
15. seja obainskega sveta 2. febru.ar 2027

ZAPISNIK
15. redne seje Obiinskega sveta Obdine Moravske Toplice, ki je potekala na daljavo

2. februarja 2021, s priEetkom ob 15.30

Navzoii ilani oblinskega sveta:
Andrej Baligad, Igor Camplin, Majda Durinek, Stefan Hul, Franc Gomboc, TomaZ
Gregorec, SaSo Koca, Stefan Kodila, Suzana Koltai, Bojan Su5lek, Du5an Puhan, JoZe
Trajber, Alojz Trplan, Leonn Tumer.
Opravideno odsotna: Zsuzsi Vugrinec.
Ostali navzoii:
Alojz Glavad - iupaq Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave, Slavica Fujs -
svetovalka za finance, Bo5tjan Zver predstavnik javnega podjetja Vodovod sisterna B d. o.

o. (pri todki 8), Melita Gorza - pravnica VIV2, ki pi5e zapisnik.
Sejo je vodil podZupan SaSo Koca. Po ugotovljeni navzodnosti je obdinski svet soglasno
sprejel zapisnik 14. redne seje Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice.
Predsedujodi je predstavil dnevni red, posredovan z vabilom:
1. Porodilo o izvditvi sklepov obdinskega sveta sprejetih na 14. redni seji
2. Predlog Odloka o proradunu Obdine Moravske Toplice za leto 2021 in 2022 - ll.

obravnava
3. Predlog Nadrta pridobivanja neprernidnega prernoZenja za leto 2021 in 2022 in Nadrta

razpolaganja z nepronidnim prernoZenjan obdine za leto 2021 in 2022
4. Predlog sklepa o dolodiwi wednosti pravnih poslov, za katere vkljuditev v nadrt ravnanja

z nepronidnim premoZenjem Obdine Moravske Toplice za leto 2021 in 2022 ni potrebna
5. Predlog letnega programa Sporta v Obdini Moravske Toplice zaleto 2021
6. Predlog letnega programa kulture Obdine Moravske Toplice za leto 2021
7. Predlog Odloka o nadinu opravljanja lokalne gospodarske javne sluZbe oskrbe s pitno

vodo - I. obravnava
8. Predlog sklepa o potrditvi elaborata o doloditvi cene storitev javne sluZbe oskrba s pitno

vodo
9. Predlog soglasja k izpladilu dela plade za delovno uspe5nost iz naslova povedanega

obsega ravnateljice Vrtcev obdine Moravske Toplice
10. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice
1 1. Imenovanje dlana sveta zavoda Pomurske lekame
12. Pobude in rpra5anja
13. Razno.
Predlagal je umik todke 9. Predlog soglasja k izpladilu dela plade za delovno uspe5nost iz
naslova povedanega obsega ravnateljice Vrtcev obdine Moravske Toplice z dnevnega reda.

Odloditev za umik je predstavil Zupan Alojz Glavad, ki je pojasnil, da po obravnavi
navedene todke na sejah delovnih teles obdinskega sveta, umika to todko, da se preveri
ravnarje ostalih obdin v podobnih primerih.
Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.

K 1. toiki:
PoroEilo o izvrlitvi sklepov obiinskesa sveta. spreietih na 14. redni seii

Porodilo o izw5itvi sklepov, sprejetih na 14. redni seji je predstavila direktorica obdinske

uprave Martina Vink Kranjec, ki je povedala, da so bili vsi sklepi, sprejeti na 14. redni seji

obdinskega sveta, realizirani.
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Porodilo je na svoji seji obtavnavala statutamo pra'"na komisija, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlogs za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z
veljavno zakonodajo.

PREDLOG SKLEPA ST. 153:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice je seznanjen s Poroiilom o izvrSitvi sklepov
Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice, sprejetih na 14. redni seji.

