
3. seja obiinskega sveta 14. februar 2023

ZAPISNIK
3. redne seje Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice'

ki je potekala 14. februarja 2023 ob 15.30 uri v sejni sobi Obdine Moravske Toplice

NavzoEi ilani obiinskega sveta:
Andrej Baligad, Martina Bauman, Stanislav Gordan, Sebastjan Gomjec (pridruZil se je pri

dnevn-ega re,-cla), TomaZ Gregorec, Mihael. Horvat, Stefan Hul, SaSo Koca, Stefatt Kodila,

Koltai,loZe Trajber, Alojz Trplan, Slavko Skerlak, Bojan SuSlek, Zsuzsi Vugrinec'

1. todki
Suzana

Ostali navzoii:
Alojz Glavad - Zupan, Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave, Slavica Fujs - svetovalka

,u irnun"", Tomil Lazzr - projektivni biro Lazar d. o. o., Urika Berlid - UMARH d. o. o. 'in Melita

Gorza - pravnica VIy2, ki pi5e zapisnik.

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

zapisnik 2. redne seje Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice.

Predsedujodi je predstavil dnevni red, posredovan z vabilom:

1 Porodilo o izvr5itvi sklepov obdinskega sveta

2. predlog Odloka o proradunu Obdine Moravske Toplice za leto 2023 irt 2024 '1. obravnava

3. predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denami pomodi za

novorojence v Obdini Moravske Toplice - skajSani postopek

4. predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistidno-informativni

center Moravske Toplice - skajsani postopek

5. Predloga Odloka o Obdinskem podrobnem prostorskem naixr.t za del obmodja EUP MT 33 -

Papidov breg
6. Sdlisda do pripomb iz javne razgmitve dopolnjenega osnutka obdinskega podrobnega

prostorskega nadrta za Siritev kmetije Ki.idan

7. Predlog mnenja k Strategiji razvoja Pomurskega muzeja Murska Sobota

8. Predlog mnenja k Strate5kemu nadrtt-r javnega zavoda Galerija Murska Sobota

9. Soglasje k spremembam sistemizacije delovnih mest v javnem vzgoino-izobraLevalnem

zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice za Solsko leto 202212023

10. Imenovanje manjkajodih dlanov odbora za zzilito in re5evanje ter komisije za narodnostna

vpra5anja in mednarodno sodelovanje
1 1. Imenovanje nadzomega sveta JKP iista narava d. o. o-

12. Imenovanje nadomestnega dlana sveta zavoda TIC Moravske Toplice
13. Pobude in rpraianja
I 4. Razno.

Predsedujodi je predlagal zamenjavo zaporedja todk dnevnega reda, in sicer, da se todki 5. in 6.

uvrstita na 2. in 3. todko, ostale todke pa se ustrezno preStevildijo.

TomaZ Gregorec je predlagal umik todke 4. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanoviwi
javnega zavoda Turistidno-informativni center Moravske Toplice - skaj5ani postopek. Po njegovem

mnenju nameravana sprememba odloka krSi nadelo pravne varnosti, saj se predlaga sprememba

odloka, ki j e bil zaradi spremembe sestave sveta zavoda, spremenj en lela 2019 .

Zupan je povedal, da predlaganemu predlogu nasprotuje, saj so zadevo obravnavala pristojna
delovna telesa, ter pojasnil, da se lahko ob obravnavi todke spremeni postopek iz skraj5anega v I.
obravnavo, de bo ugotovljena potreba po tem.
Obdinski svet je najprej glasoval o predlogu Lupana za spremembo dnevnega reda. Predlagana
sprememba je bila sprejeta s 14 glasovi ZA in 0 PROTI.
TomzuZ Gregorec je glede na pojasnilo i'opana, da se ob obravnavi todke lahko spremeni postopek
sprejemanja odloka, umaknil svoj predlog za umik todke z dnevnega reda.
Predlagan spremenjen dnevni red je bil soglasno sprejet.



