
18. seja obfinskega sveta 22. iunii 202r

ZAPISNIK
18. redne seje Obdinskega sveta ObIine Moravske Toplice,

ki je potekala 22. junija 2021 ob 15. 30 v SRC Uartlanci

Navzodi Clani obdinskega sveta:
Andrej Baligad, Igor Camplin, Majda Durinek, Franc Gomboc, TomaZ Gregorec, SaSo

Koca, Stefan Kodil4 Suzana Koltai, Bojan Su5lek, Du5an Puhan, JoZe Trajber, Alojz
Trplan, Leonn Tumer, Zsuzsi Vugrinec.
Odsotni dlan obdinskega sveta: Stefan Hul (opravideno).
Ostali navzoii:
Alojz Glavad - Zupan, Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave, Slavica Fujs -
svetovalka za finance, Melita Gorza - pravnica YlU2,ki pi5e zapisnik, ter Suzana Deutsch -

ravnateljica OS Fokovci, Sonja Bily - direktorica TIC Moravske Toplice (pri todki 2.).

Sejo je vodil Zupan Alojz Glavad. Po ugotovljeni navzodnosti je obdinski svet soglasno

sprejel zapisnik 17. redne seje Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice.
Predsedujodi je predstavil dnevni red, posredovan z vabilom:
1 . Porodilo o izw5iM sklepov obdinskega sveta sprejetih na 17. redni seji
2. Porodila uporabnikov obdinskega proraduna (Osnovna Sola Bogojina, Osnovna Sola

Fokovci, Dvojezidna osnovna Sola Prosenjakovci, Vrtci obdine Moravske Toplice,
Turistidno-informativni center Moravske Toplice, MadZarska narodna samoupravna
skupnost Obdine Moravske Toplice)

3. Predlog Odloka o doloditvi stro5kov lokacijske preveritve v Obdini Moravske Toplice -
II. obravnava

4. Predlog Odloka o predkupni pravici Obdine Moravske Toplice - I. obravnava
5. Predlog obvezne razlage 65. dlena Odloka o obdinskem prostorskern nadrtu Obdine

Moravske Toplice - skrajlani postopek
6. Predlog sklepa o dopolniwi nadrta pridobivanja nepremidnega prernoZenja za leto 2021

in2022
7. Porodilo o potrjeni investicijski dokumentaciji
8. Predlog soglasja k izpladilu dela plade za delovno uspe5nost iz naslova povedanega

obsega dela ravnateljice Vrtcev obdine Moravske Toplice
9. Potrditev skupne liste kandidatov za volitve dlanov Razvojnega sveta Pomurske regij e

2021-202',7
10. Imenovanje dlana skup5dine Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci

d.o.o.
I 1. Pobude in vpra5anja
12. Razno.

Predsedujodi je predlagal raziiritev dnevnega reda z novo todko 12. Predlog sklepa o
ustanovitvi d.o.o-.
Predlagan raz5iq'en dnevni red je bil soglasno sprejet.

Porodilo o izvr5iwi sklepov, sprejetih na 17. redni seji je predstavila direktorica obdinske
uprave Martina Vink Kranjec, ki je povedala, da so bili vsi sklepi, sprejeti na 17. redni seji
obdinskega sveta, realizirani.

K l. todki:
Poroiilo o izvrlitvi sklepov obiinskesa sveta. spreietih na 17. redni seii
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Porodilo je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlogi z^ sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z
veljavno zakonodajo.

PREDLOG SKLEPA 5T. TgI:
Obiinski svet ObEine Moravske Toplice je seznanjen s Poroiilom o izvrSitvi sk.lepov
ObEinskega sveta Obiine Moravske Toplice, sprejetih na 17. redni seji.

Navzodih je l4 dlanov obdinskega sveta
ZA: 14
PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

