
ZAPISNIK
19. redne seje ObEinskega sveta Obiine Moravske Toplice'

ki je potekala 31 ' uuguJru2)zl ob 15' 30 v SRC Martjanci

NavzoEi ilani obCinskega sveta:

i;ffi';;I* rraujau p=*i*rt, Franc Gomboc'Jomai Gresorec' Stefan Hul' Saso Koca'

Stefan Kodila" Suzana Koltai, il":* S'si"rt''ou1an r$ai' JoZe Trajber' Alojz Trplan'

Leonn Tumer, Zsuzsi Vugrinec, Anlrej Baligad (pridruZil seje pri 9' todki)'

Ostali navzoii: --.^ ar^.,:^^ c,,i"
Aloiz Glavad - 2upan, Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave' Slavica Fujs -

ili"-;;;;; r*rl*. uai,. c;;; -;;"il." vtr/2. ki pise zapisnik. ter Zoran Hoblaj -

direktor Doma starejiih Rakidan'
Seio ie vodil Zuoan Aloiz CJavae' po ugotovljeni navzodnosti je ob6inski svet soglasno

]#,ji-rt*il. r'al;.d..'*J" obdinskega sveta obdine Moravske Toplice'

ilr.d*ar:"ei :" predstavil dnevni red, posredovan z vabilom:

1. Poroiilo o izvrSitvi sktepov obiins'kega sveta' sprejetih na 18' redni seii

2. Porodilo o izvr5evanju pro."e*^ Ofii"" Moravski Toplice v prvem polletju 2021 
'

3. Porodilo nadzomega "d;;; 
optu'titn* nadzoru zakljudnega raduna proraduna

Obdine Moravske Toplice za leto 2019 in 2020

+ p."Jfog Odloka o predkupni pravici Obeine Moravske Toplice - II' obravnava

;. i'rediG ,ogt*ju t aotoeiivi iene storitve pomoi druzini na domu

6. Predlog soglasja k spremembam sistemizacije delovnih mest v javnem vzgo1no-

izobraZevalnem ,uroau vr,"ioUdine Moravske Toplice za Solsko leto 202112022

7. Predlog sklepa o ird"ji ;;;; k 
-zadolZitvi 

javnega zavoda Vrtci obdine Moravske

Toolice
iiJJii! r0,"0", o sofinanciranju oS Bogojina' oS Fokovci in DoS Prosenjakovci

i,r.ii"i r",ii.u" - pri^*1J i" ""iilai ^ podelitev priznanj in nagrade ter predlog

sklepa o viSini nagrade

f o. i"i"'*r""il" " 
pod"elitvi priznanj Zupana obdine Moravske Toplice

1 1 . Pobude in vPra5anja

12. Razno.

Predsedujodi je predlagal raz5iritev dnevnega reda s todko 9' Predlog sklepa o ukiniwi

,o,r.u gl:*o.iavno dobro, ter premik 5' todke 5 na 2' todko'

Predlagin dnevni red je bil soglasno sprejet'

Porodilo o izvr5itvi sklepov, sprejetih na 18' redni seji je predstavila direktorica obiinske

ufrave Martina Vink Kranjec,ii je povedal4 da so biii vsi sklepi' sprejeti na 18' redni seji

obdinskega sveta, realizirani.
Porodilo je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja' da so zakonska

fodhga, Ltogi -.i.".1.. rk1"pa in fo.*uina oblikovanost sklepa ustremi in v skladu z

veljavno zakonodajo.

19. seja obainskega sveta
31.. avgust 202 L

otri^m .".t obcine Moravske Toplice je seznanjen s Poroiilom o izvrsitvi sklepov

8.

9.

Obdinskega sveta Obiine Moravske Toplice, sprejetih na 18. redni seji'



19. seja obdinskega sveta

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

31. avgust 2021

K 2. todki:
Predlos soslasia k doloiitvi cene storitve pomoi druZini na domu

Predlagano ceno storitve pomol na domu je predstavil direktor Doma starejsih Rakidan

Zoran Hobtaj, ki je pojasnil, da je dvig cene posledica vi5jih stro5kov dela'

Z"pan eto.;z bUva8 je povedA, da so se cene povi5ale predvsem zaradi vi5jega stro5ka dela

ob'nedeljai in praznikih, ter da imajo ostale obdine sprejete enako ceno. Pojasnil je, da

obdina piedlaga 50 7o subvencijo cene, ki se krije iz obdinskega proraduna'

V razpravi so sodelovali:
- - XrOto je zanimalo ali drzi, da oskbovalci povpredno dnevno porabijo 5'5 w za

,p"."brii,r, 
".t; 

lo pa zavoZnjo, tei ali je moina kakina optimizacija. Zelel je potrditev

piauth, da;e plada vodje deiembra 2O2O znaiala 6.006,00 EUR. Zanimalo ga je tudi

kakien je bil deleZ javnih del v preteklosti.