3. seja obtinskega sveta 14. februar 2023

K 1. totki:
Poroiilo o izvr5itvi sklenov obiinskega sveta

Porodilo je predstavila direktorica obdinske uprave Martina Vink K-ranjec, kije predstavila sklepe in
povedala, da so bili vsi sklepi, sprejeti na prej Snji seji obdinskega sveta, realizirani.
TomaZ Gregorec je povedal, da statutamo pravna komisija ugotavlja, da so zakonska podlaga,

razlogi za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustremi in v skladu z veljavno
zakonodajo, in pojasnil, da je po prvi seji komisije za marldatrla vpra5anja, volitve in imenovanja

sicer umaknil svoj predlog za imenovanje v statutamo pravno komisijo, a se je po premisleku
odlodil, da ostane njen dlan, saj je ocenil, da lahko kot dlan komisije koristi obdini Moravske Toplice.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice je seznanjen s Poroiilom o izvr5itvi sklepov
Obiinskega sveta ObEine Moravske Toplice, sprejetih na 2. redni seji.

Navzodih je 15 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 15

PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

K 2. toiki:
Predlosa Odloka o Obiinskem podrobnem orostorskem nairtu za del obmoiia EUP MT 33 -

PapiEov bres

Predlagan odlok je na kmtko predstavil Tomai Lazar - projektivni biro Lazar d. o. o., ki je povedal
da gre za del enote urejanja prostora MT 33, za katero je v skladu s 63. dlenom OPN predvidena

izdelava OPPN. Vsebinsko gre za gradnjo individualne stanovanjske hi5e v liniji obstojedih objektov.
Predlog odloka sta na svojih sejah obravnavala statutamo oravna komisija, ki ugotavlja, da so

zakonska podlaga, razlogi za sprejem 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 o obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu.

Razprave ni bilo.

PREDLOG SKLEPA ST. 14:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o Obiinskem podrobnem
prostorskem nairtu za del obmoija EUP MT 33 - Papiiov breg.

Navzodihje 15 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 15

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 3. todki:
Stali5ia do pripomb iz iavne razsrnitve doDolnienega osnutka Obiinskesa Dodrobnesa

prostorskesa nairta za Siritev kmetiie Kiiian

Urska Berlid - UMARH d. o. o. je povedala, da je investitor zaradi Siriwe obstojede dejavnosti na

kmetiji na Obdino Moravske Toplice podal pobudo za za(elek priprave Obdinskega podrobnega

prost6rskega nadrta. Pojasnila je, da je bilo pri oblikovanju izhodi5d za pipravo OPPN sodelovanje

javnosti omogodeno v dasu od 16. 4. do vkljudno 5.5.2020. Dopolnjeni osnutek OPPN je bil javno

.-gmj"n v disu od 1g.7.2022 do vkljudno 19.8.2022. V dasu trajanja javne razgmitve je bila dne
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3. seia obfinskega sveta 14. februar 2023

3. 8. 2022 v va5ko gasilskem domu v Tesanovcih izvedena javna obravnava, na kateri so krajani

predlagali podaljsanje javne razgmitve. Zato je bil rok za podajo pripomb in predlogov podalj San do

9.9.2022. V dasujavne razgmitve in najavni razpravi o dopolnjenem osnutku OPPN so bile podane

3 pripombe na javno razgmjeno gradivo, ki se nanaSajo na smotmost umeSdanja kmetije v okolje in
na druge postopke, ki niso predmet tega postopka.

Zadevo so na svojih sejah obravnavali statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska

podlaga, razlogi za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustremi in v skladu z veljavno

zakonodajo, ter odbor za kmetijstvo in odbor za lokalno infrastrukturo, ki obdinskemu svetu

predlagata, da sprejme staliSda do pripomb, ter da predlaga investitorju, da pri urejanju dostopa do

ivoje kmetije uporablja dovome poti s seveme smeri. Odbor za kmetij stvo predlaga tudi, da

invistitor umakne postopek pridobivanja gradbenega dovoljenj a na zazidljivem obmodju svoje

kmetije, pripombo dajalcem pa predlaga, da ne ovirajo postopka sprejemanja oPPN, s katerim se

gradnja hlevov pomakne nazaj na kmetijska zemlji5da kmetije Kiidan.

Y razpravi so sodelovali:
- -lae4t[A-yi!k-Kt-jr, - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da je postopek sprejemanja

OpFN S"t" na polovici, v tej fazi se obdinski svet opredeljuje samo do pripomb iz javne

razgmitve. Na podlagi sprejetih stalisd bo sledila priprava predloga OPPN. Na predlog OPPN se

priJobijo mnenja nosilcev urejanja prostora. Po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj, sledi sprejem

predloga OPPN skupaj z elaboratom ekonomike.

