
21. se,a obainskega sveta 18. julii 2017

ZAPISNIK
21. redne seje Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice, kije bila

v torek 18. julija 2017, v prostorih Obdine Moravske Toplice,
Kranjdeva ul. 3. s pridetkom ob 15. uri

NAVZOdI 6lani obtinskega sveta:
Andrej Baligad, Igor Camplin, Majda Durinek, Du5an Grof, Stefan Kodila, SaSo Nordii, Ladislav
Sabotin, Alojz Trplan, [,eonn Tumer, Vesna Zadravec.
Odsotni dlani obdinskega sveta: Anita Kerman, Saio Kocq Stefan Hul, Vlado Vudkid, Stefan Zohar
(vsi opravideno).
Ostali navzoii:
Alojz Glavad - Zupan, Martina Vink Kranjec - tajnik obdine, Slavica Fujs - svetovalka za finance,
Suzana Deutsch - ravnateljica OS Fokovci, Sabina Juhart - ravnateljica OS Bogojina, UroS Kamen5ek
- v.d. direktorja TIC Moravske Toplice, Zsuzsi Vugrinec - predsednica sveta MNSS Obdine Moravske
Toplice, Branko Srok - direktor JKP Cista narava d.o.o., Simona Kaudid - ravnateljica Vrtcev obdine
Moravske Toplice in Melita Gorza - pravnik VIVI, ki pi5e zapisnik.

Sejo je vodil podZupan Stefan Kodila, ki je pozdravil vse prisotne in predlagal dnevni red, posredovan
z vabilom:

l. Potrditev zapisnika 20. redne seje Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice
2. Porodila uporabnikov obdinskega proraduna (OS Bogojina, OS Fokovci. DOS Prosenjakovci,

Vrtci obdine Moravske Toplice, TIC Moravske Toplice, MNSS Obdine Moravske Toplice)
3. Predlog sklepa o sofinanciranju OS Bogojina
4. Predlog sklepa o sofinanciranju OS Fokovci
5. Predlog sklepa o sofinanciranju DOS Prosenjakovci
6. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v javnem vzgojno-

izobraievalnem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice za Solsko leto 20l7 /2018
7. Porodilo nadzomega odbora o opravljenem nadzoru poslovanja DOS Prosenjakovci za leto 2015
8. Porodilo nadzomega odbora o opravljenem nadzoru poslovanja Obdinske Sportne zveze Moravske

Toplice za leto 2015
9. Letno porodilo JKP iista narava d.o.o. za leto 2016
I 0. Osnutek Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice - I. obravnava
I l. Pobude, mnenja, vpra5anja in odgovori
12. Razno.

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.

Potrditev zanisn ika 20. redn c seie ObtYinskepa Obiine Mora Toplice

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice potrdi zapisnik 20. redne seje Obiinskega sveta Obiine
Moravske Toplice.

PR-ED OG SKLEPA ST. r93:

Navzodihje l0 dlanov obdinskega sveta
ZA: l0
PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

I

K l. toiki:
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K 2. toiki:
Poroiila uporabnikov obiinskega Droraiuna (OS Bocoi na. OS Fokovci. DOS Proseniakovci.

Vrtci obiine Moravske Tonlicc. TIC Moravske To licc MNSS Ob6ll ine Moravske Tonlice)

Porodila uporabnikov obdinskega proradunaje na svoj i sej i obravnavala statutarno pravna komisija, ki
ugotavlja, da so zakonska podlaga, razlogi za sprejem in oblikovanost sklepa v skladu z zakonodajo.

1. Poslovno porotilo OS Bosoiina za leto 2016 je predstavila ravnateljica Sabina Juhart, ki je
povedal4 da si osnovna iola prizadeva zagotavljati dim bolj celosten razvoj vsakega posameznika.