Porodila uporabnikov obdinskega proraduna je na svoji sej i obravnavala statutamo pravna
komisija. ki ugotavlj4 da so zakonska podlaga, razlogs za sprejan sklepa in formalna
oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljavno zakonodajo.
Porolilo MNSS ObEine Moravske Toplice je predstavila predsednica sveta MNSS Zsuzsi
Vugrinec, ki je na kratko predstavila program in cilje MNSS. Povedala je, da MNSS zajerna
5 narodnostno me5anih naselij v obdini, ter da je z izvedenimi aktivnostmi, kljub ternu, da
zaradi epidemije niso bile realizirane v celoti, pripomogla k ohranjanju, razvoju in krepitvi
identitete madZarske narodnosti.
Porolilo TIC Moravske Toplice je predstavila direktorica Sonja Bily, ki je izpostavila
vsebine, ki so zaznamovale TIC v letu 2020. Povedala je, da je bila destinacija Moravske
Toplice uw5dena na 4. mesto po Stevilu unovdenih turistidnih bonov, da je bil obisk
romanske rotunde v Selu enak kot v preteklon letu, da je bil odprt Bike center Moravske
Toplice ter da seje decembra skozi vsa naselja v obdini popeljal boZidek.
Porodilo OS Fokovci je predstavila ravnateljica Suzana Deutsch, ki je povedala da je
Solsko leto zaznamovala epidernija COVID, zaradi katere so se morali udenci in uditelji
prestaviti v virtualni svet, ki ga na zadetku niso poznali. Izpostavila je doseZke udencev,
obnovo fasade, ureditev parkiri5da za zaposlene in goste s finandno pomodjo obdine ter
nabavo radunalni5ke oprerne s sofinanciranjem driave. lnazila je zaskrbljenost nad upadom
Stevila udencev in pojasnila, da je v Solskon letu 202012021 v druge osnovne Sole rpisanih
kar 62 Vo udencev iz Solskega okoli5a.
Y razpravi so sodelovali:

G. Stefan Kodila je povedal, da je podatek o vpisu uiencev v druge osnovne Sole
zaskrbljujod ter poudaril, daje potrebno na vsakem koraku motivirati in iskati nadine, da
se ta odstotek zniZa.
Ravnateliica Suzana Deutsch je povedala, da se Sola trudi na vse nadine ter izpostavila
primer, da je otrok prijavljen v obdini Moravske Toplice, marnica v drugi obdini, ode pa
v tretji obdini.
Zupan Aloiz Glavad je povedal, da imajo star5i pravico izbire osnovne Sole, ter tako
lpisujejo otroke v osnovne Sole v kraju zaposlitve, poleg tega pa imajo tudi pravico do
powadila stro5kov prevoza v osnovno 5olo. Glede sanacije fasade osnovne Sole je
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K 2. toiki:
PoroEila uporabnikov obiinskega nroraiuna (Osnovna iola Bogoiina. Osnovna Sola

Fokovci. Dvoieziina osnovna Sola Proseniakovci. Vrtci obline Moravske Toolice.
Turistiino-informativni center Moravske Toplice. Madiarska narodna samounravna

skupnost Obiine Moravske Toplice)



18. seja obfinskega sveta 22. jlunij 2027

povedal, da niso bila porabljena le sredstva iz proraduna obdine, ampak tudi sredstva eko
sklada. Povedal je, da so se dela na DOS Prosenjakovci Ze pridela.

Ravnateljice OS Bogojina, DOS Prosenjakovci in Vrtcev obdine Moravske Toplice se seje
niso udeleZile.

PREDLOG SKLEPA 5T. TSS:

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice se je seznanil z naslednjimi poroEili
uporabnikov obiinskega proraiuna za leto 2020:

1. Osnovna Sola Bogojina,
2, Osnovna Sola Fokovci,
3. DvojeziEna osnovna Sola Prosenjakovci,
4. Vrtci obdine Moravske Toplice,
5. Turistiino-informativni center Moravske Toplice,
6. Madiarska narodna samoupravna skupnost Obiine Moravske Toplice.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 3. toiki:
Predloe Odloka o doloiitvi stro5kov lokaciiske preveritve v Obiini Moravske Toplice -

II. obravnava

Odlok o doloditvi stro5kov lokacijske preveritve je predstavila direktorica obdinske uprave
Martina Vink Kranjec, ki je povedala, da v dasu javne razprave na odlok ni bilo podanih
nobenih pripomb oz. predlogov, zato obdinskemu svetu predlaga, da sprejme odlok v
predlagani vsebini.
Odlok sta na svojih sejah obravnavala statutamo pravna komisiia. ki ugotavlja, da so
zakonska podlaga, razlo$ za sprejern sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v
skladu z veljavno zakonodajo in odbor za lokalno infrastrukturo, ki obdinskemu svetu
predlaga, da sprejme predlagan odlok.
Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA SI. TgO:

Obiinski svet Obdine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o doloiitvi strolkov
lokacijske preveritve v Obiini Moravske Toplice.