- Btefan Kodila je povedal, da ima kot predsednik odbora za kmetij stvo obdutek, da so relitve

moZne, potrebno jih je le Poiskati.
- zupan Alojz Glavad je povedal, da se po njegovem mnenju v tem postopku mesa druge postopke,

-to p p..dlugul, da investitor premisli o ustavitvi postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja'
pojasnii je, da je dilema o tem ali smo turistidna ali kmetijska obdina umetna, saj je lahko oboje v

sozvodju, moramo pa posluSati in razumeti eden drugega'

- Predstavnik krajanov - podpisnikov peticije je povedal, da kajani niso proti 5iriwi kmetije, a

problem predstivlja odprto gnojiSde, vodovarstveno obmodje, ter dej stvo, da niso moZni odmiki

od sosedou. Kmetijstvo naj ostaja, a ne v sredini naselja v bliZini apartmajev. Opozoril je, da

dovoz s seveme strani ni mogod in predlagal referendum. Opozoril je, daje za iste parcele, ki so

vkljudene v OPPN, investitor pridobil gradbeno dovoljenje, ki je bilo razveljavljeno'

- Zupan Alojz Glavad je ponovno poudaril, da je postopek sprejema Sele na polovici, da gte le za

staii5da do pripomb. Pojasnil je, da je gradbeno dovoljenje pridobljeno za obstojedo lokacijo,

OPPN pa pomeni Siritev izven obstojede linije.
- Predstavnik kmetiie Kiidan je pojasnil, daje gradbeno dovoljenje dobil za gradnjo na obstojedem

gradbenem zemljiSdu ter da je bilo gradbeno dovoljenje razveljavljeno zaradi proceduralne

napake.
- Urska Berlid - predstavnica UMARH d. o. o. je pojasnila, da je bila v postopek vkljudena

Direkcija za vode, ki ni postavila omejitev.

PREDLOG SKLEPA ST. 15:

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme staliSia do pripomb iz javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka Obiinskega podrobnega prostorskega nairta za Siritev kmetije Kiiian,
ki jih je pripravila druiba Umarh, d. o. o., januar 2023.

Obdinski svet Obiine Moravske Toplice predlaga investitorju, da pri urejanju dostopa do svoje

kmetije uporablja dovozne poti s severne smeri.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice predlaga investitorju, da urnakne pridobivanje
gradbenega dovoljenja na zazidljivem obmoiju svoje kmetije in hkrati predlaga pripombo
dajalcem, da ne ovirajo postopka sprejemanja OPPN, s katerim se gradnja hlevov pomakne
nazaj na kmetijska zemlji5ia kmetije Kiiian.
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Navzodihje 15 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 11

PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

K 4. toiki:
Predlos Odloka o proraiunu Obiine Moravske Toplice za leto 2023 in 2024 - I. obravnava

lupan Alojz Glavad je uvodoma povedal, da gre za sprejem dvoletnega proraduna, katerega sestavni

del je tudi NRP, ki sega dlje kot 2 leti. Povedal je da proradun zasleduje ved ciljev, kot so izvajanje
obveznih nalog po zakonu, tekode investicije, strate5ki projekti, med katerimi je izgradnja
vodovodnega omreZja v Il. fazi, prenova cestne in druge infrastrukture, vednamenska dvorana, pri
katerih obdina raduna na evropska sredstva, predvideno paje tudi zadolZevanje.
Slavica Fujs - svetovalka za finance je je pojasnila sestavo oz. dele proraduna.
Predlagana odloka so na svojih sejah obravnavali: statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da so

zakonska podlaga, ruzlogi za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z
veljavno zakonodajo, ter svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin. odbor za zaidito in reSevanie.
odbor za druZbene dejavnosti" odbor za lokalno infrastrukturo. odbor za kmetiistvo, ki obdinskemu
svetu predlagajo, da sprejme predlagan odlok o proradunu zaleto 2023 in 2024 s prilogami.
V razpravi so sodelovali:
- JoZeta Trajbera je zanimalo kaj zzjema postavka ureditev infrastrukture in izvedba razvojnih

