
17. seia obiinskega sveta 78. maj 2027

ZAPISNIK
17. redne seje Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice,

ki je potekala 18. ma1a2O2l ob 15.30 v SRC Martjanci

Navzoii ilani obEinskega sveta:
Andrej Baligad, Igor Camplin, Majda Durinek, Franc Gomboc, TomaZ Gregorec, SaSo

Koca, Stefan Kodila, Suzana Koltai, Bojan Su5lek, Du5an Puhan, JoZe Trajber, Alojz
Trplan, Leonn Tum er , Zsrtzsi Vugrinec.
Odsotni dlan obdinskega sveta: Stefan Hul (opravideno).
Ostali navzoii:
Alojz Glavad - Zupan, Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave, Slavica Fujs -
svetovalka za frnance, Drago Dervarid - direktor Saubermacher&Komunala d.o.o. (pri todki
8), Simona Kaudid - ravnateljica Vrtcev obdine Moravske Toplice (pri todki f. in 10.),
Melita Gorza - pravnicaYlV2, ki pi5e zapisnik.
Sejo je vodil podZupan Sa.5o Koca. Po ugotovljeni navzodnosti je obdinski svet soglasno
sprejel zapisnik 16. redne seje Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice.
Predsedujodi je predstavil dnevni red, posredovan z vabilom:
l. Porodilo o izvrSitvi sklepov obdinskega sveta sprejetih na 16. redni seji
2. Prdlog Z*Jjudnega raduna proraduna Obdine Moravske Toplice za leto 2020 - skrajSani

postopek
3. Porodilo o realizaciji nadrta ravnanja s stvamim premoZenjem Obdine Moravske Toplice

v letu 2020
4. Predlog sklepa o potrdiwi inventurnega elaborata
5. Predlog letnega programa ukrspov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in

podeZelja v Obdini Moravske Toplice v letu 2021
6. Predlog Odloka o nadinu opravljanja lokalne gospodarske javne sluibe oskrbe s pitno

vodo v obdini Moravske Toplice - II. obravnava
7. Predlog Odloka o doloditvi stro5kov lokacijske preveritve v Obdini Moravske Toplice -

I. obravnava
8. Predlog sklepa o potrditvi letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki in cen

zbiranja dolodenih wst komunalnih odpadkov za leto 2021
9. Predlog sklepa o doloditvi ekonomske cene programov pred5olske vzgoje in pladila

star5ev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice
10. Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v javnern

vzgojno-izobraievalnem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice za Solsko leto
2021/2022

1 l. Predlog sklepa o izdaji soglasja k zadolZitvi Zdravstvenega doma Murska Sobota
12. Predlog sklepa o ustanovitvi druZbe Rimska iarda d.o.o.
13. Pobude in rpraSanja
14. Razno.

Zupan je predlagal spremanbo imena 12. todke dnevnega reda v: Informacija o pogojih
pridobivanja koncesijske pravice na vrtini Mt-2.
Predlagan sprernenjen dnevni red je bil soglasno sprejet.
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K l. toiki:
Poroiilo o izvr5itvi sklenov obiinskeea sveta. soreietih na 16. redni seii

Porodilo o izw3itvi sklepov, sprejetih na 16. redni seji je predstavila direktorica obdinske
uprave Martina Vink Kranjec, ki je povedala, da so bili vsi sklepi, sprejeti na 16. redni seji
obdinskega svet a, r ealizirani.
Porodilo je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlogi za sprejon sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z
veljavno zakonodajo.

