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22. seja obtinskega sveta L2. aprll2022

ZAPISNIK
22. redne seje Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice,

ki je potekala 12. apila 2022 ob 15. 30 v SRC Martjanci

Navzoii ilani obEinskega sveta:
Andrej Baligad, Igor Camplin, Franc Gomboc, TomaZ Gregorec, SaSo Koca, Stefao Kodila, Suzana Koltai,
Du5an Puhan, JoZe Trajber, Alojz Trplan, Leonn Tumer, Zsuzsi Vugrinec.
Odsotna dlani obdinskega sveta: Majda Durinek, Bojan SuSlek, Stefan Hul (vsi opravideno).
Ostali navzoii:
Alojz Glavad - Zupan, Slavica Fujs - svetovalka za finance, Melita Gorza - pravnica VIV2, ki pi5e zapisnik.
Sejo je vodil podZupan Sa.5o Koca. Po ugotovljeni navzodnosti je obdinski svet soglasno sprejel zapisnik 21.

redne seje in 3. izredne seje Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice.
Predsedujodi je predstavil dnevni red, posredovan z vabilom:
1. Porodilo o izvr5itvi sklepov obdinskega sveta, sprejetih na 21. redni in 3. izredni seji
2. Predlog Odloka o programu opranljanja stavbnih zonlji5d in merilih za odmero komunalnega prispevka

- II. obravnava
3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d. o. o. - L

obravnava
4. Predlog Odloka o spremernbah in dopolnitvah Odloka o doloditvi volilnih enot in Stevilu dlanov svetov

krajevnih skupnosti v Obdini Moravske Toplice - skraj5ani postopek
Predlog Odloka spremembah in dopolniwah Odloka o nadinu opravljanja lokalne gospodarske javne

sluZbe oskbe s pitno vodo v Obdini Moravske Toplice * skraj5ani postopek
Predlog sklepa o poviSanju proradunske postavke v proraiunu zaleto 2022
Predlog soglasja k sprernembam sistemizacije delovnih mest v javnern vzgojno-izobraLevalnem zavodu

Vrtci obdine Moravske Toplice za Solsko leto 202112022

8. Predlog soglasij k izpladilu redne delovne uspe5nosti ravnateljev in direktorjev
9. Mnenje k imenovanju ravnatelja DOS Prosenjakovci
10. Predlog sklepa o sprejernu lokalnega energetskega koncepta
11. Predlog soglasja k neodpladnernu prenosu dela gasilskega doma Londarovci
12. Pobude in rpraianja
13. Razno.

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.

K 1. toiki:
Poroiilo o izvriitvi sklepov obiinskeea sveta. soreietih na 21. redni in 3. izredni seii

Predsedujodi je povedal, da so bili vsi sklepi, sprejeti na 21. redni in 3. izredni seji obdinskega sveta,

realizirani. Zanimalo gaje kako daledje postopek nakupa neprernidnin, obravnavan na 3. izredni seji.

Zlpart Alojz Glavadje pojasnil, da poteka izbris obremenitev na nepremidninah, zato do prepisa 5e ni pri5lo.

Porodilo je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da so zakonska podlaga,

razlogi za sprejern sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljavno zakonodajo.

Obdinski svet ObIine Moravske Toplice je seznanjen s Porolilom o izvriitvi sklepov Obiinskega sveta

Obiine Moravske Toplice, sprejetih na 21. redni in 3. izredni seji.

Navzodih je 12 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 12

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

6.
7.

PREDLOG SKLEPA ST.245:
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K 2. toiki:
Predlos Odloka o prosramu ooremliania stavbnih zemliiSE in merilih za odmero komunalnesa

prispevka - II. obravnava

Predsedujodi je povedal, da v dasu javne razprave zainteresirana jarmost ni podala nobene pisne pripombe
oz. predloga, zato obdinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagan odlok.
Predlagan odlok sta na svojih sejah obra'r,navala stahrtarno pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlog; za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljavno
zakonodajo, ter odbor za lokaho infrastrukturo, ki obdinskernu svetu predlaga, da sprejme predlagan odlok.
Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA ST,246:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo za obmoije Obiine Moravske Toplice.