programov, ki je proradunu 2024 planirana v viSini 2.420.000 EUR.
- Slavica Fujs - svetovalka za frnance je pojasnila, da gre za vednamensko dvorano in ureditev

razlidne infrastrukture ter izvedbo razvojnih programov, ki so vkljudeni v NRP.
- TomaZ Gresorec je destital pripravljavcem proraduna za ambiciozen proradun. Zanimalo gaje ali

je obdina seznanjena z dopisom ravnatelja OS Bogojina, ki opozarja na potrebo po dodatnih
prostorih. Glede na to, da je udencev iz leta v leto ved, je prostorska stiska prevelika, tudi
zbomica ima premalo prostora. Zanimalo ga je zakaj adaptacija osnovne Sole ni vkljudena v
aktualen proradun, ampak le v NRP za leto 2025-2026. Glede vednamenske dvorane je izrazil
mnenje, da ima v dasu draginje obdina veliko drugih potreb in projektov, zanimalo gaje kolik5en
deleZ financiranja obdine je predviden za dvorano. Povedal je, da je izkazana potreba po plodniku
v dolZini 600 m na cesti Kmci - Bokradi ter vpra5al koliko bo obdino stal poklicni podZupan,

predviden v kadrovskem nadrtu.
- Zupan Alojz Glavad je odgovoril, da so investicije v vzgojno izobraZevalne zavode konstantne,

ter da smo imeli z ravnateljem OS Bogojina ved sestankov. Ena od idej je bila skupna zgradba za

vrtec in prvo triado osnovne Sole, druga je ideja o prizidku. Ta trenutek problem predstavlja vir
financiranja. Glede premajhne jedilnice je menil, da so moZne tudi druge reSitve ko je npr.
malicanje otrok v ved terminih. Glede vednamenske dvorane je menil, da dodana vrednost lahko
predstavlja le kongresni turizem, zato je bilo podpisano pismo o nameri z dvema najvedj ima
turistidnima ponudnikoma. Poudaril je, da gre obdina v nameravano investicijo le, de pridobi
sredstva iz razpisov, ter da maSa lastni deleZ obdine maksimalno 30 %. Glede kadrovskega

nadrta je povedal, daje sestavni del proraduna, ki predvideva moZnost zaposlitve 1 podZupana za

doloden das, to je za das mandata, namen katerega je skupna korist obdine. Glede plodnika na

cesti Kmci - Bokradi pa je povedal, da ta ni predviden.
- Slavica Fuis - svetovalka za finance je pojasnila, da je stroSek poklicnega podZupana viden v

posebnem delu proraduna, gre za cca 30.000,00 EUR/leto bruto bruto.
- Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je predstavila kadrovski nadrt obdinske

uprave in pojasnila razliko med strokovno tehnidnimi in uradni5kimi delovnimi mesti.

- Tudi Bojan Suslek je destital pripravljavcem proraduna ter inazil upanje po dim vi5ji realizaciji
proraduna. Povedal je, da ga veseli, daje opazen premik pri ureditvi plodnikov v Prosenjakovcih,
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ter poudaril, da tudi manjsa naselja v obdini radunajo na pomod obdine. Zanimalo ga je kaj

zajema postavka Razvoj socialnega podjetniStva )PANNONIA SLOVANICA(.
- Zupan Aloiz Glavad je pojasnil, da gre za Kocljevino Prosenjakovci, ter poudaril, da gre obdina

zmeraj nasproti investicijam v manj Sih naseljih.
- Stefan Kodila je pohvalil pripravljavce proraduna, posebej Slavico. Menil je, da investicija v

vednamensko dvorano ni smiselna, v kolikor obdina ne pridobi sredstev iz razpisov, ter da je

potrebno razmisljati v tej smeri, da v dvorano investirata tudi Vivat in Terme 3000. Menil je, da

imo premalo optimistidni pri nadrtovanju prihodka iz naslova turistidne takse, ki se planira v
vi3ini 700.000,00 EUR, saj bi si po njegovem morali zastaviti cilj milijon evrov. Predlagal je, da

se do II. branja v proradun uvrsti predlog KS Selo, toje kolesarska oz. pohodna pot med selansko

rotundo in Plednikovo cerkvijo v Bogojini. Predlagal je, da se planira ved sej obdinskega sveta in

le te imajo manj todk dnevnega reda. Podal je tudi predlog, da se dlanom obdinskega sveta,

delovnih leles in svetov zavodov ustrezno povi5a viSina sejnine (minimalno 20 Yo). Pohvalil je

predlog dviga enkratne dename pomodi za novorojence, ter podal pobudo, da se poskuSa najti

nadin, da se ohrani zgodovinska vrednost gradu v Prosenjakovcih.