PREDLOG SKLEPA ST. 183:
Oblinski svet ObIine Moravske Toplice je seznanjen s Poroiilom o izvrlitvi sklepov
Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice, sprejetih na 16. redni seji.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 2. toiki:
Predlos Zakliuinesa raEuna proraduna ObCine Moravske Toplice za leto 2020 -

skraiSani postooek

Luput Alojz Glavad je uvodoma povedal, da zakljudni radun v osnovi izkaztje preseZek
prihodkov nad odhodki v vi5ini 587.659,32 EUR, stanje na dan 31. 12. 2020 pa znaia
1.112.866,43 EUR. Pojasnil je, da je bilo zaradi epidonije realiziranih manj prihodkov iz
naslova turistidne takse, ter da niso bili realizirani vedji projekti, kotje gradnja Pomurskega
vodovoda in sanacija DOS Prosenjakovci. Zahvalil se je sodelavcern obdinske lpraye za
pripravo obseZnega gradiva.
Predlog zakljudnega raduna so na svojih sejah obravnavali: statutamo pravna komisija. ki
ugotavlja, da so zakonska podlaga, razlogS za sprejem sklepa in formalna oblikovanost
sklepa ustrezni in v skladu z veljavno zakonodajo; odbor za lokalno infrastrukturo, svet za
varstvo uporabnikov javnih dobrin. odbor za druZbene dejavnosti, odbor za kmetiistvo, ki
obdinskemu svetu predlagajo, da sprejme Fedlagan sklep, ter odbor za za5dito in re5evanje,
ki ni bil sklepden.
V razpravi so sodelovali:
- G. TomaZ Greeorec je destital obdinski upravi in Lupant za gospodamo ravnanje in za

pripravo ob5ime dokumentacije. Zanimal ga je razlog za povi5anje kratkorodnih terjatev
za 22o/o ter moZnost izletjave te4atev iz naslova nepladanega komunalnega prispevka
izpred nekaj let. Obdinski upravi je predlagal, da pripravi odlok za dodatne spodbude
mladim druZinam, kot je npr. oprostitev pladila komunalnega prispevka, pomod pri
ru5enju starih stavb z namenom novogradnje.

- Svetovalka za finance Slavica Fuis je pojasnila, da so v bilanci stanja evidentirane vse
te{atve, ki so v letu 2020 ostale neporavnane, ter da so med temi terjatvami tudi terjatve,
povezane s stro5ki epidemije COVID. Obdina podaja zahtevke za izpladilo dodatkov tudi
za ostale javne zavode, pladilo zahtevkov pa poteka z zamikom.

- MoZnost pladila komunalnega prispevka je pojasnila direktorica obdinske uprave
Martina Vink Kraniec, ki je povedala, da moZnost izte4ave obstaja, v kolikor bo novi
lastnik zadel s kakrSnokoli investicijo. Pojasnila je tudi, da so se terjatve iz naslova
delovanja MIR precej zmanj5ale.
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- Glede spodbud mladim druZinam je Zupan Alojz Glavad povedal, da gre za predlog, o
katerem je potrebno razmisliti, ter da je pri torrstnih spodbudah potrebna previdnost.

- G. Stefan Kodilaje izpostavil obseZnost gradiva, pregled katerega vzame glede na to, da
ni tiskanega gradiva, veliko ved dasa. Menil je, da je bilo glede na nvmere, vseeno
pobrane precej turistidne takse ter izrazil upanje, da bo leto 2021bolj5e. Ugotavljal je, da
je iz obrazloZitve na strani 155 razvidno zmanj5anje efektivnih ur pomodi na domu, kar
je dodaten argument za to, da je bila odloditev o tem, da se poviSanje cen pomodi na
domu ne sprejme, pravilna. lzrazil je zadovoljstvo, da so v zakljudnem radunu prikazani
podatki na nadin, da je moZna prime{ava s preteklimi leti.

- Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kraniec je povedala, da na zniZevanje Stevila
efektivnih ur lpliva tudi odhod 2 uporabnikov storitve pomod na domu, ki sta
potrebovala zelo veliko Stevilo ur pomodi na domu, v dom za starej5e.

PREDLOG SKLEPA ST. 184:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Zakljuini raiun proraiuna
ObIine Moravske Toplice za leto 2020 s prilogami po skraj5anem postopku.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep ni sprejet.