Povedala je, da je bilo finandno poslovanje v letu 2016 ekonomidno, kljub nepredvidenim
strolkom. Opisala je vedja vzdrZevalna dela in nabave v letu 2016, in sicer: ureditev kompletne
elektridne instalacije in odprava pomanjkljivosti, pleskanje telovadnice, posodobitev radunalni5ke
udilnice, menjava talnih oblog v prizidku, ter v l. in 2. nadstropju, nabava didaktidnih
pripomodkov za udence, saniranje zunanjih okenskih polic na objektu telovadnice, popravilo in
di5denje vedjih kuhinjskih elementov, najem dvigala zz zunanje di5denje oken. Opozorila je na

stalne teZave vse od zadetka postavitve sist€ma toplotnih drpalk, ki je neudinkovit, poleg tega pa

so se stro5ki kurjave in elektridne energije povi5ali.
V razoravi so sodelovali:
- G. Stefan Kodila je povedal, da je bilo obljubljeno, da bo na temo toplotnih drpalk sklicana

posebna seja obdinskega sveta" ter izrazil upanje, da bo to realizirano pred zadetkom kurilne
sezone.
G. Aloiz Glavai - Zupan je povedal, da je obdina s te2avami toplotnih drpalk seznanjena, ter se z
izvajalcem dogovarja za odpravo napak in za poradun elektridne energije. Povedal je, da je
potrebno v telovadnici osnovne Sole zamenjati okna in urediti fasado, ter na radiatorje namestiti

termostatske ventile. Zagotovil je, da bo obiina kot ustanoviteljica osnovne 5ole zagotovila
materialne pogoje za njeno delo.
G. Leonn Tumerje vpraial kak5ni so bili stroiki Sole iz naslova ogrevanja.

Ga. Sabina Juhart - ravnateljica OS Bogojina je odgovoril4 da so strolki razvidni iz porodil4 in
dodalq da so ti, kljub pridakovanju, da bodo niZji, iz lela v leto viSji.
G. SaSo Nordid je menil, da bi morala obdina glede na to, da zadeva traja 2e predolgo, izgovori

izvajalca pa ne vzdrZijo, odstopiti od pogodbe in zahtevati povradilo nastale Skode.

Duian Gr - podZupan je menil, da dodatna vlaganja v stavbo, zadeve ne bodo reSila, sanacijo

bi bilo potrebno urediti prej
Ga. Martina Vink Kraniec - tajnik obdine je povedala, da bo na vseh osnovnih Solah narejeno, kar

mora biti narejeno, ter da bo poradun stro5kov opravljen do konca leta 2017 .

Ga. Sabi a Juhart - ravnateljica OS Bogojina je menila, da bi izvajalci morali radunati na hladne

zime in upo5tevati pripo-rodila podizvajalca
ala ravnateljica Suzana Deutsch, ki je izpostavila2. Poslovno oorotilo OS FokovCI je pod

la Unesco
spodbuja

dolgorodne cilje osnovne Sole, ki izhajajo iz razvojnega nadrta. Povedala je, da je 5o

5oli, kultuma Sola, zdrava Sola, da je vkljudena v projekt Zdrav Zivljenjski slog, ki
udence k gibanju. Pohvalila se je z rezuhati udencev na razlidnih tekmovanjih, ter opisala

investicije v letu 2016. Tudi ona se je dotaknila kurilne sezone in pojasnila, da toplotne drpalke ne

dosegajo pridakovanih rezultatov, saj je telovadnica pozimi prehladna. lzrazila je upanje, da bo

zadcva urcjcna do zaietka kurilne sezone.

V razpravi so sodelovali:
- O,I:9S!!_I!U!9I je vpraial alijc bila zaradi nizkih temperatur motena Sportna dcjavnost udcnccv,

tcr ali so bili s problerni
Ga. Suzana Dcutsch -

seznanjeni starsi otrok.
rzvnateljica je odgovorila, da se jc Sportna dcjavnost izvajala, ko se je

panje destital OS Fokovci za doseZene rezultate, ter se zahvalil OS Bogojina
prostor
G. Aloi

bolje ogrel.
z Glava( - Ln

za izvedbo proslave ob dnevu drZavnosti

3. Poroiilo Vrtcev obdine Moravske Tonlice
povedala, da je vrtec deloval na 6 lokacijah

celodnevni program. Povedala je, da v vrtcu

je predstavila ravnateljica Simona Kaudid, ki je

, v 13 oddelkih, ter da je v letu 2016 izvajal le
stremijo k nadelu zdrave prehrane. Predstavila je
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razlidne celoletne aktivnosti, ki so jih izvajali po posameznih enotah: gibalno Sportni program
Mali sondek, prometna vzgoja, prediolska bralna znadka, Cici vesela Sola, projekt Z igro do prvih
turistidnih korakov, Program Varno s soncem, Projekt Tradicionalni slovenski zajnk, Pohajamo v
svet, dobrodelna prireditev Veliki prijatelji za male prijatelje. Predstavila je manj5e investicije. ki
so zajete v porodilu.