Navzodihje 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 2. toiki:
Predloe Odloka o ororaiunu Obiine Moravske Toplice za leto 2021 in 2022 - II.

obravnava

Zrryan Alojz Glavad je predstavil osnovne ugotovitve glede vi5ine prihodkov in odhodkov,
izpostavil, da najvedji del proraduna obdina namenja investicijam, kot so oskrba s pitno
vodo, vednamenska dvorana Moravske Toplice, poprava in obnova cestnega omreZja,

urejanje vodotokov za poplavno vamost. Svetovalka za finance Slavica Fujs je predstavila
predloge dlanov obdinskega sveta in opredelitev obdine do teh predlogov. Pisne predloge in
pripombe so podali: Stefan Kodila, ki ugotavlja, da v proradunskem obdobju ni zajeta
investicija >>Javna razsvetljava Selo<<, predsednik sveta Krajevne skupnosti Fokovci, ki je
podal predlog v zvezi z nujnostjo plodnikov in preplastitvijo ceste v naselju Fokovci, ter
pripombo glede financiranja gasilskih vozil, ter Bojan Su5lek in Andreja Londar, ki
predlagata ureditev cestne infrastrukture na parceli 1117 /3 k. o. Martjanci. Povedala je, da so

pojasnila Zupana o pripombah in predlogih podana v obrazloZitvi dopolnjenega predloga
proraduna Obdine Moravske Toplice za leto 2021 it 2022.
Predlog odloka so na svojih sejah obravnavali: odbor za druZbene dejavnosti. svet za varstvo
uporabnikov iavnih dobrin. odbor za lokalno infiastrukturo. odbor za kmetijstvo. odbor za
zaSdito in re5evanje. ki obdinskernu svetu predlasajo. da sorejme predlaean odlok. ter
statutamo pravna komisiia. ki ugotavlja, da so zakonska podlaga, nzlo$ za sprejem sklepa
in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljarmo zakonodajo.
Y razpravi so sodelovali:
1 . G. Stefan Kodila se je zahvalil, da je bil njegov predlog upo5tevan, ter postavil vpra5anje

glede postavke v NRP za Sportno infrastrukturo za igri5de hokej na travi. Zafimalo ga je
ali gre za igri5de v lasti obdine. Predlagal je, da se projekte realizira glede na vsebino in
das dakanja, ter da je potrebno glede Sportne dvorane v Moravskih Toplicah razmi5ljati
realno, da bo objekt dejansko zaLivel in ustvaril dim ved prihodkov. Podal je pobuda, da
se razmisli o postavitvi fontane vina oz. podobne investicije v tej smeri, da nas ostale
obdine ne prehitijo.

2. Zupan Alojz Glavad je povedal, da bo igri5de za hokej na travi v javni lasti ter da bo
vednamenska dvorata zaLivela, saj bo v njej poslovala tudi gostinska dejavnost, terjo bo
mogode hitro spremeniti v kulturno oz. kongresno dvorano. Glede fontane vina je menil,
da teh investicij ni dobro planirati v vseh obdinah, ampak je potrebno iti svojo pot.

3. Svetovalka za finance Slavica Fuis je glede igri5da za hokej pojasnila, da je igriSde
prijavljeno na razpis Fundacije za sport, da je njegova lokacija v Te5anovcih na
nepranidnini v lasti KS, obdina pa je investitor.
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4. G. TomaZ Gresorec je ugotavljal, da je sredstev za investicijsko vzdrZevanje vrtcev
vedno pranalo glede na potrebe vseh enot vrtcev. Povedal je, da je Le na prej5nji seji
izpostavil problan enote vrtca Bogojina ter dobil odgovor ravnateljice, da je investicijo
Le predlagala obdini. Zanimalo ga je ali nadrtovana sredstva zadostujejo za vse ali le za
najnujnej5e investicije, ter kdo ugotavlja kaj je nujno.

5. Zupan Alojz Glavad je povedal, da je problematika prostorov enote \.rtca Bogojina
Obdini Moravske Toplice znata, da pa skrb obdine ni iskanje izvajalcev del, ampak
zagotovitev sredstev, kar nikoli ni bil problem.

PREDLOG SKLEPA ST. 154:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan dopolnjen Odlok o
proralunu Obiine Moravske Toplice za leto 2021 skupaj s prilogami.

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

Sklep je sprejet.