K 3. toEki:
Poroiilo o realizaciii naErta ravnania s stvarnim premoieniem Obiine Moravske

Toplice v letu 2020

Porodilo o realizaciji nadrta ravnanja s stvamim premoZenjem je predstavila direktorica
obdinske uprave Martina Vink Kranjec.
Porodilo je na svoji seji obravnavala_Clatutams_plal,nalQEilijA-ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlogi za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z
veljavno zakonodajo; odbor za lokalno infrastrukturo, svet za varstvo uoorabnikov javnih
dobrin. odbor za druZbene dejavnosti. odbor za kmetijstvo, ki obdinskemu svetu predlagajo,
da sprejme predlagan sklep, ter odbor za za5dito in re5evaaie, ki ni bil sklepden.
Y razpravi so sodelovali:
G. SaSo Koca ie rpraial za kak5en namen je bila kupljena parcela v k. o. Moravci, za
kupnino 30.873,62 EUR.
Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je odgovorila, da sta bili kupljeni dve
parceli: 3071/14 in parcela 3071115, za namen ureditve dostopa oz. ceste. Obdina je
omenjeni parceli kupila od evangelidanske cerkve ter s tem omogodila gadnjo na tem
obmodju.

PREDLOG SKLEPA ST. 1853

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice se je seznanil s Poroiilom o realizaciji nadrta
ravnanja s stvarnim premoienjem Obiine Moravske Toplice v letu 2020.

Navzodih j e 1 4 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

-)
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K 4. toiki:
Predlog sklepa o potrditvi inventurnesa elaborata

Inventumi elaborat je predstavila direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec.
Na svojih sejah so inventumi elaborat obravnavali: statutamo pravna komisija. ki ugotavlja,
da so zakonska podlaga, razlogi za sprejern sklepa in formalna oblikovaaost sklepa ustrezni
in v skladu z veljavno zakonodajo; odbor za lokalno infrastrukturo, svet za varstvo
uoorabnikov javnih dobrin. odbor za druZbene deiavnosti, odbor za kmetijstvo, ki
obdinskemu svetu predlagajo, da sprejme predlagan sklep, ter odbor za za5dito in re5evanje,
ki ni bil sklepden.
Ra4rave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA ST. 186:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice potrdi inventurni elaborat o popisu osnovnih
sredstev, drobnega inventarja, denarnih sredstev, terjatev in obveznosti na dan 31. 12.
2020.

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

Sklep je sprejet,

K 5. toiki:
Predlog letnega nrograma ukrepov ohraniania in soodbuiania razvoia kmetiistva in

oodeielia v Obiini Moravske Toplice v letu 2021

Letni program ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeZelja v obdini je
predstavila direktorica obdinske uprave Martina Vink lkanjec, ki je pojasnila, da gre za dva
ukrepa, in sicer za pomod pri pladilu zavarovalnih premij in pomod pri ohranjanju
rodovitnosti tal.
Letni program ukrepov sta na svojih sejah obravnavala odbor za kmetijstvo, ki obdinskernu
svetu predlaga, da sprejme predlagan sklep ter statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da
so zakonska podlaga, razlo$ za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in
v skladu z veljavno zakonodajo.
Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA ST. 187:
ObEinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Letni program ukrepov
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeielja v Obiini Moravske Toplice
v letu 2021.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Predlog je sprejet.
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K 6. toiki:
Predlos Odloka o naiinu ooravliania lokalne sospodarske iavne sluZbe oskrbe s pitno

vodo v obiini Moravske Toplice - II. obravnava

Predlagan odlok je predstavila direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec, ki je
povedala, da je bil odlok po sprejemu na seji obdinskega sveta, posredovan v javno
razpravo, ter da v dasu javne razprave ni bil podan noben predlog oz. pobuda.
Predlog odloka sta na svojih sejah obravnavala odbor za lokalno infrastrukturo in svet za
varstvo uporabnikov iavnih dobrin, ki obdinskemu svetu predlagata, da sprejme predlagan
odlok, ter statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da je v predlogu navedena primema
zakonska podlag4 ter da sta razlog za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa
ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo.
V razoravi so sodelovali:
- G. Stefan Kodilaje vpra5al kaj prinaia odlok obdanom oz. katere spremonbe je potrebno

izpostaviti .

- Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je pojasnila, da za uporabnike
lokalne gospodarske javne sluZbe ni bistvenih sprernemb.

PREDLOG SKLEPA ST. 188:
Oblinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o naiinu
opravljanja lokalne gospodarske javne sluZbe oskrbe s pitno vodo v Obiini Moravske
Toplice.

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

Sklep je sprejet.

K 7. toEki:
Predloe Odloka o doloiitvi strolkov lokaciiske oreveritve v Obiini Moravske Toolice -

L obravnava

Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je predstavila odlok in pojasnila, da
obdina ne pridakuje masovnega posluZevanja tega postopka, ki je hitrej5i, za pobudnike pa
tudi drazji kot postopek spremembe prostorskega nadrta.
Predlagan odlok sta na svojih sejah obravnavala: odbor za lokalno infrastrukturo. ki
obdinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagan odlok, ter statutamo oravna komisija. ki
ugotavljq da je v predlogu navedena primema zakonska podlaga, ter da sta razlog za
sprejon sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo.
V razoravi so sodelovali:
- G. Leonn Tumer je vpraSal kak5na so bila izhodi5da za doloditev cene in za koliko je ta

postopek hitrejsi.
- Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je odgovorila, da gre v bistvu za

pomanj5an in hitrej5i postopek OPPN, za postopek priprave OPPN je potrebnih okvimo
1.5 let, za ta postopek pa 6 mesecev.

- Zuoan Aloiz Glavad je izpostavil pogoj, da mora obdina imeti zagotovljenega urbanista
ter pojasnil izjerne, v katerih je postopek moZen.

- G. Stefana Kodila je zanimalo v katerih konkretnih primerih pride naveden postopek v
poStev.
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- Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je pojasnila, da npr. v primeru Siritve
manj5ega obmodj a za gradnjo hiSe na robu stavbnega zernlji5da ali v primeru, da bi se na
obmodju hiS dopustila gradnja objekta z mimo dejavnostjo.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o doloiitvi stro5kov
lokacijske preveritve v Obiini Moravske Toplice in ga posreduje v 15 - dnevno javno
razpravo.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 8. toiki:
Predlog sklena o potrditvi letnega proqrama ravnania s komunalnimi odpadki in

cen zbirania doloienih vrst komunalnih odpadkov za leto 2021

Direktor Saubermacher&Komunala d.o.o. Drago Dervarid je predstavil elaborat in kljudne
podatke o ravnanju z odpadki v obdini Moravske Toplice. Povedal je, da se je v obdini
zniZala kolidina me5anih komunalnih odpadkov, povedala pa se je kolidina lodeno zbranih
odpadkov, kar je pohvalno. Manj pohvalno pa je, da je v dmih zabojnikih veliko biolo5kih
odpadkov, kar predstavlja rezeryo za izbolj5avo it zriianje cene. Pojasnil je, da predlagano
zviSanje cane pomeni mesedni dvig poloZnice za od 0,20 do 0,90 EUR.
Predlog sklepa sta na svojih sejah obravnavala odbor za lokalno infrastrukturo in svet za
varstvo uporabnikov javnih dobrin. ki obdinskemu svetu predlagata, da sprejme predlagan
sklep, ter_$atulamo_pl4vn4_ko4[ig, ki ugotavlja, da je v predlogu navedena primema
zakonska podlaga, ter da sta razlog za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa
usfezna in v skladu z veljavno zakonodajo.
Y razoravi so sodelovali:
- G. SaSo Koca - podZupan ie ugotavljal, da smo bili s strani direktorja kot uporabniki

storitev pohvaljeni, a namesto nagrade prejmemo kazen v obliki vi5je poloZnice.
Zanimalo ga je ali bi zbiranje stekla od wat do wat pomenilo dodatno podraiitev.