V razpr4li so sodelovali:
- G. Le na Tum je glede na to, daje ravnateljica omenila zdravo prehrano, zanimalo ali v vrlcu

izvajajo izjemo od javnega narodanja, ki jo omogoda zakon.
- Ga. Simona Kaudid - ravnateljica je odgovorila, da izjemo izvajajo, a ne do celotnih 20o/o, ker ni

dovolj lokalnih dobar iteljev.
4. Poroiilo TIC MORAVSKE TOPLICE je predstavil v.d. direktorja Uroi Kameniek, ki je

uvodoma povedal, da je TIC javni zavod, ki skrbi za informiranje, promocijo, spodbujanje in
nadrtovanje turizma ter trZenje turistidne ponudbe. Predstavil je prireditve in promocijsko
predstavitvene aktivnosti, izvedene v letu 2016. Povedal je, da je zavod v letu 2016 zaradi izpada
sredstev iz naslova projekta in zamika financiranja promocijskih aktivnosti, ki so se izvedle konec
leta 2016, posloval z negativnim finandnim rezultatom.

- G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da bo predlagal spremembo ustanovitvenega akta TIC, ker
Zeli, da ima obdina kot edini ustanovitelj vedji vpliv.

- G. Du5ana Grofa - podZupana je zanimalo ali TIC razmi5lja o uvedbi kartic za goste in o tem, da
bi goste informirali o prireditvah v celotni obdini.

- G. Uroi Kameniek - v.d. direktorja TIC je odgovoril, daje predlog kartic pripravljen na njegovi
mizi, nadgradnja kartic pa je prehod na spletni portal in drtne kode. Povedal je 5e, da ponudniki
turistidnih storitev ne morejo pridakovati od TICa, da bo opravljal aktivnosti namesto njih.

5. Letno noroiilo MNSS Obiine Moravske Toolice za leto 2016 je predstavila predsednica sveta
MNSS Zsuzsi Vugrinec. Predstavila je cilje MNSS in opravljene aktivnosti v letu 2016, med
katerimi je izpostavila spominski dan Florisa Kuharj4 v spomin katerega je bil v Prosenjakovcih
postavljen doprsni kip, in izdana publikacija.

Glede na to. da se ravnateljica DOS Prosenjakovci seje obtinskega svera iz opravidljir ih razlogov ni
udeleZila, porodilo DOS Prosenjakovci na seji ni bilo posebej predstavljeno.

PREDLOG SI(LEPA ST. I94:
Obtinski svet Obiine Moravske Toplice se je seznanil z naslednjimi poroiili uporabnikov
obiinskega proraiuna za leto 2016:

I. Osnovna Sola Bogojina.
2. Osnovna Sola Fokovci,
3. Dvojezitna osnovna Iola Prosenjakovci,
,1, Vrtci obtine Moravske Toplice,
5. Turistiino-informativni center Moravske Toplice,
6. Madiarska narodna samoupravna skupnost Obiine Moravske Toplice.

Navzodih jc l0 dlanov obdinskega sveta
ZA: l0
PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

K3. toiki:
Predlos s a o sofinancirani u 0S Bosoiina

Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obdine je povedala, da je oS Bogojina zaprosila obiino Moravske
Toplice kot ustanoviteljico osnovne Sole, da iz obdinskega proraduna zagotovi manjkajo6e.deleZe za
delovna mesta: kuhar v delezu 0,55, hiSnik v delezu 0,20 in uditelj za varstvo vozadev v delezu 0,66.
Glede na to, da so za sofinanciranje deleZa delovnega mesta kuhar in hiSnik sredstva zagotavljala Ze
do sedaj in so predvidena v proradunu za leto 2017 v okvimi visini 950,00 EUR mesedno. Ker v
proraiunu ni predvideno sofinanciranje ueitelja- ki skrbi za varstvo uiencev. ki iakajo na organiziran
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prevoz, in ker sredstev za ta namen obiina ne zagoldvlja nobeni od osnovnih 5ol v obdini, je bilo
predlagano, da varswo vozadev Sola uredi v okviru drugih delovnih obveznosti uditeljev.
Predlog sklepa sta na svojih sejah obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja. da so

zakonska podlaga, razlogi za sprejem in oblikovanost sklepa v skladu z zakonodajo; ter odbor za

druZbene dejavnosti, ki zaradi nesklepdnosti o predlogu sklepa ni odlodal.