PREDLOG SKLEPA ST. 155:
ObCinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan dopolnjen Odlok o
proraiunu Obiine Moravske Toplice za leto 2022 skupaj s prilogami.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 3. toiki:
Predlos Nairta pridobivania nepremiinesa premoienia za leto 2021 in 2022 in Nairta

razpolasania z nepremiinim nremoZeniem obiine za leto 2021 in 2022

Predlagan nadrt pridobivanja nepronidnega prernoZenja in nadrt razpolaganja z nepranidnim
premoZenjan za leto 2021 in 2022 je predstavila direktorica obdinske uprave Martina Vink
Kranjec. Opravidila se je za napako v nadrtu razpolaganja, v katerega sta pomotoma

vkljudeni 2 parceli v k. o. Selo.
Predlagana nadrta so na svojih sejah obravnavali: odbor za druZbene dejavnosti. svet za
varstvo uporabnikov javnih dobrin. odbor za lokalno infrastrukturo. odbor za kmetiistvo.
odbor za za5dito in re5evanje. ki obdinskemu svetu predlagajo. da sprejme predlaean odlok
po skaj5anem postopku. ter statutarno pravna komisija. ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlogS za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z
veljavno zakonodajo.

PREDLOG SKLEPA ST. 156:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Nairt pridobivanja
nepremiEnega premoZenja za leto 2020 in 2021.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
zA'. 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.
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PR.E,DLOG SKLEPA ST. 157:
Obiinski svet Obdine Moravske Toplice sprejme nairt razpolaganjr z nepremiinim
premoienjem Obiine Moravske Toplice za leto 2021 in 2022 v predlagani obliki.

Navzodih je l4 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet,

K 4. toiki:
Predlos sklepa o doloiitvi vrednosti pravnih poslov. za katere vkliuditev v nairt

ravnania z nepremiinim premoZeniem Obiine Moravske Tonlice za leto 2021 in 2022
ni ootrebna

Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je povedala, da Zakot o stvamem
premoZenju drZave in samoupravnih lokalnih skupnosti doloda, da upravljavci lahko v
primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb, ki jih ni bilo mogode doloditi ob
pripravi nadrta ravnanja s stvarnim prernoZenjan ali ob nepredvidenih okoli5dinah na trgu,
ki narekujejo hiter odziv, sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem nadrtu
ravnanja s stvamim premoZenjem. Skupna wednost poslov lahko zna5a najved 20 odstotkov
skupne wednosti nadrtov iz pwega odstavka 24. dlena in prvega odstavka 25. dlena tega
zakona. Skupno wednost pravnih poslov lahko vsako leto dolodi svet samoupravne lokalne
skupnosti v 30 dneh po sprejedu proraduna. Ker se v praksi pojavljajo primeri oz. vloge za
nakup oz. prodajo, ki jih ob pripravi nadrta ravnanja ni mod predvideti in te{ajo spremembe
nadrtov ravnanja z nepremidnim premoZenjem obdine na sejah obdinskega sveta,
predlagamo, da se izkoristi izjono, ki jo doloda zakon in obdinski svet dolodi wednost
pravnih poslov, ki jih ni potrebno vkljuditi v nadrt ravnanja z nepremidnim premoZenjem.
Predstavila je amandma Zupana, ki na predlog enega od stalnih delovnih teles, predlaga, da
se viSina zniia na 5 % skupne rrednosti nadrta razpolaganja z neprernidnim premoZenjem
Obdine Moravske Toplice za leto 2021 irt 2022, ki zna5a 68.703,55 EUR.
Predlog sklepa so na svojih sejah obravnavali: odbor za druZbene dejavnosti. svet za varstvo
uporabnikov javnih dobrin. odbor za lokalno infrastrukturo, odbor za kmetijstvo. odbor za
za5dito in re5evanie. ki obdinskemu svetu predlasajo. da spreime predlaean odlok po

skaiSanem postopku, ter statutamo pravna komisiia. ki ugotavlja, da so zakonska podlaga,
razlogtr za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljavno
zakonodajo.

PRf,DLOG SKLEPA ST. I58:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan AMANDMA iupana 5t. l:

Druga alineja f. ilena Sklepa o doloiitvi vrednosti pravnih poslov, za katere vkljuiitev
v nairt ravnanja z nepremiinim premoZenjem Obiine Moravske Toplice za leto 2021
in 2022 ni potrebna se spremeni tako, da se glasi:
5 7o skupne vrednosti nairta razpolaganja z nepremilnim premoZenjem Obiine
Moravske Toplice za leto 2021 in 2022 o2.68.703,55 EUR.