- Zoran Hoblaj - diiektor Doma starej5ih Rakidan je potrdil, da ta podatek o pladi vodje

drzi, a darr"brl" tudi dodatek za delo v dasu epidemije. Pojasnil je, da so optimizacije

Zeopravili,zmarrjSalisonormativ,ukinilipopoldanskoiznenoipd.GlededeleZajavnih
del ji povedal, da so bili v javna dela vkljudeni 2 - 3 javni delavci'

- i"or" fr*.i je postavil vpra5anje ali bo po koncu epidemije, ko ne bo ved covid

dodatkov, cena niZja.
- 2o.,, ffouf".i je povedal, da bodo v primeru, da bodo naslednje leto stro5ki dela niZji,

ceno zniZali.
predlog soglasja je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisrja. ki ugotavlj4 da so

,utorrL p"odiaga, razlogi za iprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v

'r.rua, 
, ,"r:""""" zakonodajo, ter odbor za drulZbene dejavnosti. ki obdinskemu svetu

predlaga, da sprejme predlagan sklep.

PRI,DLOG SKLEPA ST. 205:

obct^kt.""tobct*Mora-vskeToplicesprejmepredlaganoSoglasjekdoloiitvicene
storitve pomoi druzini na domu in doloiitvi subvencioniranja cene storitve pomoi

druiini na domu.

Navzodihje 14 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 11

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 3. toiki:
poroiilo o izvrSevaniu proraiuna obiine Moravske Toolice v orvem nolletiu 2021

porodilo o izvrsevanju proraduna na dan 30. 6. 2021 je predstavila slavica Fujs - svetovalka

za finance. Pojasniia ie, da 30 o/o vellavnega proraduna predstavljalo 
-davf1 

f1\ah'
najveeji izpad prihodkov pa predstavljajo nedavEni in kapitalski prihodki. Povedala je, da se

obdina ni zadolZevala in ni imela finandnih teZav'
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1.9. seja obeinskega sveta 31. avgust 2021

Ltryan Alojz Glavad je povedal, da na Dos Prosenjakovci v dasu Solskih poditnic poteka

invisticij4 ter da dvig cen poleg te, ki smo jo obravnavali danes, napovedujejo tudi ostali

izvajalci javnih sluZb.
Porodilo je na svoji seji obravnavalaslatutaruq.-prqvnatalslsija-ki ugotavlja, da so zakonska

podlaga, razlogi zt sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z

veljavno zakonodajo.
V razpravi so sodelovali:
- TomaZ Gregorec je postavil vpraSanje ali smo bili pri nadrtovanju prodaje obdinskega

premoZenja preved optimistidni.
- Mu.tiru Vink Kranjic - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da je v nadrt prodaje

vkljudena prodaja vedjih zemljiSd kot je npr. golt ki ni bila realizirana uspesno pa

prodajamo manjSe parcele.
- St"f* Kodila je vprasal kaksno realizacijo prihodkov pridakuje obdina na dan 31. 12.

2021, glede na to, daje deleZ prihodkov v drugem polletju po navadi viSji'

- zrryan Alojz Glavad je pojasnil, da je proradun optimistidno nadrtovan, da nekatere

stvari zapadejo v pladilo v drugem polletju.
- Slavica Fujs - svetovalk a zt fnarlce je dodala, da bomo konec leta predlagali rebalans,

saj so na sirani prihodkov planirani projekti, vezani najavne razpise, za katere vemo, da

n" bodo realiziiani, tudi izvedba komasacije se pomika v naslednje proradunsko leto.

Pojasnila je, da nekatere projekte moramo planirati, drugade nimamo moznosti prijave

na razpise.

O*inst<i svet Obiine Moravske Toplice je seznanjen s poro6ilom o izvr5evanju
proraiuna Obiine Moravske Toplice v prvem polletju 2021.

Navzodihje 14 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 4. tolki:
Poroiilo nadzornega odbora o oDravlienem nadzoru zakliuinega raiuna Droraiuna

Obdine Moravske Tonlice za leto 2019 in 2020

Ker je predsednik nadzomega odbora opravidil svojo odsotnost je porodilo nadzomega

odbora predstavila Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave.