Navzodih je 12 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 12

PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

K 3. toiki:
Predlos Odlolo o ustanovitvi iavnesa podietia Center za ravnanie z odpadki Puconci d. o. o. -

I. obravnava

Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d. o. o. je predstavil
Zupan Alojz Glavad, ki je predstavil razloge za sprejern, predlog sklepa in nadaljnji postopek.
Predlog odloka sta na svojih sejah obrar,:ravala statutamo 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 lokalno infrastrukturo in svo za vamtvo uporabnikov j , ki obdinskemu
svetu predlagata, da sprejme predlagan odlok.
Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA ST.247:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o ustanovitvi javnega podjetja
Center zt ravnanje z odpadki Puconci d. o. o. in ga posreduje v 15 - dnevno javno razpravo.

Navzodih je 12 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 12

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 4. toiki:
Predloe Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o doloiitvi volilnih enot in Stevilu ilanov svetov

kraievnih skupnosti v Obiini Moravske Toolice - skraiSani postonek

Predlagan odlok je predstavil iupm Alojz Glavad, ki je povedal, da je vse teZje najti dovolj kandidatov za
volitve svetov krajermih skupnosti. Zato s predlaganim odlokom Stevilo dlanov sveta KS sprerninjamo tako,
daletovKSzdo200prebivalciSteje3dlanetervKSznad2}}prebivalci5dlanov.spredlagano
spremembo smo seznanili predsednike svetov KS, ki se s predlogom strinjajo.
Predlagan odlok je na svoji seji obravnavala statutamo oravna komisija. ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlo$ za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljavno
zakonodajo, ter daje ustrezen tudi postopek sprejema.
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PREDLOG SKLEPA ST.248:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o doloiitvi volilnih enot in Stevilu ilanov svetov krajevnih skupnosti v Obiini Moravske
Toplice po skrajlanem postopku.

Navzodih je 12 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 12

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 5. toiki:
Predlos Odloka spremembah in dopolnitvah Odloka o naiinu opravliania lokalne sospodarske iavne

sluibe oskrbe s oitno vodo v Obiini Moravske Toplice - skraiSani postopek

Sprernernbe odloka in razloge za njihov sprejan je predstavil Zupan Alojz Glavad.
Predlog odloka sta na svoji seji obravnavali: statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlo$ za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljavno
zakonodajo, in svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki obdinskemu svetu predlaga, da sprejme
predlagane spronembe odloka po skrajSanern postopku.
Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA ST.249:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok spremembah in dopolnitvah
Odloka o naCinu opravljanja lokalne gospodarske javne sluZbe oskrbe s pitno vodo v Obiini
Moravske Toplice po skrajlanem postopku.

Navzodih je 12 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 12

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 6. toiki:
Predlog sklepa o povi5aniu nroraiunske postavke v proraiunu za leto 2022

Predlog sklepa in razloge za njegov sprejern je predstavila Slavica Fujs - svetovalka za finance. Pojasnila je,
da je temeljni razlog za sprejon predlaganega sklepa neugodna finandna situacija, v kateri se je zna5el javni
zavod Pomurski muzej po izgubljeni toZbi med bivSim zaposlenim in javnim zavodom. Javni zavod je na

osnovi ved let hajajodega sodnega procesa, na osnovi sodbe vi5jega delovnega sodi5da, biv5ernu
zaposlenernu dolLan izpladati plade in druge obveznosti.
Predlog sklepa je na svoji seji obravnavala statutarno pravna komisiia, ki ugotavlja, da ni ovir za sprejan
sklepa.
Y razoruvi so sodelovali:
- Stefan Kodilaje rpraSal ali bo v primeru izwsbe zadeva 5e draija.
- Slavica Fujs - svetovalka za financeje pojasnila, daje do sodbe Ze pri5lo, le da 5e ni izw5ena.
- Zupan Aloiz Glavad je pojasnil, da je Obdina Moravske Toplice ustanoviteljica javnega zavoda v deleZu

24 oh, zato bi naj zagotovila sredstva v vi5ini 24 %6 obveznosti,kar znaia 28.046,5 5 EUR.