Y razpravi so sodelova
Sabina Ju

li:
- ravnateljica OS Bogojina je pojasnila, da je na OS Bogojina veliko Stevilo

orok, inje nemogoie pouk organizirati tako, da ne bi dakali na avtobus. Menila je, da bi bilo prav

in smotrno, ter da tako izhaja tudi iz okro2nice ministrstva, da te stroSke krije obdina.
G. Aloiz Glavad - 2upan je menil, da okroZnica ne pomeni zakonske obveze obdine, obdina paje
v skladu z veljavno zakonodajo dolZna financirati stro5ke prevoza otrok v osnovno 5olo.

G. Duiana Grofa - podZupana je zanimalo kaj vkljuduje varstvo vozadev, saj se mu vdasih zdi, da

odrasli premalo zaupamo otrokom.
Ga. Sabina Juhart - ravnateljica OS Bogojina je odgovoril4 da uditelj v dasu, ko otroci dakajo na

avtobus, skrbi za vamost teh olrok, tako da organizira Sportne aktivnosti na igri5du ali dvoriidu.
Pojasnilaje, daje sistem tak5en, da mora za vamost otrok poskrbeti Sola.

PREDLOG SKLEPA ST. I95:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice odobri sofinanciranje manjkajotih deleiev za naslednja

delovna mesta na OS Bogojina:

- kuhar v deleiu 0,55 in

- hiSnik v deleZu 020.

Navzodihje l0 ilanov obtinskega sveta

ZA: l0
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 4. totki:
Predlos skleoa o so financiraniu OS Fokovci

Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obiine je povedala, da mora Osnovna Sola Fokovci zaradi majhnega

Stevila otrok v razredih, v Solskem letu 2017/2018, organizirati pouk v Stirih kombiniranih oddelkih.

Ker Zeli izvesti kakovosten pouk, je ravnateljica osnovne 5ole posredovala prosnjo za sofinanciranje ur

pouka v kombiniranih oddelkih, kar finandno pomeni cca. 1.200,00 EUR/mesec. Poleg tega je

zaprosila za financiranje 0,50 deleia zaposlitve kuhinjske pomodnice in 0,2 deleia zaposlitve

radunovodje, kar finandno pomeni cca. 550,00 EUR/mesec za kuhinjsko pomodnico in cca.300,00

EUR/mesec za radunovodska dela.

Glede na to, da so se sredstva za ta namen zagotavlsala Ze do sedaj in so predvidena v proradunu za

leto 2017, je bilo obdinskemu svetu predlagano, da odobri sofinanciranje dodatnih ur pouka in

zaposlitve [uhinjske pomoinice, radunovodska dela pa se do zaposlitve radrrnovodje, opravljalo v

okviru obdinske uprave in zavoda Vrtci obiine Moravske 'l'oplice

Predlog sklepa sta na svojih sejah obravnavala statutarno pravna komisija, ki ugotavlja, da so

zakonsla podlaga, razlogi za sprejem in oblikovanost sklepa v skladu z zakonodajo; ter odbor za

druZbene dejavnosti, ki zaradi nesklepdnosti o predlogu sklepa ni odlodal.

PREDLOG SKLEPA ST. T9E.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice odobri sofinanciranje:

- dodatnih 10 ur pouka tedensko za loieno pouEevanje slovenSiine in matematike v 2. in 4.

razredu OS Fokovci, v Solskem letu 2017/2018,

- 0,50 deleia zaposlitve kuhinjske pomotnice.

Raiunovodska dela se bodo do zaposlitve raiunovodje opravljala in financirala kot do sedaj v

okviru obiinske uprave in zavoda Vrtci obiinc Moravske Toplice'

4



21. seja obiinskega sveta iB. julij 2017

Navzodihje l0 dlanov obdinskega sveta:
ZA: l0
PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

K 5. toiki
Predlog sklepa o sofinanciraniu DOS Proseniakovci

Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obdineje pojasnila, daje tudi DOS Prosenjakovci Obdino Moravske
Toplice kot ustanoviteljico osnovne Sole zaprosila, da iz obiinskega proraduna zagotovi manjkajode
deleLe za delovna mesta kuhar v deleZu 0,50 in distilka v deleZu 0,10. Glede na to. da so se za ta
namen sredstva zagotavljala 2e do sedaj in so predvidena v proradunu za leto 2017 v okvimi viSini
600,00 EUR mesedno, je bilo obdinskemu svetu predlagano, da odobri sofinanciranje.