Porodilo nadzomega odbora je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija. ki
ugotavlj4 da so zakonska podlaga, razlogi za sprejem sklepa in formalna oblikovanost

sklepa ustrezri in v skladu z veljavno zakonodajo.
v razpravi je sodeloval stefan Kodila. ki je ugotavljal, da je nadzomi odbor pregledal

vsebine, pri katerih ni nepravilnosti. Zanimalo ga je ali se da dobiti na rpogled revizijsko

porodilo o cenah pomodi na domu.
Slavica Fujs - svetovalka za finance je pojasnila, da so navedeno porodilo svetniki Ze prejeli

kot gradivo k eni od sej obdinskega sveta.

Oblinski svet Obiine Moravske Toplice se je seznanil s poroiilom nadzornega odbora
o opravljenem nadzoru zakljuinega raiuna proraluna Obiine Moravske Toplice za
leto 2019-



19. seja obtinskega sveta

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

31. avgust 202L

PREDLOG SKLEPA ST.2O8:
Obff"rf.f .".t Otfr* *to.urik" Toplice se je seznanil s poroiilom nadzornega odbora

o opravljenem nadzoru zakljuinega raiuna proraEuna Obiine Moravske Toplice za

leto 2020.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

odlokopredkupnipraviciobdineMoravkeToplicejepredstaviladirektoricaobdinske
uprave Martina Vink Kranjec.
pieAtog oatoU je na svoji seji obravnavala statutamo plavnateqlisijq ki ugotavlja' da so

zako.rria podlaga, razlogi za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustremi in v

skladu z veljavno zakonodajo
Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA ST.2O9:
obctrrkt s*t obiine Mor"[k" Toplice sprejme predlagan odtok o predkupni pravici

Obiine Moravske Toplice.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 14

PROTI: 0.

Predlog je sprejet.

K 6. toiki:
predlos soslasia k spremembam sistemizaciie delovnih mest v iavnem.Yzqqi4g--

iii6Eiiiii lavodu vrtci O,biine Moravske Tonlice za Iolsko leto 202112022

Predlagano spremembo sistemizacije delovnih mest v javnem zavodu Vrtci obdine

lr.lora"ite foitce je predstavila direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec.
predlog sklepa je na svoji seji obravnavala statutarno pravna komisiia, ki ugotavlja, da je v

predlolu ,ur"d.ru primema zakonska podlaga, ter da sta razlog za sprejem sklepa in

io..utiru oblikovanost sklepa ustrema in v skladu z veljavno zakonodajo, ter odbor za

dn:rZbene dejavnosti. ki obdinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagan sklep'

Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA ST.2TO:
a) obiinski svet obcine Moravske Toplice podaja soglasje k naslednji dopolnitvi
sistemizacije delovnih mest v javnem vzgojno-izobraievalnem zavodu vrtci obiine
Moravske Toplice za Solsko leto 202112022:



19. seja obdinskega sveta 31. avgust 2021

Naziv delovnega mesta Stevilo delovnih mest
VZGOJITELJ PREDSOLSKIH OTROK - POMOENIKVZGOJITELJA 0,5

b. Obiinski svet Obiine Moravske Toplice podaja soglasje k preoblikovanju
poloviinega oddelka v enoti Martjanci v celega.

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

Sklep je sprejet.

K 7. toiki:
Predloe sklepa o izdaii soelasia k zadoliitvi iavneea zavoda Vrtci obiine Moravske

Toplice

Predlagano soglasje k zadollitvi javnega zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice sta na
svojih sejah obravnavala statutarno pravna komi$ 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, ter odbor za druZbene dejavnosti, ki
obdinskemu svetu predlaga, da poda predlagano soglasje k zadolZitvi.
Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA ST.211:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice podaja soglasje k zadoliitvi javnega zavoda
Vrtci obiine Moravske Toplice za namen finaninega najema sluZbenega vozila za
obdobje 60 mesecev v pogodbeni vi5ini 19.923,75 EUR z DDV.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: t4
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

ProSnje osnovnih 5ol je predstavila Martina Vink IGanjec - direktorica obdinske uprave.
Na svojih sejah pa sta jih 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, ter odbor za
druZbene dejavnosti, ki obdinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagane sklepe.

PREDLOG SKLEPA ST.212:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice v 5olskem letu 2021t2022 OS BOGOJINA
odobri sofinanciranje:

- spremljevalca uiencu 2. razreda OS Bogojina, in sicer 30 ur na teden,
- 0,31 deleZa zaposlitve kuharja,
- 0,20 deleZa zaposlitve hi5nika.