- TomaZ Gresorec je podal opazko, da nihde ne ugotavlja odgovomosti direktorja, le obveznost obdin

ustanoviteljic.
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PREDLOG SKLEPA ST.2503
1. Obiinski svet sprejme povisanje proraiunske postavke )082,01,18, Sofinanciranje delovanja
Pomurskega muzeja( v vrednosti 28.046,55 EUR v proratunu Obiine Moravske Toplice za leto 2022,
Navedena proraiunska postavka se poviXa s sprejemom rebalansa proraiuna Obiine Moravske
Toplice za leto 2022.
2. Obiinski svet Obdine Moravske Toplice soglala, da se nakazilo navedenih sredstev, v kolikor bi
pri5lo do izvr5be in bo sredstva potrebno nujno zagotoviti, opravi pred sprejemom rebalansa.

Navzodih je 12 dlanov obdinskega sveta:
ZAi 12

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 7. toiki:
Predlog soglasia k soremembam sistemizaciie delovnih mest v iavnem vzgoino-izobraievalnem

zavodu Vrtci obEine Moravske Toplice za Solsko leto 202112022

Zltpart Alojz Glavad je pojasnil, da je rarmateljica Vrtcev Obdine Moravske Toplice posredovala pro5njo za
soglasje k spremembi sisternizacije delovnih mest, v kateri predlaga, da se v enoti vrtca Moravske Toplice
dodatno sisternizira vzgojitelj pred5olskih otrok - pomodnik vzgojitelja za 40 urlteden, ter da se polovidni
oddelek 1-2 let preoblikuje v celega; prosi tudi za dodatno sisternizacijo spremljevalca otroka s posebnimi
potrebami, za doloden das od 1. 4.2022 do veljavnosti zapisnika Razvojne ambulante s centrom za zgodnjo
obravnavo oz. sprernembe ravni izobraZevanja. Povedal je, da je skupaj z navedenima predlaganima
dopolnitvama je v javnem zavodu skupno sistemiziranih 52,90 delornih mest, kar bo vplivalo na vi5ino
ekonomske cene.
Predlog sklepaje na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska podlaga,
razlo$ za sprejon sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljavno zakonodajo, in
odbor za druZbene dejavnosti, ki obdinskemu svetu predlaga, da poda soglasje k dopolniwi sisternizacije in k
preoblikovanju polovidnega oddelka v celega od I. 4.2022 naprej.
Y razoravi so sodelovali:
- Andrej Baliead je povedal, da predlaganega sklepa ne bo podprl, saj ima dokument razvojne ambulante

star datum, kar pomeni, da je moral to delo nekdo Ze opravljati.
- Stefan Kodila je primerjal tabeli v gradivu in priznal, da ju ne razume najbolje . Zarimalo ga je kaj se

zgodi z oddelkom Martjanci. Vpra5al je kak5no je stanje po enotah vrtca, ter ali obstaja kakina druga
moznost.

- Slavica Fu'is - svetovalka za financeje pojasnila, so vse enote, razen enote Prosenjakovci, polne.
- Zupan Alojz Glavad je povedal, da je veljavna zakonodaja na strani ravnateljice, ki bo krivdo pripisala

obdinskernu svetu. Zato je predlagal previdnost pri odlodanju.
- Andrei Baliead je ponovno opozoril, da ima dokument datum l. 2.2021.
- Ugotovljeno je bilo, da gre za datum verzije obrazca, ne pa datum dokumenta.
- TomaZ Gresorec je menil, da mora obstajati neka meja, novi vpisi v vrtec zahtevajo nove zaposlitve in

posledidno vi5je cene vrtca. Spraieval se je kako daled lahko to gre. Predlagal je lodeno glasovanje o
predlaganih sklepih.

- Zupan Alojz Glavad je povedal, da ima \.rtec neugodno strukturo, saj deluje na 6 lokacijah, kar
posledidno pomeni, daje teZko kombinirati in zagotavljati sodasnost.

Predsedujodi je predlagal glasovanje o predlogu TomaZa Gregorca, da se o sklepih glasuje lodeno. Predlagan
sklep je bil sprejet z 5 glasovi ZA in 0 PROTI.
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PRE,DLOG SKLEPA 5T. ZST:

l?. april2022

Obiinski svet Obdine Moravske Toplice podaja soglasje k naslednji dopolnitvi sistemizacije delovnih
mest v javnem vzgojno-izobraievalnem zavodu Vrtci Obiine Moravske Toplice za Solsko leto
202u2022:

Naziv delovnega mesla Stevilo delovnih mesl
Vzeoiiteli pred5olskih otrok pomodnik vzgoiitelia I

Navzodih je 1 1 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 10

PROTI: 1.