Predlog sklepa sta na svojih sejah obravnavala statutarno pravna komisija, ki ugotavlja, da so
zakonska podlaga, razlogi za sprejem in oblikovanost sklepa v skladu z zakonodajo; ter odbor za
druZbene dejavnosti, ki zaradi nesklepdnosti o predlogu sklepa ni odlodal.

PREDLOGSKLEPA ST. 197:
ObEinski svet Obtine Moravske Toplice odobri sofinanciranje manjkajoiih deleiev za naslednja
delovna mesta na DOS Prosenjakovci:

- kuhar v deleiu 0,50 in

- iistilka v deleZu 0,10.

Navzodihje l0 dlanov obdinskega sveta:
ZA IO
PROTI O.

Sklep je sprejet.

K 6. toiki:
Soslasie k sistemizaciii delovnih mest in oblikovaniu oddelkov v iavnem vzsoino-

izobraZevalnem zavodu Vrtci obiine Moravskc Toplice za Solsko leto 2017/2018

Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obdine je pojasnila, da ravnateljica Vrtcev obdine Moravske Toplice
prosi za soglasje k sistemizaciji 44,90 delovnih mest, ter povedala, da sta zadevo obravnavala
statutamo pravna komisija, ki ugotavlj4 da so zakonska podlag4 razlogi za sprejem in oblikovanost
sklepa v skladu z zakonodajo; ter odbor za d,rulbene dejavnosti, ki zaradi nesklepdnosti o predlogu
sklepa ni odlodal.
Ga. Simona Kaudid - ravnateljica Vrtcev obdine Moravske Toplice je predstavila vpis otrok po
posameznih enotah.
V razpravi so sodelovali:
- G. Sa5o Nordidje vpra5al kak5naje razlika med veljavno in predlagano sistemizacijo.

Ga. Simona Kaudid - ravnate ljica Vrtcev obdine Moravske Toplice je odgovorila, da je razlika v
dodatni zaposlitvi 0,50 deleZa pomod,nika kuhalja in
spremljevalca OPP - invalid lll. kategorije.

0,50 deleZa zaposlitve zaiasnega

Predloe SKLEPA ST. 198:
Obdinski svet Obiine Moravske Toplice podaja soglasje k sistemizaciji delovnih mest v
javnem vzgoj no-izobraievalnem zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice za Solsko leto
2Ol7l20l8 za naslednja delovna mesta:

Naziv delovnega nrcsltt Skvilo delovnih mest

VZGOJITELJICA 14,50

POMOCNICA VZGOJITELJICE 13,50

a
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RAVNATEI-JICA
POSLOVNI SEKRETAR I

KNJIGOVODJA I

H SNtrJorgn ( se.rar ljeno del('\ rrr, nresro) I

KUHAR I

POM. KUHARJA, SOFER lsestavljeno delovno mesto) l

POM. KUHARJA, ilsftlfa (sestavljeno delovno mesto) 3,5 0

POM. KUHARJA 2

ersur-rR I

dtsrilrn, PERICA (sestavljeno delovno mesto) l

SVETOVALNA DELAVKA 0,50

Organizator prehrane in organizator zdravstveno higienskega reZima 0,40

SPREMLJEVALEC OPP 7

Zadasni spremljevalec OPP - invalid IIl. kategorije 0,50

SKUPAJ 44,90

21. seja obtinskega sveta 18. iulij 2017

b. Obiina Moravske Toplice podaja soglasje javnemu zavodu Vrtci obiine Moravske
Toplice, da v Solskem letu 2017/2018 oblikuje 13 oddelkov, od tega sta 2 oddelka
poloviina (oddelek otrok !6 let v enoti Martjanci in oddelek otrok l-6 let Y enoti
Fokovci).

Navzodih je l0 dlanov obdinskega sveta:

ZA9
PROTI O.

Sklep je sprejet.

K 7. totki:
Poroiilo nadzorn epa odbora o ooravlienem ru noslovania DOS Proseniakovci za leto 2015

Porodilo nadzornega odbora je na kratko predstavila ga. Martina Bauman - predstavnica nadzornega

odbora Obdine Moravske Toplice.
Predlog sklepa je na svoji seji obravnavala statutarno pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska

podlaga, razlogi za sprejem in oblikovanost sklepa v skladu z z.akonodajo.