- zuoan Alojz Glavad je povedal, da je bila pot ze uvrsdena v NRP, da se je urejalo lastni5tvo, a

p.ott.. je vsebina, pot je lahko tematska, a ni primemih razpisov. Glede turistidne takse je

povedal, da bo v kolikor bo pri5lo do zadollevurja,le ta eden od virov vradanja kredita. Pojasnil
je tudi, daje namen gradnje vednamenske dvorane povedati Stevilo noditev oz. Stevila dni bivanja

v Moravskih Toplicah. Povedal je, da podpira predlog, da je Stevilo todk na sejah obdinskega

sveta manjSe. Glide gradu v Prosenjakovcih je povedal, da so bili opravljeni sestanki z lastniki, a

ti gradu niso bili pripravljeni prodati.

- Sebastian Gomjec je pohvalil gradivo, ki ga je temeljito predelal. Povedal je, da ga je pri tem

zbodlo, da se sredstva za funkcijo podZupana poviSujejo, ter poudaril, da bi bil on kot podZupan

proti temu, ker to ni racionalno, otroci namred bolj potrebujejo uditelja kot obdina

profesionalnega podZupana. Povedal je, da mora biti razvoj naselij v obdini sorazrneren, ter da

ima pomisleke grede gradnje vednamenske dvorane. Zanimalo ga je ali je planirana ureditev

parkirisda ob vrtcu Martjanci ter ali je z ureditvijo kolesarskega omreZja predvidena povezava

ravenskega in goridkega dela.
- Zuoan Alojz Glavad je glede poklicnega podZupana pojasnil, da problem predstavlja

komunikacija s podZupanom, ki zaradi zaposlitve ni dosegljiv Zupanu, ter dlane obdinskega sveta

prosil za zaupanje. Glede kolesarskih povezav je povedal, da so planirane, a problem

predstavljajo zemlji5da, predvsem kmetijska. Pojasnil je, da je obdina pridobila v last zemljiSda v
Martjancih, z namenom da uredi parkiriSda, kar je vkljudeno v NRP.

- Martina Bauman je ugotavljala, da se povi5ujejo sredstva za delovanje nadzomega odbora

Obdine Moravske Toplice, ni pa zasledila objavljenih porodil nadzomega odbora.

- Slavica Fujs - svetovalka za finance je pojasnila, da se je viSina sredstev panirala glede na Stevilo
predvidenih sej in opravljen nadzor, ter dodala da so porodila nadzomega odbora objavljenega
med gradivom za seje obdinskega sveta.

- TomaZ Gresorec je predlagal, da obdinski svet sprejme proradun s kadrovskim nadrtom brez
poviSanega Stevila delovnih mest ali pa brez kadrovskega nadrta.

- Zupan Alojz Glavad je pojasnil, da se proradun sprejema skupaj z vsemi prilogami, prvi
obravnavi sledi javna razprava in druga obravnava.

Predsedujodi je na predlog Stefana Kodite odredil 15 minutni odmor.
Po odmoru je predsedujodi ugotovil sklepdnost ter predlagal glasovanje o predlaganih sklepih.

Obiinski svet Obiine
Moravske Toplice za
razpravo.

Moravske Toplice
leto 2023 skupaj s

sprejme predlagan Odlok o proraiunu Obdine
prilogami, in ga posreduje v lS-dnevno javno



3. sera obiinskega sveta

Navzodih je 8 dlanov obdinskega sveta:
7.A: 8

PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

PREDLOG SKLEPA ST. I7:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice
Moravske Toplice za leto 2024 skupaj s

razpravo.