Sklep je sprejet.

PREDLOG SKLEPA ST.252:
Obdinski svet Obiine Moravske Toplice podaja soglasje k naslednji dopolnitvi sistemizacije delovnih
mest v javnem vzgojno-izobraievalnem zavodu Vrtci Obiine Moravske Toplice za Solsko leto
202u2022:

Naziv delovnesa mesta Stevilo delovnih mcst

Sprernlievalec OPP I

Navzodih je 1I dlanov obdinskega sveta:

ZA., 10

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

Obiinski svet Obdine Moravske Toplice podaja soglasje k preoblikovanju poloviinega oddelka v enoti

Moravske Toplice v celega od 1. 4. 2022 naprej.

Navzodih je 1 1 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 11

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 8. toiki:
Predlos soqlasii k izplaiilu redne delovne uspefnosti ravnateliev in direktoriev

predsedujodi je povedal, daje predlagana soglasja na svoji seji obravnavala Komisija za mandatna vpraiana,

volitve in imenovanja, ki obdinskernu svetu predlag4 da sprejme predlagana soglasja. Predlagal je, da

obdinski svet o vseh predlaganih sklepih glasuje skupno. Predlogje bil sprejet.

PREDLOG SKLEPA ST.254:

-")ob.".ki.'"tob6ineMoravskeToplicesprejmepredIaganosoglasjeksklepusvetazavodaoS

Fokovci o izplaiilu redne delovne uspelnosti ravnateljice.
Obiinski .n"t Obiio" Moravske Toplice sprejme predlagano soglasje k sklepu sveta zavoda

DOS Prosenjakovi o izplaiilu redne delovne uspeSnosti ravnateljice.
Obiinski svet ObEine Moravske Toplice sprejme predlagano soglasje k sklepoma sveta zavoda

OS Bogojina o izplaiitu redne delovne uspeSnosti ravnateljev.
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagano soglasje k sklepu sveta zavoda

vrtci obiine Moravske Toplice o izpladitu redne delovne uspesnosti ravnateljice.

b)

c)

d)
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e) Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagano soglasje k sklepu sveta zavoda
TIC Moravske Toplice o izplaEilu redne delovne uspe5nosti direktorici.

f) Obiinski svet ObEine Moravske Toplice sprejme predlagano soglasje k sklepom sveta zavoda
Zdravstveni dom Murska Sobota o izplaiilu redne delovne uspeSnosti direktorjem.

g) Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagano soglasje k sklepu sveta zavoda
Pomurski muzej Murska Sobota o izplaiilu redne delovne uspe5nosti direktorici.

Navzodih je 12 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 12
PROTI: 0.

Sklep je sprejet,

K 9. toiki:
Mnenie k imenovaniu-ravnatilia DOS Proseniakovci

Predsedujodi je povedal, da je zadevo na svoji seji obravnavala komisija za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja, ki obdinskernu svetu predlag4 da poda pozitivno mnenje k imenovanju rar.natelja DOS
Prosenjakovci.
Y razpravi je sodelovala Zsuzsi Vugrinec, ki je povedl4 da je zadevo obravnaval tudi svet MNSS Obdine
Moravske Toplice, ki je glede na to, da kandidatka obvlada oba jezika in izpolnjuje ostale pogoje, podal
pozitir.no mnenje.

PREDLOG SKLEPA ST.2553
Obdinski svet Obiine Moravske Toplice na podlagi druge alineje 2. odstavka 53a. Clena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja, podaja pozitivno mnenje k imenovanju
kandidatke Gy6nryiki Kranjec za ravnateljico DOS Prosenjakovci. 