Navzodih je l4 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.
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Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Sklep o doloiitvi vrednosti
pravnih poslov, za katere vkljuditev v nadrt ravnanja z nepremiinim premoZenjem
Obiine Moravske Toplice za leto 2021 in 2022 ni potrebna.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 5. toiki:
Predlog letnesa programa Sporta v Obiini Moravske Toplice za leto 2021

Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je pojasnila, da predlog letnega
progmma Sporta pripravi pristojni organ obdinske uprave, po predhodnern mnenju Obdinske
Sportne zveze Moravske Toplice pa sprejme Obdinski svet obdine Moravske Toplice.
Povedala je, da je predlog LPS pripravljen v sodelovanju z Obdinsko Sportno zvezo
Moravske Toplice, ki je podala pozitivno mnenje.
Predlog letnega programa Sporta sta na svojih sejah obravnavala odbor za druZbene
dejavnosti, ki obdinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagan letni program Sporta, ter
statutamo 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.
Y razoravi so sodelovali:
- G. TomaZ Gresorec je ugotavljal, da je letni program Sporta v primerjavi s prej5njimi

leti, bogatej5i, kar je pohvalno. Zmimala ga je odloditev o tem komu bo namenjenih
1.000,00 EUR neporabljenih sredstev iz lanskega progftrma. Ali bo ta znesek razdeljen
med vsa dru3tva, tudi tista, ki v lanskem letu prireditev niso izvedla.

- Zupan Aloiz Glavad je odgovoril, da smo o tan Ze govorili, ter da smo izbrali najlaZjo in
najbolj poSteno pot;ie bi druStva morala sredstva wadati, bi bilo to bolj nepo5teno.

PREDLOG SKLEPA ST. 160:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Letni program Sporta v
Ob[ini Moravske Toplice za leto 2021.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Predlog je sprejet.

K 6. toiki:
Predlog letneea prosrama kulture Obiine Moravske Toplice za leto 2021

Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je povedala, da je obdinska uprava
pripravila Letni program kulture Obdine Moravske Toplice za lelo 2021, ki opredeljuje
redno dejavnost ter programe in projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi obdinskega proraduna
ter vi5ino in namen sredstev, predvidenih v obdinskem proradunu. Zneski v predlogu letnega
programa kulture za leto 2021 so usklajeni s proradunom Obdine Moravske Toplice za leto
2021.Y okviru proradunskih postavk znotraj programa se zagotavljajo sredstva za dolodene
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kultume projekte in prireditve kot so razstave, likome kolonije ter sredstva po razpis;'r za
sofi nanciranje dejavnosti kultumih dru5tev.
Predlog letnega programa kulture sta na svojih sejah obravnavala odbor za druZbene
dejavnosti, ki obdinskernu svetu predlaga, da sprejme predlagan letni program kulture, ter
statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da je v predlogu navedena primema zakonska
podlaga, ter da sta razlog za sprejem sklepa in formalna oblikovaaost sklepa ustrezna in v
skladu z veljavno zakonodajo.
V razpravi so sodelovali:
- G. TomaZ Gresorec je opozoril na napako na strani 2 letnega programa, v tabeli je

namesto letnice 2021, navedena 2020, ter prosil za pojasnilo, zakaj so predvidena
sredstva za urejanje kultumih objektov.

- Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je pojasnila, da predvidevamo ved
sredstev za vlaganje v kultume objekte.

PREDLOG SKLEPA ST. T6T:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Letni program kulture Obiine
Moravske Toplic e za leto 2021.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet,

K 7. toiki:
Predloq Odloka o naiinu opravliania lokalne sospodarske iavne sluZbe oskrbe s pitno

vodo - I. obravnava

Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je pojasnila, da je predlagan odlok
pripravilo javno podjetje Vodovod sistema B d. o. o. v sodelovanju z Mestno obdino Murska
Sobota in ga posredovalo v pregled vseh obdinam ustanoviteljicam javnega podjetja.
Cilj predlaganega odloka je ureditev izvajanja oskrbe s pitno vodo skladno z veljavno
zakonodajo in enotna ureditev te javne sluZbe v vseh obdinah ustanoviteljicah.
Predlagan odlok so na svojih sejah obravnavali: svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
in odbor za lokalno infrastrukturo, ki obdinskemu svetu predlagata, da sprejme predlagan
odlok, ter statutamo pravna komisiia, 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 Obdine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o naiinu
opravljanja lokalne gospodarske javne sluibe oskrbe s pitno vodo v Obiini Moravske
Toplice in ga posreduje v l5-dnevno javno razpravo.