- Direktor Saubermacher&Komunala d.o.o. Drago Dervarid je potrdil, da zbiranje stekla
od wat do wat pomeni dodatne stro5ke.

- G. Leonna Tumera je zanimalo ali Stevilo odvozov me5anih komunalnih odpadkov
vpliva na kondno ceno.

- Direktor Saubermacher&Komunala d.o.o. Drago Dervarid je odgovoril, da zmanjianje
Stevila odvozov pomeni manjSi stroSek.

- Zupan Alojz Glavad je pojasnil, da je dvig cene povezan s stroski dela, ter da si ne Zeli,

da bi bil naslednje leto dvig cene 160/o. Maril je, da je postopni dvig cene boljii oz. laZji
kot dvig cene naenkrat.

- G. Stefan Kodila je izpostavil dejstvo, da na dvig cene rpliva dvig minimalne plade, ter
ugotavljal, daje porpredna plada v podjetju za 14,37 % vi5ja kot v panogi. Zanimalo ga

je ali imajo vsa gospodinjstva kontejne{e za papir.
- Direktor Saubermacher&Komunala d.o.o. Drago Dervarid je glede povpredne plade

pojasnil, da do razlik prihaja zaradi izvajanja trZne dejavnosti, ter pojasnil, da imajo

gospodinjstva moZnost pridobitve zabojnika za papir, a ta interes morajo izraziti. Ker vsa

gospodinjstva tega interesa niso izrazila, vsa nimajo zabojnikov za papir.
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- G. TomaZ Gregorec je izrazll mnenje, da podjetje Cerop posluje z dobidkom, a
posledidno rpliva na dvig cene. Zanimalo ga je ali obstaja moZnost spremembe odloka v
tej smeri, da bi moZnost zamenjave zabojnika za zbiranje me5anih komunalnih odpadkov
za manj5ega imela vsa gospodinjsfva, ne le tista z manj5im Stevilom dlanov.

- Direktor Saubermacher&Komunala d.o.o. Drago Dervarid je pojasnil, da njihovo
podjetje spada med boljSa, udinkovita, ter da na dvig cene odjonalca odpadkov ne more
rplivati. Povedal je, da nekaj obdin kot nagrado in spodbudo za lodevanje odpadkov
obdanom omogoda zamenj avo zabojrrlka za manjSega.

- Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je pojasnila, da predlagana cena ni
visoka, glede na to, da vkljuduje odvoz me5anih komunalnih odpadkov in papirja iz
gospodinjstev, odvoz embalaZe, papi{a in stekla z ekoloSkih otokov, zbiraaje nevamih
odpadkov, kosovnih odpadkov in delovanje zbimega centra Fokovci.

- G. Leonn Tumer je rpra5al ali podjetje razmi5lja o individualnern tehtanju odpadkov
vsakega gospodinjstva.

- Direktor Saubermacher&Komunala d.o.o. Drago Dervarid je odgovoril, da izraduni
kaLejo, da se to ekonomsko ne izide, saj je potrebno investirati v drago tehniko, kar
povi5a ceno, ljudje pa bodo v Zelji bo dim niZjern pladilu, odpadke spet odlagali v
naravo.

- G. Stefan Kodila je obrazloZil svoj glas. Povedal je, da bo glasoval proti, saj v tem
henutku ni podlage za sprejern podrzuZitve.

PREDLOG SKLEPA ST. 190:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Sklep o potrditvi letnega
programa ravnanja s komunalnimi odpadki in cen zbiranja doloienih vrst komunalnih
odpadkov.

Navzodihje 13 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 8

PROTI: 1.

Sklep je sprejet.