Navzodihje 8 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 8

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

74. febrvar 2023

sprejme predlagan Odlok o proraiunu Obiine
prilogami, in ga posreduje v l5-dnevno javno

K 5. toiki:
Predlos Pravilnika o spremembah in donolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoii za

novoroience v Obiini Moravske Toplice - skraiSani postopek

Predlagane spremembe pravilnika je prestavil Zupan Alojz Glavad. Povedal je, da predlaga, da

enkatna denama pomod za otroke, rojene od 1. | . 2023 dalje ma5a 1 .200,00 EUR, namesto

dosedanjih 1.000,00 EUR.
Predlagan pravilnik sta na svojih sejah obravnavala 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 druZbene deiavnosti, ki obdinskemu svetu predlaga, da sprejme
predlagan pravilnik po skraj 5anem postopku.

PREDLOG SKLEPA ST. 18:
Obiinski svet Obline Moravske Toplice sprejme predlagan Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoii za novorojence v Obiini Moravske Toplice
po skrajSanem postopku.

Navzodihje 8 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 8

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 6. toiki:

center Moravske Toplice - skraiSani postopek

Ltryan Alojz Glavad je pojasnil, da predlaga, da se kot predstavniki zainteresirane javnosti v svet

zavoda TIC imenujeta- 2 predstavnika najvedjih turistidnih ponudnikov v obdini (namesto

dosedanjega 1; in poiledidno I predstavnik drustev v obdini (namesto dosedanjih dveh).

rredlog oitoka je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisiia. ki ugotavlja, da so zakonska

podlag"a, razlogi zasp.".i"m itt"pa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljavno

)*on"oiulo. piedsednik-komisije pa je povedal, da se sprasuje ali je sprememba glede na to, da je

bila zadnja sprememba odloka ieta 2019-, sploh potrebna. odbor za druzbene dejavnosti obdinskemu

svetu predlaga, da sprejme predlagan odlok. Zupan Alojz Glavad je v tazpravi pojasnil, da se sedai

opuZu, au je-bila sprememta oatoU iz leta 2019 morda napadna, ter da si obdina s predlagano

spremembo obeta bolj5e sodelovanje s turistidnimi ponudniki'
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3. seja obiinskega sveta 14. februar 2023

OtfinrLi r""t Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o spremembah Odloka o

ustanovitvi javnega zavoda Turistilno-informativni center Moravske Toplice po skrajSanem

postopku.

Navzodihje 15 dlanov obdinskega sveta:

ZA:
PROTI:

8

3.

Sklep je sprejet.

K 7. toiki:
Predlos mnenia k Stratesiii razvoia Pomurskega muzeia Murska Sobota

Zadevo sta na svojih sejah obravnavala statutamo pravna komisija. ki ugotavlja, da so zakonska

podlaga razlogi za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljavno

zakonodalo, tei odbor za druZbene dejavnosti, ki obdinskemu svetu predlaga, da poda pozitivno

mnenje k strategij i razvoja Pomurskega muzeja Murska Sobota.

Razprave ni bilo.

Obtine Moravske Toplice podaja pozitivno mnenje k Strategiji razvoia

Pomurskega muzeja Murska Sobota 2023 - 2027 -

Navzodihje 14 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

Oftinski svet Obiine Moravske Toplice podaja pozitivno mnenje k Strate5kemu nairtu
javnega zavoda Galerija Murska Sobota za obdobje l. 1.2023 - 31.12- 2027.

Navzodihje 15 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 15

PROTI: 0.

Sklep je sprejet,

K 8. toiki:
Predlos mnenia k Strate5kemu nairtu iavnesa zavoda Galeriia Murska Sobota

Zadevo sta na svojih sejah obravnavala statutamo pravna komisla. ki ugotavlja, da so zakonska

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

zakonodajo, ter odbor za druZbene dejavnosti, ki obdinskemu svetu predlaga, da poda pozitivno

mnenje k strateskemu nadrtu javnega zavoda Galerija Murska Sobota.

Razprave ni bilo.

Obiinski svet
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3. seja obiinskega sveta 14 . februar 2023

K 9. toiki:
Soqlasie k soremembam sistemizaciie delovnih mest v iavnem vzgoino-izobraievalnem zavodu

Vrtci obiine Moravske Tonlice za Solsko leto 202212023

Spremembe sistemizacije in razloge zanje je predstavila direktorica obdinske uprave Martina Vink
Kranjec.
Zadevo sta na svojih sejah obravnavala statutarno pravna komisi.ia. ki ugotavlja, da so zakonska

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

zakonodajo, ter odbor za druZbene dejavnosti, ki obdinskemu svetu predlaga, da sprejme sklep pod

todko a), ne sprejme pa sklepa pot todko b).
Razprave ni bilo.