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

Sklep je sprejet.
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K 8. todki:
Predlos skleoa o notrditvi elaborata o doloiitvi cene storitev iavne sluibe oskrba s

oitno vodo

Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je pojasnila, da je bila cena vode
nazadnje sprejeta leta 2016, ter da predlagamo subvencijo cene v isti vi5ini, kot je Ze sedaj
(v vi5ini 60 o/o poslovnega najerna). lz analize stro5kov je razvidno, da bo v primeru
sprejana predlaganih sklepov, mesedni stroSek gospodinjstva pri porabi vode 10 *'/rn"r"",
vi5ji za 1,5 eur/mesec.
Predlagan sklep so na svojih sejah obravnavali: svet za varstvo uporabnikov iavnih dobrin in
odbor za lokalno infrastrukturo, ki obdinskemu svetu predlagata, 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. Stefan Kodila je ugotavljal, da gre za 10,3 % podraZitev, ter povedal, daje glede na

to, da teZko sodi o tem ali je moZno karkoli optimizirati, do povi5anja cene malce
zadrlan.

- G. SaSo Koca je glede na to, da dvig cerre povezujejo z viSjimi stro5ki, vpraial ali to
pomeni, da bo cena iz leta v leto viSja, ker bodo stro5ki viSji.

- G. Bo5tjan Zver - predstavnik javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. je pojasnil, da
velja nadelo povzroditelj plada, ki je upo5tevano tudi pri izradunu cene. Cena je bila
nazadnje sprejeta leta 2016, po tern letu se je povi5ala cena elektridne energije, cena
zavmovanj. Pojasnil je, da je lastna cena minimalna, ter da se omreZnina deli na vse
prikljudke, ki jih je mogode premalo oz. bi jih lahko bilo ved.

- G. SaSo Koca - oodZupan je povedal, da je bilo povedano, da je Stevilo prikljudkov v
obdini naraslo, ter da pridakuje odgovor na prej5nje vpra5anje kak5na je prognoza za
naprej.

- G. Bo5tian Zver - predstavnik iavnesa podjetja Vodovod sistema B d. o. o. je povedal,
da se podjetje trudi, da ne bo povi5anj cene, Stevilo zaposlanih se ne bo povedalo, na
stro5ke zavarovanj in elektrike pa podjetje nima rpliva. Povedal je, da je res, da se

infrastruktura stara in je ter bo potrebna obnove, ker se je v preteklih letih pranalo
dela'lo na tern.

- G. Leorura Tumeria je zanimalo kaj zajernajo sploSni potrebni stro5ki. Glede na to, da je
veliko objektov, ki niso prikljudeni na javni vodovod, ga je zanimalo kak5en vpliv bi bil
na ceno, de bi bili ti prikljudeni.

- G. Bo5tian Zver - predstavnik javnega podjetja Vodovod sisterna B d. o. o. je pojasnil,
da bi bil vpliv kak5en %, saj se vodarina obradunava na nivoju vseh obdin, ter da so

stro5ki razvidni iz labele 2.2. .

- G. TomaZ Gregorec je ugotavljal, da je osnova za izrad:un omreZnine v letu 2020 vi5ja
kot v drugih letih.

- G. Bo5tian Zver - predstavnik javnega podjetja Vodovod sistema B d. o. o. je pojasnil,
da je bil elaborat zaleto 2016 delan zavestno, ter da je sedaj korigiran.

- Zuoan Alojz Glavad je pojasnil, da je omreZnina povezarra z wednostjo obdinskega

prernoZenja, ter povedal, da bo po njegovern po izgradnji II. faze Pomurskega vodovoda

subvencija enotna. Predlagal je obdinskemu svetu, da sprejme predlagan elaborat.

- G. SaSo Koca - podZupan je predlagal, da se kondnim potro5nikom ob poSiljanju vi5je
poloZnice_priloZi kratka obrazloZitev.

'7



15. seja obfinskega sveta 2. febr\ar 2021

- G. Bo5tjan Zver - predstavnik javnega podjetja Vodovod sistema B d. o. o. seje strinjal s

predlogom in prosil obdinsko upravo, da predlog pisno posreduje javnemu podjetju
Vodovod sisterna B d. o. o. .