K 9. toiki:
Predlos sklepa o dololitvi ekonomske cene prosramov nredSolske vzsoie in plaiila

starlev v iavnem vzgoino-varstvenem zavodu Vrtci obtine Moravske Toplice

Predlagano ekonomsko ceno je predstavila ravnateljica Vrtcev obdine Moravske Toplice
Simona Kaudid, ki je povedala, da na dvig cene rpliva tudi dvig plad in izpladilo redne letne
delovne uspe5nosti javnim usluZbencan, ter dejstvo, da vrtec deluje na 6 lokacijah.
Predlog sklepa sta na svojih sejah obravnavala odbor za druZbene deiavnosti, ki obdinskemu
svetu predlaga, da sprejme predlagan sklep, ter statutamo pravna komisiia, 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-Isrnale Glggslga je zanimalo ali na vi5ino cene vpliva Stevilo vpisanih otrok, ter ali

sredstva za izpladilo redne delovne uspe5nosti zagotavlja pristojno ministrstvo.
- Ga. Simona Kaudid - ravnateljica Vrtcev obdine Moravske Toplice je pojasnila, da redna

delovna uspe3nost ni financirana s strani ministrstva, ter da se vedje sprernembe v Stevilu
otrok upo5tevajo, manj5e pa ne.

- G. Stefana Kodilo je zanimalo ali je povi5anje ekonomske cene neizbeZno.

7
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- Zupan Aloiz Glavad je pojasnil, da je zadeva podobna kot pri prej5nji todki, ter da
predlagamo, da se dvig cene porazdeli med sta*e in obdino, ki ceno subvencionira.

PREDLOG SKLEPA ST. I9I:
ObCinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Sktep o doloiitvi
ekonomske cene programov pred5olske vzgoje in pladila star5ev v javnem vzgojno-
varstvenem zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice.

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

Sklep je sprejet.

K 10. toEki:
Predlos soglasia k sistemizaciii delovnih mest in k oblikovaniu oddelkov v iavnem

vzgoino-izobraZevalnem zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice za 5ol. leto 202112022

Sistemizacijo delovnih mest je predstavila ravnateljica Vrtcev obdine Moravske Toplice
Simona Kaudid, ki je pojasnila, da je v prime{avi s prej5njim Solskim letom, sistemiziranih
manj pomodnikov vzgojitelja.
Predlog soglasja sta na svojih sejah obravnavala odbor za druZbene dejavnosti, ki
obdinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagano soglasje, 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 razprai je sodeloval g. Stefan Kodila, ki je ugotavljal, daje v prime{avi s preteklimi leti
viden napredek, saj je vedina oddelkov optimiziranih.

PREDLOG SKLEPA ST. T92:
a. ObEinski svet Obiine Moravske Toplice podaja soglasje k sistemizaciji delovnih

mest v javnem vzgojno-uobraievalnem zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice
za Solsko leto 202112022 za naslednja delovna mesta:

Naziv delovnega mesta Stevilo delovnih
mest

VZGOJITELJ 1s,50
VZGOJITELJ PREDSOLSKIH OTROK _ POMOENIK VZGOJITELJA 14,50
RA\TNATEIJICA 1

TAINIKVIZVI I
KNJIGOVODJA I
HISNIK IN SOFER (sestavlieno delormo mesto) I
KUHAR I
PoMoCNIK KI-,'HARJA, SOFER (sesravljeno delovno mesto) 1

POMOCNIK KUHAzuo, 
- rataK{ (sestavljeno delovno mesto) 150

POMOENIK KI.J}IARJA 3

irsrn ra 1

CtSfffa, PERICA (sestavlieno delovno mesto) I
SVETOVALNI DELAVEC 0,50

ORGANZATOR PREHRANE 0,20

ORGANZATOR ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REZIMA 0,20

SPREMLJEVALEC OPP 4

SKUPAJ 49.40

8
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b. Obiina Moravske Toplice podaja soglasje k obtikovanju 14 oddelkov v javnem
zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice v Solskem letru 202112022 (od tega so 3
polovidni oddelki in I oddelek brez poveianega normativa).