K 8. toiki:
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19. seja obainskega sveta

Navzodihje 14 dianov obdinskega sveta:

ZA: 14

PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

31. av8ust 2021

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice
odobri sofinanciranje:

oS FOKOVCI v Solskem letu 202112022

- dodatnih 10 ur pouka tedensko za loEeno pouievanje sloven5iine in matematike v
2. in 3. razredu 0S Fokovci,

- 0,50 deleia zaposlitve kuhinjske pomoinice,
- 0,25 del&a zaposlitve iistilke.

Navzodihje 14 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 14

PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

PREDLOG SKLEPA ST. ZTI,
Obiinski svet Obdine Moravske Toplice DOS PROSENJAKOVCI v Iolskem letu
202112022 odobri sofinanciranje manjkajoiih deleZev za naslednja delovna mesta:
- kuharv deleiu 0,50 in
- iistilka v deleZu 0,50 in
- uiitelj, raiunalniiar v deleZu 0,10.

Navzodihje l4 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je spreiet.

PREDLOG SKLEPA ST.2T5'
Obiinski svet Obiine Moravske Toptice DOS PROSENJAKOVCI v Solskem letu
202012021odobri sofinanciranje 4-urnega delovna mesta uiitelj za mesec julij in avgust
2021.

Navzodihje 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

K 9. todki:
Predlog Komisiie za nriznania in nasrade za podelitev priznani in nagrade ter predlog

sklepa o vi5ini nagrade

Delo in predlog komisije je predstavil predsednik komisije JoZe Vugrinec. pojasnil je, da
komisija ni prejela predloga za podelitev velike zahvalne listine. Komisija predlaga, da se
naziv dasni obdan podeli Slavku Skerlaku, nagrada obdine Folklorni 

- 
skupini rrD



19. seja obtinskega sveta 31. avgust 2021

Tesanovci, priznanja pa Okepdevalnici Viktorija Filovci, Stefanu Kodilu, Selo in Stefanu
Klementu, Martjanci.
V ra4ravi so sodelovali:
- JoZe Trajberje prosil za podrobno obrazloZitev glede razvrednotenja obdinskih nagrad in

priznanj ter podal mnenje, da bi bil naziv dastni obdan razvrednoten v primeru, da bi bilo
prejetih ved predlogov in bi komisija naziv podelila vsem predlaganim.

- Predsednik komisije Jo2e Vuerinec je pojasnil, da gre za dobronamemi predlog vsem
predlagateljem, da o predlogu razmislijo, ter menil, da je premalo predlogov za veliko
zahvalno listino.

- lrryan Alojz Glavad je pohvalil delo komisije.

PREDLOG SKLEPA ST. ZT6:
A. Naziv EASTNT OB.AN OB.INE MORAVSKE

Skerlaku, Sebeborci za uspesno opravljeno delo na
TOPLICE se podeli Slavku

ved podrodjih Zivljenja v dobro
lokalne in Sirie skupnosti.

B. NAGRADO OBdINE MORAVSKE TOPLICE prejme Fotklorna skupina
Kulturno - turistiinega dru5tva Te5anovci za 2l-letrro uspe5no udejstvovanje na
kultumem podrodju in za promocrjo obdine.

c. PRIZNANJE OBdINE MORAVSKE TOPLICE prejmejo:
- Okrepdevalnica Viktorija, Emilija Varga s. p. Filovci za posodobitev gostilniSkih

prostorov in obogatitev svojih ponudb domadim in tujim gostom.
- Stefao Kodila, Selo za raznoliko in uspe5no delo ter za pozitiven doprinos v druZbi.
- Stefan Klement, Martjanci za promocijo slovenskega debelarstva doma in po svetu.

Navzoiih je 14 Clanov obiinskega sveta:
ZAz 14
PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

PREDLOG SKLEPA ST.217:
ViSina nagrade Obiine Moravske Toplice v letu 2021 znaSa 800,00 EUR neto.

