi potrebami 20 ur na teden, za določen čas od 16. 11. 2020 do 
veljavnosti zapisnika Razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo oz. 
spremembe ravni izobraževanja. Stroške spremljevalca financira Občina Moravske 
Toplice. 

 
Navzočih je   15 članov občinskega sveta: 
ZA:                15 
PROTI:            0. 
Sklep je sprejet. 
 

K 4. točki: 
Predlog sklepa o dopolnitvi načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 

2019 in 2020 
 

Martina Vink Kranjec - direktorica občinske uprave je pojasnila, da s predlaganim sklepom 
občina v načrt pridobivanja uvršča zemljišče, potrebno za ureditev lastništva igrišča Suhi 
Vrh. 
Predlog sklepa je na svoji seji obravnavala statutarno pravna komisija, ki ugotavlja, da je v 
predlogu navedena primerna zakonska podlaga, ter da sta razlog za sprejem sklepa in 
formalna oblikovanost sklepa ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo.  
Razprave ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 139: 
Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o dopolnitvi Načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019 in 2020. 
 
Navzočih je 15 članov občinskega sveta: 
ZA:              14  
PROTI:          0. 
Sklep je sprejet. 
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K 5. točki: 
Poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru poslovanja OŠ Bogojina za leto 

2018 
 
Poročilo nadzornega odbora je predstavil predsednik nadzornega odbora Miha Horvat, ki je 
povedal, da je nadzorni odbor pregledal prejete dokumente in račune OŠ Fokovci v letu 
2018 in pri tem ni ugotovil nobenih nepravilnosti. Pojasnil je, da list prisotnosti in plačilnih 
list za delovno mesto ravnatelja in namestnika ravnatelja nadzorni odbor ni pregledal, ker je 
prejel mnenje MJU, da za nadzor navedenega ni pristojen. 
Poročilo nadzornega odbora je na svoji seji obravnavala statutarno pravna komisija, ki 
ugotavlja, da je v predlogu navedena primerna zakonska podlaga, ter da sta razlog za 
sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo 
V razpravi so sodelovali: 
- G. Dušan Puhan je kot član sveta zavoda OŠ Bogojina povedal, da svet zavoda, razen s 

problematiko ogrevanja, ni seznanjen z nobenimi težavami. 
- G. Tomaž Gregorec je prosil predsednika nadzornega odbora, da mu posreduje mnenje 

ministrstva za javno upravo. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 140 
Občinski svet Občine Moravske Toplice se je seznanil s poročilom nadzornega odbora 
o opravljenem nadzoru poslovanja Osnovne šole Bogojina za leto 2018.  
 
Navzočih je  15 članov občinskega sveta: 
ZA:               15 
PROTI:           0. 
Predlog je sprejet. 
 

K 6. točki: 
Imenovanje članov sveta zavoda OŠ Fokovci in OŠ Bogojina 

 
Sašo Koca je kot predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
povedal, da komisija predlaga občinskemu svetu, da v svet zavoda OŠ Fokovci imenuje: 
Marjeto Klement Velner iz Vučje Gomile, Vlada Vučkiča iz Sela in Lidijo Bohnec iz 
Suhega Vrha; v svet zavoda OŠ Bogojina pa: Dušana Puhana iz Ivancev, Jožeta Trajbera iz 
Martjancev in Slavka Škerlaka iz Sebeborcev. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 141: 
V svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci se kot 
predstavniki ustanovitelja Občine Moravske Toplice imenujejo: 

1. MARJETA KLEMENT VELNER, VUČJA GOMILA, 
2. VLADO VUČKIČ, SELO, 
3. LIDIJA BOHNEC, SUHI VRH. 

 
Navzočih je 15 članov občinskega sveta: 
ZA:              15    
PROTI:          0. 
Sklep je sprejet. 
 
 
 



13. seja občinskega sveta                                                                                                                    10. november 2020  
 

5 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 142: 
V svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina se kot 
predstavniki ustanovitelja Občine Moravske Toplice imenujejo: 

1. DUŠAN PUHAN, Ivanci, 
2. JOŽE TRAJBER, Martjanci, 
3. SLAVKO ŠKERLAK, Sebeborci. 

 
Navzočih je 15 članov občinskega sveta: 
ZA:              15    
PROTI:          0. 
Sklep je sprejet. 
 

K 7. točki: 
Imenovanje člana sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne 

dejavnosti 
 

Sašo Koca je kot predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
povedal, da komisija predlaga občinskemu svetu, da Javnemu skladu RS za kulturne 
dejavnosti predlaga, da za člana sveta območne izpostave JSKD Murska Sobota imenuje 
OSKARa MAKARIja, SELO.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 142: 
Občinski svet Občine Moravske Toplice predlaga Javnemu skladu RS za kulturne 
dejavnosti, da za člana sveta območne izpostave JSKD Murska Sobota imenuje 
naslednjega kandidata: OSKAR MAKARI, SELO.  
 
Navzočih je  15 članov občinskega sveta: 
ZA:               15  
PROTI:          0. 
Sklep je sprejet. 
 