Navzodih je l4 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

K 11. toiki:
Predlos sklena o izdaii soglasia k zadoEitvi Zdravstveneqa doma Murska Sobota

Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjecje predstavila vlogo Zdravstvenega doma
Murska Sobota.
Predlog sklepa je na svoji seji obravnavala statutamo oravna komisija, 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.
Y razoravt je sodeloval g. TomaZ Gresorec, ki je povedal, da predlog podpira, pridakoval pa
bi bolj obrazloZen predlog zdravstvenega doma.

PREDLOG SKLEPA ST. I93:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice podaja soglasje k zadoEitvi Zdravstvenega
doma Murska Sobota za namen linaninega najema vozila z nizkimi emisijami za
obdobje 48 mesecev v pogodbeni viSini 18.789,64 EUR brez DDV oz. 22.523,36 F.UR z
DDV.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 74

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 12. toEki:
Informaciia o posoiih pridobivania koncesiiske oravice na vrtini Mt-2

Lrryar- Alojz Glavad je povedal, da je bilo na dana5nji seji predvideno odlodanje o
ustanovitvi gospodarske druZbe, a smo se glede na to, da se pojavljajo dolodene dileme,
odlodili, da podamo le informacije. Podal je informacijo, da obdina ne more pridobiti
koncesijske pravice, pridobi pa jo lahko gospodarska drtiba. Zato bomo s pravniki, ki
podrodje poznajo poiskali ustrezno re5itev.

K 13. toiki:
Pobude in vpralania

1. C. Leonn Tumer je podal pobudo, da se za brskanje po arhirr: spletne strani obdine
uvede brskalnik, ki bo bolj praktiden.

2.ZtpanAlojzGlavadjeodgovoil,dagrezasmiselnopobudo,kijobomoproudili.
3. G. Stefan Kodila je postavil vpra5anje ali obdina razpolaga s podatki o protitodni

obrambi z letali, ter ali so bili, povezano s prometno nesredo v Selu, sprejeti kakr5ni koli
ukepi za vedjo vamost.
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4. Ztryan Alojz Glavad je odgovoril, da pogodba z izvajalcem protitodne obrambe 5e ni
podpisana, ker je zvi5al ceno. Glede tragidnega dogodka v Selu je povedal, da ga
obZaluje, ter da so bili opravljeni sestanki s policijo in opravuena seja SPV, direkcija za
ceste pa predlaga drugadno postavitev prometnih anakov.

5. G. Stefan Kodila je pojasnil, da so se prometni znaki v Selu zadeli postavljat i Ze za dasa
Milana Sadla, ter da ne ve kdaj in zakaj je priSlo do zme5njave s prometnimi znaki v
Selu. Menil je, da bi ureditev prometnih znakov morala biti v vseh naseljih v obdini
enaka.

6. G. Tomai Greeorec je postavil lpraSanje kako je s koSnjo trave na javnih porrsinah v
obdini, saj se ko5nja javnih pow5in v Bogojini ne iz.vaja.

7. Direktorica obdinske uprave Martina Vink Ikanjec je odgovorila, da se ko5nja opravlja
na parcelah, ki so bile dolodene v sodelovanju s KS. G. TomaZu Gregorcu je predlagala,
dajavi Stevilko parcel, za katere spraSuje in bomo preverili, kako je s ko5njo.

K 14. tolki:
Razno

Ltpan Alojz Glavad je dlane obdinskega sveta seznanil, daje za parcele v centru Moravskih
Toplice pred kroZi5dern, objavljena javna draZba za prodajo, ter da glede na to, da
razmi5ljamo o nakupu, obstaja moZnost, da bo na naslednji seji obdinskega sveta
obravnavana dopolnitev nadrta pridobivanja.
Obdinski svet je seznanil tudi z novico, da je obdina uspela na javnern razpisu ter iz
drZavnega proraduna pridobila 703.000 EUR za sanacijo DOS Prosenjakovci.

Sejaje bila zakljudena ob 19.10.

Predsedujodi:
SaSo Koca, podZupan

l0

Zapisalal.
Melita Gorza
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