Navzodihje 15 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 15

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 10. toiki:
Informaciia o nodelitvi priznani iupana Obiine Moravske Tonlice

Zupan je dlane obdinskega sveta semanil, da priznanja Zupana prejmejo:
1. MATEJA KUMIN iz Berkovcev za izjemen udni uspeh in pridobljen naziv zlata

maturantka na poklicni maturi.
2. TJASA ozvATIt iz Ratkovcev za izjemen udni uspeh in pridobljen naziv diamantna

maturantka na poklicni maturi.
3. Br. JURIJ STR..,I,VS, Zupnik iz Kandevcev za ved letno odlidno sodelovanje z lokalnim

okoljem ter za prostovoljno zagotavljanje duhovne in osebne opore bolnikom na
covidnem oddelku murskosoboSke bolniSnice.
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1.9. seja obtinskega sveta 31. avgust 2021

K 11. toiki:
Predlog sklepa o ukinitvi statusa qraieno iavno dobro

Martina vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da nepremidnine navedene
v sklepu,. pri katerih je ze vpisana lastninska pravica obdine Moravske Toplice, v naravi
predstavljajo dele kategoriziranih obdinskih cest.
Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA 218:
obiinski svet obiine Moravske toplice sprejme predlagan sklep o ukinitvi statusa
grajeno javno dobro lokalnega pomena.

Navzodihje 15 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 15

PROTI: 0.
Sklep je spreiet.

4. 'toW{it KOLTAI iz LonEarovcev za prostovoljno delo v lokalni skupnosti, h
kateremu je pritegnil prostovoljce in doka,al, da dobri medsebojni odnosi med ryuimi
povedajo njihovo udinkovitost.

K 12. todki:
Pobude in vpralania

Stefan Kodila je prosil za-pojasnilo, de je dobro razumel, da obstaja bojazen, da se
vrednost investicije na DoS Prosenjakovci v visini 800.000 EUR preieZe. lraenii 3e, aa
morarno sprejeti dejstvo, da izvajalec storitve pomodi na domu ni samoumeven, saj
meni, da obstajajo drugi izvajalci in rezerva. pojasnil je, da je predlagateljem, ki so ga
predlagali za obdinsko priznanje najprej rekel ne, potem pa premislil in preveril ali io
bili v preteklosti primeri, koje obdinski svetnik prejel priznanje, ter ugotovil, da so bili 4
tak5ni primeri. Menil je, da smo bili z razvrednotenjem obdinskih priznanj in nagrad
soodeni Ze pred desetimi leti, Stevilo predlogovje iz leta v leto nizje, interesaje p."-ulo,
obdani se ne vkljudujejo.
s.asp Koca je vprasal kako je s postopkom ustanavljanja podjetja Rimska darda ter ali je
obdina seznanjena s tem, da starsi zaradi ene od vzgojiteljic nodejo voziti otrok v vrtec.
Zuran Alojz Glavad je pojasnit, da so na DoS prosenjakovci morali na novo postavljati
nekatere zidove in druge nosilne elemente, kar ni bilo v popisu del, zzto se oce.r.lujejda
bo cena viSja. Povedal je, da se ne strinja s trditvijo, daji na trgu ved izvajalcev itoriwe
pomod na domu, pomod na domu je opravljal center za sociulro delo, ki jo je nato
prenesel na dom starejsih. Strinja pa se, daje ceno potrebno nadzorovati. Kot odgovor na
vpra5aaje SaSe Koce je povedal, da listina pri notarju 5e ni podpisana, ke. Ldatno
preverjamo ja,ni interes. Glede vzgojiteljice je povedal, da nas je ravnateljica vrtcev
seznanila, da gre za vzgojiteljico, ki se je vmila z dolgotrajne boiniike. pri iem gre za
problem vrtca in pridakuje, da ga bodo reSili.
guzano Koltai je zanimalo kdaj se predvideva zadetek gradnje javnega vodovoda.
Zupan Alojz Glavad je pojasnii, da potekajo pogaj*li za iibio inaJarcater da bo nato
sklenjena yzvajalska pogodba. v dveh leiitr oa ioap;su pogodbe bi naj bil vodovod
zgrajen in fi nanciranje zakljudeno.

Abj-, I-l.q je predlagal, da se ob projektiranju kolesarske steze med Bogojino in
Gandani, vkljudi 3e kolesarsko stezo skozi lvance.

l.

2.

).

4.
5.

6.



19. seja obdinskega sveta 31. avg\st2021,

7. Zuout Alojz Glava( je pojasnil, da je obdina skupaj z obdino Bettinci izbrala
projektanta, ter da bo v Ivancih moZno kolesariti na cesti, ki je vkljudena v proradun.
Pojasnil je, da se pojavljajo teZave pri pridobivanju zemljiSd.

K 13. todki:
Razno

Zrryan Alojz Glavad je dlane obdinskega sveta povabil na prireditev ob obdinskem prazniku,
ki bo naslednji torek ob 16. uri v tem istem prostoru.
Seja je bila zakljudena ob 17.50.

Zapisala:
Melita Gorza

Predsedujodi:
Alojz Glavad, Zupan
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