-

Navzodih je 12 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 12

PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

K 10. toiki:
Predlog sklepa o soreiemu lokalnega energetskega koncepta

Ztryut Alojz Glavad je pojasnil, da je LEK najpomanbnejii pripomodek pri nadrtovanju strategije lokalne
energetske politike. V njan so zajeti nadini, s katerimi lahko uresnidimo lokalni skupnosti prilagojene
re5itve za udinkovite, gospodame in okolju prijazne anergetske storitve v gospodinjsMh, storitvenih
dejavnostih, podjedih in javnih ustanovah.
Predlog sklepa sta na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da je v predlogu
navedena primema zakonska podlaga, ter da sta razlog za sprejern sklepa in formalna oblikovanost skl$a
ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo in odbor za lokalno infrastrukturo. ki obdinskemu svetu
predlaga, da sprejme predlagan sklep.
Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA 256:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme Lokalni energetski koncept Obiine Moravske
Toplice, ki ga je pripravila LEA Pomurje.

Navzodih je 12 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 12

PROTI: 0.
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Sklep je sprejet.

12. april2022

K 11. toiki:
Predlog soglasia k neodplaEnemu orenosu dela gasilskega doma LonCarovci

Predsedujodi je povedal, da obdinskernu svetu predlagamo, da poda soglasje PGD Londarovci, da Yz parcele
208 katastrska obdina Londarovci, na kateri stoji gasilski dom, prenese v lastniStvo KS [ondarovci in si s

tem zagotovi pomod pri vzdrZevanju valko gasilskega doma, ki se ne uporablja samo za opravljanje nalog
gasilstva.
V razoravi je sodelovala Suzana Koltai, ki je kot predsednica sveta KS Londarovci dlane obdinskega sveta
prosila, da sprejmejo predlagan sklep, ki jim omogoda dozidavo prizidka, za katerega pidobivajo gradbeno
dovoljenje.

PREDLOG SKLEPA257:
ObCina Moravske Toplice soglala, da Prostovoljno gasilsko drultvo Londarovci % nepremilnine
parcela 208 katastrska obdina Lonlarovci, neodplalno prenese v lastniStvo Krajevne skupnosti
LonEarovci.

Navzodih j e I 2 dlanov obdinskega sveta:
zA.. t2
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 12. todki:
Pobude in vnralania

l Andrej Baligad - podZupan je povedal, da je bila v Vrtcih obdine Moravske Toplice za nadome5danje
zaposlene, ki odhaja v pokoj, in za katero je bil na prejdnji seji obdinskega sveta, sprejet sklep o
sofinanciranju, zaposlena oseba, ki ne obvlada maliarskega jezika in ni iz obdine. Menil je, da je
Zalostno in zaskrbljujode, da v obdini nimamo primemega kadra.

2. Lrryan Alojz Glavad je pojasnil, da gre za pristojnost ravnateljice, na zaposlovanje obdina ne more
vplivati, lahko le opozarjamo.

3. SaSo Koca - podZupan je opozoril, da je mestni svet Mestne obdine Murska Sobota na odlok o
ustanoviM Zdravstvenega doma Murska Sobota sprejel amandma.

4. Llpaurr Alojz Glavad je pojasnil, da mora biti akt usklajen z vsemi obdinami, da lahko zadne veljati.
Podal je informacijo, da bo obdina zaradi nenormalno visokih cen v gradbeni5tvu kondala nekatere
postopke javnega narodanja. Povedal je, da se premikajo tudi te(ninski plani pri gradnji Pomurskega
vodovod4 ki zajena 5 naselij v obdini. Povedal je, da bo storil vse, kar je v njegovi modi, da se

vodovod zgradi v tej finandni perspektivi. Zahvalil se je vsem, ki so sodelovali pri zbiranju pomodi
za Ukrajino. Glede na to, da ugotavlja, da se Stevilo prireditev v obdini poveduje, je pozval k
omejiM Stevila le teh, ter povedal, daje Sotor brezpladan le za prireditve obdinskega pomena.

K 13. toiki:
Razno

Ztpan Alolz Glavad je podal informacijo, da bo na naslednji seji obdinskega sveta obravnavan zakljudni
radun in cena pomodi na domu ter da bo obdinski svet v tej sestavi obravnaval tudi proradun. Vsern je
zaZelel vesele velikonodne praznike in pozval, da se udeleZimo drZavnozborskih volitev ter zaZelel sredo

kandidatom iz obdine. Sejaje bila zakljudena ob 17.10.

Predsedujodi:
SaSo Koca, podZupan

Zapisa/p:
Meliti Corza
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