a. Obiinski svet Obiine Moravske Toptice podaja soglasje k preoblikovanju poloviinega
oddelka l-2 tet v enoti Moravske Toplice z dnem 21. 11.2022 v celega ter k preoblikovanju
poloviinega oddelka 1-6 let v enoti Prosenjakovci z dnem 1.2.2023 v celega.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice podaja soglasje k naslednji dopolnitvi sistemizacije
delovnih mest v javnem vzgojno-izobraievalnem zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice za
Solsko leto 202212023:

Naziv delovnesa mesta Stevilo delovnih mest

Vzsoiiteli pred5olskih otrok pomodnik vzgoiitelia 0s
Soglasje velja z dnem sprejema na seji obiinskega sveta.

Navzodihje 15 dlanov obdinskega sveta:
7.A: l5
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

b. Obiinski svet Obiine Moravske Toplice podaja soglasje k ukinitvi delovnega mesta tajnik
VIZ VI in sistemizaciji novega delovnega mesta poslovni sekretar YII/2.

Navzodihje l5 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 0
PROTI: 15.
Sklep ni sprejet.

K 10. toiki:
Imenovanie manikaioiih ilanov odbora za zaliito in re5evanie ter komisiie za narodnostna

vora5ania in mednarodno sodelovanie

SaSo Koca je kot predsednik komisije za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja povedal, da

komisija predlaga obdinskemu svetu, da v odbor za za5dito imenuje Sebastjana Gomjeca, v komisijo

,u n*odro.tnu rprasanja in mednarodno sodelovanje pa Bojana susleka in Zsuzsi Vugrinec.

MORAVSKE TOPLICE V ODBOR ZA ZASdITO IN
RESEVANJE IMENUJE:
1. SEBASTJANa GORNJECa, Mrtianci 97 I a.
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3. seia obtinskega sveta 14. februar 2023

OBdINSKI SvET OBdINE MORAVSKE TOPLICE V KOMISIJO ZA NARODNOSTNA
VPRASANJA IN MEDNARODNO SODELOVANJE IMENUJE:
1. BOJANA SuSlPfa, Pordasinci 2

2. ZSUZSI VUGRINEC, Sredi5de 43.

Obdinski svet za predsednika imenuje: Bojana Su5leka.

Navzodihje 15 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 15

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K I l. toiki:
Imenovanie nadzornega sveta JKP Cista narava d. o. o.

SaSo Koca je kot predsednik komisije za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja povedal, da

komisija obSinskemu svetu predlaga, ia za dane nadzomega sveta JKP iistu naraua imenuje Mihaela

Horvata, Andreja Smodida, Alojza Trplana in Stefana Kodilo.
V razpravi so sodelovali:
- fslqazG4gal4 je povedal, da je Gibanje Svoboda predlagalo Sebastjana Gornjeca, zanimalo ga je

kakSen je bil tokrat argument, da njihov kandidat spet ni predlagan.

- SaSo koca - predsednik komisije za marldata vpraSanja volitve in imenovanja je pojasnil, da gre za

politidno odloditev, do katere je komisija priSla z glasovanjem o posamemih kandidatih.

- TomaZ Gregorec je obrazloZil svoj gtas - glede na to, da pri imenovanju ni bil upoStevan predlog

Gibanja Svoboda bo glasoval proti.
- Podobnega mnenja je bil tudi Sebastjan Gomjec.
- Stefan Kodila j e obrazloZll svoj glas, povedal je, da bo glasoval za, v kolikor bo pa priSlo do odstopa in
imenovanja nadomestnega dlana, pa naj te tega predlaga Gibanja Svoboda, obdinski svet pa predlog

sprejme.

PREDLOG SKLEPA ST.24:
Za ilane nadzornega sveta Javnega komunalnega podjetja Cista narava d. o. o. se imenujejo:

1. MIHAEL HORVAT, Bogojina 338,9222 Bogojina'
2. ANDREJ SMODId, Vuija Gomila 61,9208 Fokovci,
3. ALOJZ TRPLAN, Ivanci 68, 9222Bogoiina,
4. STETAN KODILA, Selo 61,9207 Prosenjakovci.