Navzodihje 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

Odlok o predkupni pravici je predstavila direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec.
Na svojih sejah sta odlok obravnavala: statutarno pravna komisiia. ki ugotavlja, da so
zakonska podlaga, razlo$ za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v
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K 4. toiki:
Predlos Odloka o predkupni pravici Obiine Moravske Toplice - I. obravnava
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skladu z veljavno zakonodajo in odbor za lokalno infrastrukhro, ki obdinskernu svetu
predlag4 da sprejme predlagan odlok.
Razprave ni bilo.
PREDLOG SKLEPA 5T, TgZ'
Obiinski svet Obdine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o predkupni pravici
Obiine Moravske Toplice in ga posreduje v 15 - dnevno javno razpravo.

Navzodih je l4 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je pojasnila, da je obvezna razlaga
pripravljena v sodelovanju z ZEU Murska Sobota.
Predlog obvezne razlage sta na svojih sejah obravnavala odbor za lokalno infrastrukturo, ki
obdinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagano obvezno razlago ter statutamo Dravna
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. Tg8:
Obiinski svet ObCine Moravske Toplice sprejme predlagano obvezno razlago Odloka o
obEinskem prostorskem nadrtu Obiine Moravske Toplice po skrajlanem postopku.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.
Predlog je sprejet.

K 6. toiki:
Predlog sklepa o doDolnitvi nairta oridobivania neDremiinega oremoienia za leto

2021 in2022

K 5. toiki:
Predloe obvezne razlaqe 65. Clena Odloka o obiinskem prostorskem nadrtu ObEine

Moravske Tonlice - skraiSani nostonek

Predlagano dopolnitev nadrta pridobivanja je predstavila direklorica obdinske uprave
Martina Vink Kranjec, ki je povedala, da se nadrt pridobivanja dopolnjuje z neprernidninami
v katastrski obCini Moravci, za katere se je obdina odlodila, da sodeluje na javni draZbi ter
nepremidnino v katastrski obdini Te5anovci.
Predlog sklepa je na svoji seji obravnavala 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.
V razpravi so sodelovali:
- G. TomaZ Greeorec je vpra5al kaj naveden nakup nepremidnin pomeni za obdinski

proradun.

- Zupan Alojz Clavadje pojasnil, da bo kupnina vkljudena v rebalans proraduna.
- C. Stefana Kodilo je zanimal namen nakupa navedenih nepremidnin ter lokacija parcele

v katastrski obdini Te5anovci.
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Zupan Alojz Glavad je povedal, da je za obdino pomembno, da pridobi nepremidnine v
centru Moravskih Toplic, bodisi za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture ali za
morebitne investitorje. Pojasnil je, da se parcela v k.o. Te5anovci nahaja sevemo od
parcel v lasti Grede d.o.o., Obdina Moravske Toplice paje Ze solastnik te parcele.

PREDLOG SKLEPA ST. TgS:

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o dopolnitvi Nairta
pridobivanja nepremiinega premoienja za leto 2021 in 2022.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
zA.. 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

Porodilo je predstavil Zupan Alojz Glavad, ki je med drugim povedal, da je pristojen
minister podpisal akt o financiranju projekta nadgradnje vodovodnega sisterna B, kateremu
sledi podpis pogodb ter postopek izbire izvajalca, ki ga vodi nosilna obdina Roga5ovci.
Porodilo je na svoji seji obravnavala statutarno pravna komisiia. ki ugotavlja, da je v
predlogu navedena primerna zakonska podlaga, ter da sta razlog za sprejern sklepa in
formalna oblikovanost sklepa ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo.
V razpravi so sodelovali:

G. Stefana Kodilo je zanimalo ali se povedanje povpredne velikosti parcele iz 30 arov
pred komasacijo na 45 arov po komasaciji Martjanci - NorSinci smatra za uspeh ter
kak5ni so ti razponi pri ostalih komasacijah. Povedal je, da je sanacija na DOS
Prosenjakovci bila Ze dolgo nadrtovana in je nujno potrebna.

Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je pojasnila, da gre pri komasaciji za
povedanje obdelovalnega kosa, ki je bistveno vedji.
Zupan Alojz Glavad je povedal, da sta za uspeh pri pridobitvi drZavnih sredstev za
sanacijo DOS Prosenjakovci zasluZna rudi poslanec Ferenc Horvath in Tibor Vdr65 ml.,
za kar se jima zahvaljuje.