PREDLOG SKLEPA ST. 163:
a. Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o potrditvi

Elaborata o oblikovanju cene storitev javne sluibe oskrba s pitno vodo v obiini
Moravske Toplice Stevilka: YB 0212020-003, ki ga je izdelal izvajalec javne sluZbe
Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o. dne 31. 8.2020.

b. Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o doloiitvi vi5ine
subvencioniranja cene storitev obvezne obiinske gospodarske javne sluZbe oskrba s
pitno vodo.

Navzodihje 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

K 9. toiki:
Imenovanie nredstavnikov ustanovitelia v svet zavoda Vrtci obiine Moravske Toplice

Predsednik komisije za mandatna lpraSanja, volitve in imenovanja SaSo Kocaje povedal, da
je komisija na podlagi poziva prejela 2 predloga za imenovanje predstavnikov ustanovitelja
v svet zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice. Komisija predlaga obdinskernu svetu, da
sprejme naslednji sklep:

PREDLOG SKLEPA ST. 164:
1. V svet javnega zavoda Vrtci obiine Moravske Toplice se kot predstavnika

ustanovitelja Obiine Moravske Toplice imenujeta:
l) Lea Hul, Krnci 13,9221Martjanci,
2) Stanislav Gorian, f,'okovci 15,9208 Fokovci.

2. Mandat dlanov sveta traja Stiri leta.

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

Sklep je sprejet.

K 10. toiki:
Imenovanie ilana sveta zavoda Pomurske lekarne

Predsednik komisije za mandatna lpra3anja, volitve in imenovanja SaSo Koca je povedal, da
komisija predlaga, da se v svet zavoda Pomurske lekame imenuje Majda Durinek.

PREDLOG SKLEPA ST. 165:
1. V svet javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota se kot predstavnik

ustanovitelja Obiine Moravske Toplice imenuje: Majda Durinek, Na bregu 26,
9226 Moravske Toplice.

2. Mandat ilana sveta traja Stiri teta.
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Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 11. toiki:
Pobude in vpraSania

1. Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je pojasnila, da so v NRP vkljudeni
projekti na podrodju kulture, ureditev pokopali5da Noriinci in digitalizacija naravne in
kultume dedi5dine, do realizacije katerih bo priSlo, de bo obdina uspe5na na razpisu.
Povedala je, da je vpraianje dlana obdinskega sveta TomaZa Gregorca v zadevi enote
vrtca Bogojina posredovala ravnateljici Vrtcev obdine Moravske Toplice, ki je poslala
odgovor, ki bo posredovan dlanu obdinskega sveta na njegov elektronski naslov.

2. G. TomaZ Greeorec je prosil obdinsko upravo, da mu posreduje razpise oz. projekte v
zvezi z obnovo kultumih dvoran. Izrazil je bojazen, da bodo z gradnjo nove Sportne

dvorane, ostali objekti podwZeni propadu.
3. Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je pojasnila, da obdina za vedje

prireditve zato, ker nima primeme dvorane, postavlja Sotore, ter obljubila, da bo v
primeru primernega razpisa obdina mislila tudi na dvorano v Bogojini.

4. G. Stefan Kodila je povedal, da ne Zeli, da bi obdina Moravske Toplice pri obnavljanju
objektov Sla po principu petrovske obdine, potrebno je ravnovesje. Ugotavljal je, da
obdina v kulturo vlaga 215.000,00 EUR, kar ni malo, ter da polovico tega nameni za
delovanje knjiZnice.

5. G. JoZe Trajber je opozoril, da na OS Bogojini v ponedeljek ni bilo pouka, ker niso
opravili obveznega testiranja uditeljev, ki bi ga lahko opravili zjutraj ob 7. uri.

6. G. SaSo Koca podZupan je pohdil, da ga je o tej zadevi obvestil poveljnik civilne
za5dite.

K 12. toiki:
Razno

G. Alojz Glavad - Zupan je podal informacijo, da umika kandidaturo za umestitev na skupno
listo kandidatov za volitve dlanov razvojnega sveta Pomurske regije. ilanom obdinskega
sveta seje zahvalil za odgovomo in konstruktivno odlodanje.
Sejaje bila zakljuiena ob 18. uri.

Zapisalal.
Melita Gorza
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Predsedujodi:
SaSo Koca, podZupan
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