Mandat imenovanih traja Stiri leta in zaine teli 19.2.2023.

Navzodih je l5 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 11

PROTI: 3.

Sklep je sprejet.

K 12. roiki:
Imenovanie nadomestneqa ilana sveta zavoda TIC Moravske Toolice

SaSo Koca je kot predsednik komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja povedal, da
komisija obdinskemu svetu predlaga, da kot nadomestnega dlana sveta javnega zavoda TIC imenuje
Mihaela Horvata.
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3. seja obtinskega sveta 14. februar 2023

AN HUL, Krnci 13, se zaradi odstopa, razreSi s funkcije ilana sveta javnega zavoda
TIC Moravske Toplice.

2. Za preostanek mandatne dobe se v svet javnega zavoda TIC Moravske Toplice' kot
predstavnik Obdine Moravske Toplice, imenuje nadomestni ilan MIHAEL HORVAT'
Bogojina 338.

Navzodihje 15 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 11

PROTI: 3.
Sklep je sprejet.

K 13. toiki:
Pobude in vpralania

I . Mihael Horvat je podal pobudo, da se dlani obdinskega sveta drZijo poslovnika.
2. Stefan Kodila je povedal, da se s pobudo strinja, ter vpraSal kako daled je postopek Siritve

projekta Soboski biciklin. Zanimal gaje obseg projekta, Stevilo koles in mest za polnjenje.
3. Zupan Aloiz Glavad je odgovoril, da se ustanavlja skupina prijaviteljev za razpis Interreg

Slovenija - Avstrija, ter daje rok za oddajo 28.2.2023, Obdina Moravske Toplice paje vodilna
obdina. Skupaj j predvidenih 20 postaj.

4. Sebastian Gomiec je postavil vpra5anje zakaj so bili odstranjeni betonski stebridki na kolesarski
stezi Martjanci - Nemdavci, po kateri se sedaj vozijo z avtomobili inje Ze poSkodovana ograja na

mostu. Povedal je, da je Le zadnjid postavil lpra5anje glede omejitve hitrosti iz smeri Nor3inci,
sedaj spraSuje tudi iz smeri Martjanci. Zanimalo ga je tudi ali je moZno zagotoviti dodatna
zemljiSda za potrebe NK Carda.

5. Zupan Alojz Glavad je pojasnil, da so bili stebridki odstranjeni, ker potekajo postopki zaradi

nesrede na kolesarski stezi, saj padla kolesarka zahteva odSkodnino. Glede omejitve hitrosti je
prebral odgovor Simone Kelemen, ki pojasnjuje, da je SPV s pobudo seznanila policijo, ki bo s

svojim aktivnim delovanjem sankcionirala krSitelje. Predvideno pa je tudi umirjanje prometa z
gradbeno tehnidnim ukrepom vzporedno s predvideno kolesarsko stezo Nor3inci - Martjanci.

6. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da je v OPN predviden del

zemlji5da za namene NK Carda.
7. Slavko Skerlak je predlagal, da se ovire na kolesarski stezi vmejo ter da se najde reiitev za

umirjanje prometa na cesti NorSinci - Martjanci.
8. Bojan SuSlek je podal pobudo za ureditev kolesarske steze Kobilje - HodoS.

9. Aloiza Tmlana je zanimalo zakaj je zakolidena cesta Bogojina do rondoja Gandani.

10. Zupan Alojz Glavad je pojasnil, da je cesta prenesena v lastniStvo drZave in doloden njen

upravljavec.

K 14. toiki:
Razno

Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je podala informacijo, da gresta odloka o

proradunu jutri v javno razpravo, potem pa se zadne s p.ripravo gradiva za naslednjo sejo, ki bo

predvidoma 21.3.2023. Clane obdinskega svetaje seznanila, da bo 18. 3.2023 potekala odi5devalna

akcija.
Zrpun atol, Cturad je pojasnil, da je ugotovljeno, daje druga polovica marca najugodnej5i termin za

distilno akcijo, saj kasneje odvrZene odpadke prerase trava'
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Stanislav Gordan je pohvalil KS Kmci z otganizacijo silvestrovanja na prostem, grajal pa prireditev

TICa pred boZidem, ki je potekala v groznem blatu.

Sejaje bila zakljudena ob 20. uri.

Predsedujodi:
Zupan: Alojz Glavad
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