PREDLOG SKLEPA 5T. ZOO.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice se je seznanil s potrjeno investicijsko
dokumentacijo (IP Nadgradnja vodovodnega sistema B, IP lzvedba agromelioracije na
komasacijskem obmo6ju Martjanci - Noriinci, IP Novogradnje in rekonstrukcije DOS
Prosenjakovci).

Navzodihje l4 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.
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K 7. toEki:
Poroiilo o potrieni investiciiski dokumentaciii

K 8. toiki:
Predloe soglasia k izolaiilu dela plaie za delovno uspe5nost iz naslova oovelanega

obsesa dela ravnateliice Vrtcev obiine Moravske Toolice

Predlog soglasja sta na svojih sejah obravnavala statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da
zakonska podlaga ne omogoda izpladila covid dodatka ravnateljern, ter komisiia za
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mandatna litve in im ki obdinskernu svetu predlaga, da ne poda
soglasja k izpladilu dela plade za delovno uspe5nost iz naslova povedanega obsega dela
ravnateljice.

PREDLOG SKLEPA ST. ZOT:

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice NE podaja soglasja k izplalilu dela plaEe za
delovno uspelnost iz naslova povedanega obsega dela ravnateljici javnega zavoda Vrtci
obline Moravske Toplice v viSini 20 7o njene osnovne plaie v posameznem mesecu, od
19. 10. 2020 do preklica epidemije.

Navzodih je l4 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

Opravljeno je bilo tajno glasovanje, ki gaje v skladu s poslovnikom obdinskega sveta vodila
tri dlanska komisija v sestavi: Alojz Glavad, Du5an Puhan in Bojan Su5lek. Administrativno
- tehnidna opravila v zvezi s tajnim glasovanjan je opravljala direktorica obdinske uprave
Martina Vink Kranjec.
Komisija je po opravljenem glasovanju ugotovila izid glasovanja. Ugotovila je, da je
skupna lista kandidatov za volitve ilanov razvojnega sveta Pomurske regije 2021 -
2027 preiela 3 glasove PROTI in ll glasov ZA in tako bila izglasovana s predpisano
veiino.

Zadevo je na svoji seji obravnavala komisija za mandatna rpra5anja, volitve in imenovanj4
ki obdinskemu svetu predlag4 da v skupSdino in svet ustanoviteljic javnega podjetja Cerop
Puconci imenuje zaposlene v obdinski upravi Obdine Moravske Toplice.

PRI,DLOG SKLEPA 5T. ZO2:

ZA: 14

PROTI: 0
Sklep je sprejet

Kot ilanica skupSiine Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d. o. o.
se imenuje MARTINA !'INK KRANJEC, za njeno namestnico pa MAJDA LIPId
PROSIC.
Kot ilanica sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki
Puconci d. o. o. se imenuje mag. MOJCA BRESCAK.
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K 9. toiki:
Potrditev skuone liste kandidatov za volitve ilanov Razvoinega sveta Pomurske regiie

2021-2027

K 10. toiki:
Imenovanie ilana skuo5iine Javnesa podietia Center za ravnanie z odnadki

Puconci d. o. o.
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Pobud in rpra5anj ni bilo.

K 12. todki:
Predlos sklepa o ustanovitvi d.o.o.

lrryan Alojz Glavad je pojasnil, da je obdina pridobila podatke o vrtini in Zeli ustanoviti
druibo z omejeno odgovomostjo, ki bo pridobila potrebno koncesijo.
Predlog sklepa je na svoji seji obravnavala 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.

PREDLOG SKLEPA 5T. ZOS:

a) ObCinski svet Obtine Moravske Toplice podaja soglasje k namenu in cilju
ustanovitve druibe z omejeno odgovornostjo.

b) ObCinski svet Obiine Moravske Toplice pooblaSia iupana kot zakonitega
zastopnika Obiine Moravske Toplice, da podpi5e notarski zapis akta o ustanovitvi
druibe z omejeno odgovornostjo ter v imenu Obiine Moravske Toplice opravi vsa

dejanja, potrebna v postopku ustanavljanja druZbe.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 13. toEki:
Razno

ltpan Alojz Glavad je dlane obdinskega sveta pozval, da podajo predloge za obdinska
piznanja in nagrado, ter podal informacijo, da letos ne bo tradicionalnih va5kih iger.
ilanom obdinskega sveta in obdanom je destital ob drZavnem prazniku ter jih pozval k
izobe5anju zastav.
Seja je bila zakljudena ob I 7.30.

la:
Gorza

Predsedujodi:
Alojz Glavad, Zupan
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K 11. todki:
Pobude in voraSania