K 8. točki: 
Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 
G. Sašo Koca je kot predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
povedal, da so predloge za imenovanje posredovali vsi, razen MIR, ki bo pozvana, da 
posreduje predlog, o katerem bo komisija odločala na naslednji seji. 
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je občinski svet glasoval 
o naslednjem 
 
PREDLOGU SKLEPA ŠT. 143: 
Občinski svet Občine Moravske Toplice imenuje Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu v sestavi:   

1. ŠTEFAN HUL, Krnci 13 - predstavnik občinskega sveta,  
2. IGNAC GABOR, Filovci 24 - predstavnik občinskega sveta, 
3. SIMONA KELEMEN - predstavnik občinske uprave, 
4. FRANC MARIČ, Noršinci  9/a – predstavnik AMD Štefan Kovač M. Sobota, 
5. JOŽE ALBERT, Sebeborci 58 - predstavnik Združenja šoferjev in 

avtomehanikov M. Sobota, 
6. EMIL TRAJBARIČ, Renkovci 43/a - predstavnik Policijske postaje M. Sobota, 
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7. DUŠAN NEMEC, Bogojina 250 - predstavnik osnovnih šol in vrtcev v občini, 
8. ANDREJ ŠTEVANČEC, Lukačevci 2 a - predstavnik Čiste narave d.o.o. 

Tešanovci. 
Mandatna doba članov traja štiri leta in začne teči z dnem konstitutivne seje.  
 
Navzočih je  15 članov občinskega sveta: 
ZA:               15 
PROTI:          0. 
Sklep je sprejet. 

 
K 9. točki: 

Pobude in vprašanja 
 

1. G. Leonn Turner je povedal, da je na seji občinskega sveta že izpostavil stanje ceste 
Berkovci, po kateri je otežen prevoz z večjo kmetijsko mehanizacijo. Glede na to, da je 
investicija na poti Selo, ki poteka po parceli 5039/2 k. o. Selo prestavljena, ga je 
zanimalo kdaj bo navedena pot urejena. Opozoril je tudi na občinsko cesto Selo v smeri 
Vučja Gomila - Fokovci, ki je ob večjih nalivih poplavljena. 

2. G. Alojz Glavač - župan je povedal, da bo predlog, da se očisti svetlobni koridor na cesti 
Berkovci, ter opozorilo o poplavah na cesti v Selu, posredoval Čisti naravi kot 
upravljavcu občinskih cest. Glede poti v Selu je pojasnil, da bo glede na to, da ni 
mogoče v kratkem času urediti lastniških razmerij, v dogovoru s KS Selo, namesto te 
poti urejena javna razsvetljava.  

3. G. Štefan Kodila je prosil župana oz. občinsko upravo, da občinski svet seznani z 
rezultati javnega razpisa za prevoz šolskih otrok. Zanimalo ga je ali drži informacija, da 
se g. Šinko na razpis ni prijavil.   

4. Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica občinske uprave je pojasnila, da so bile zaradi 
epidemije pogodbe za prevoz otrok v osnovne šole z aneksi podaljšane z dosedanjimi 
prevozniki. Ker je g. Šinko občino obvestil, da določenih prevozov ne bo več opravljal, 
je občina za tiste relacije zbirala ponudbe. 

5. G. Štefan Kodila je pojasnil, da je KS Selo podala pobudo, da se gradi javna razsvetljava 
namesto ceste zato, ker je jasno, da cesta ne more biti realizirana v tem letu. Zato se 
realizira ureditev javne razsvetljave, cesta pa se prenese v naslednje proračunsko 
obdobje.  

 
K 10. točki: 

Razno 
 

G. Alojz Glavač - župan je podal informacijo, da bo zadnja seja občinskega sveta v letu 
2020 v drugi polovici decembra. Člane občinskega sveta je zaprosil, da na občinsko upravo 
prinesejo svoje prenosnike, da se na njih nadgradi programska oprema. Pojasnil je, da glede 
na to, da epidemiološka slika ni najboljša, občinska uprava dela od doma, da pa je vedno 
nekdo dežuren in na razpolago tudi v prostorih občinske uprave. Povedal je še, da je v vrtcu 
23 otrok, ki varstvo nujno potrebujejo, ter da je v osnovnih šolah zagotovljen topel obrok  
učencem, ki to potrebujejo. Povedal je, da se bo še letos začela gradnja ceste na vhodu v 
Moravske Toplice, zato bo oviran promet, ter pojasnil, da je strošek občine izgradnja 
pločnikov in javne razsvetljave. Izrazil je zaskrbljenost, ker se zatika pri Pomurskem 
vodovodu, saj še vedno ni podpisan sofinancerski sporazum. 
Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica občinske uprave je povedala, da se občinska uprava 
trudi, da v prostorih občinske uprave ni preveč zaposlenih, a vseeno dovolj, da delo 
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nemoteno teče. Glede prenosnih računalnikov je članom občinskega sveta predlagala, da na 
občinski upravi predajo po 3 prenosne računalnike na dan.  
Seja je bila zaključena ob 16.30.  
 
 
Zapisala:                                                                                               Predsedujoči: 
Melita Gorza                                                                                   Sašo Koca, podžupan 

 