Predlos SKLEPA ST. 199:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice se je seznanil s poroiilom nadzorncga odbora o

opravljenem nadzoru poslovanja DOS Prosenjakovci za leto 2015.

Navzodih je l0 dlanov obdinskega sveta:

7.A l0
PROTI O.

Sklep je sprejet.

Poroiilo nadzornega odbora o onravlienem nadzoru noslovania Obiinske Snortne zveze

Ga. Martina Bauman - predstavnica nadzornega odbora je povedala" da je nadzomi odbor pregledal
poslovanje obdinske 5pofine zveze za leto 2015 v delu, ki se financira iz proraduna Obdine Moravske
Toplice in pri tem ugotovil dolodene pomanjkljivosti oz. nepravilnosti. Zato nadzomi odbor priporoda,

da se v prihodnje upo5teva pravilnik in zakon o dru5tvih, ter da se v pogodbijasno doredejo in zapiSejo

vse medsebojne obvemosti.

6
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K 8. toiki:

Moravske Toolice za leto 2015
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Predlog sklepaje na svoji seji obravnavala statutarno pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga. razlogi za sprejem in oblikovanost sklepa v skladu z zakonodajo.

Prcdlos SKLEPA ST. 200:
Obtinski svet Obtine Moravskc Toplice se je seznanil s porodilom nadzornega odbora o

opravljcnem nadzoru poslovanja Obiinske Sportne zveze Moravske Toplice za leto 2015 v delu'
ki se financira iz proraiuna Obiine Moravske Toplice.

Navzodihje l0 dlanov obdinskega sveta
ZA IO
PROTI O.

Sklep je sprejet.

K 9. toEki:
Letno poroiilo JI(P Cista narava d.o.o. za leto 2016

Porodilo JKP eista narava je predstavil direktor javnega podjetja Branko Srok, ki je povedal, da je
podjetje v letu 2016 izvajalo gospodarske javne sluZbe: oskba s pitno vodo, odvajanje in diSdenje
odpadnih vodq pokopali5ka dejavnost, vzdievanje javne razsvetljave in javnih povr5in, ter da je
imelo konec leta 2016, zaposlenih 3l delavcev, od tega 24 za nedoloden das, I za doloden das in 6
preko javnih del.
Predlog sklepa je na svoji seji obravnavala statutarno pravna komisija, ki ugotavlj4 da so zakonska
podlaga, razlogi za sprejem in oblikovanost sklepa v skladu z zakonodajo.

V razpravi so sodelovali:
- G. Du5ana Grofa - podZupana je zanimalo kaj je bilo na podrodju protipoplavne za5dite planirano

v vi5ini 100.000,00 EUR, realizirano pa le v vi5ini 40.000,00 EUR.
- G. Branko Srok - direktor JKP eista narava je odgovoril, da je bila planirana kompletna

protipoplavna zaidita, uresniditev plana paje vezana najavne razpise.
- G. Alojz Glavad - Zupan je pojasnil, da je obdina v proradunu planirala postopno ureditev

protipoplavne za5dite.
- G. Andrej Baligad je menil, da bi bilo dobro, da bi javno podjetje v porodilo zajelo tudi

specifikacijo o sanaciji asfaltnih cestiSd, ki predstavlja velik stroiek. Povedal je, da je v zimskem
dasu potrebno omogoditi prevoznost cest in poti, tudi nekategoriziranih.
G. Branko Srok - direktor JKP Cista narava je odgovoril, da eista narava prednostno vzdrZr\e
kategorizirane ceste, problem je v tem, da makadama ne sme5 posipati s soljo, posipina pa ne
pomaga.

Predloe SKLEPA ST. 201:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme Le tno poro6ilo JKP iista narava d.o.o, za leto
2016.

Navzodih je l0 dlanov obdinskega sveta:
ZA 10

PROTI O.

Sklep je sprejet.

K 10. todki:
Osnutek Poslovnika Obiinskesa sveta btine Moravske Tonlice - I. obravnava

G. Alojz Glavad - Zupan je uvodoma povedal, da poslovnik predstavlja logidno nadaljevanje statuta,
spremembe kateregaje obdinski svet sprejel na eni od zadnjih sej.

Osnutek poslovnika je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki je ugotovila, da je
poslovnik v skladu z zakonodajo in usmeritvami ministrstva zajavno upravo.
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V razpravi so sodelovali
G. Saio Nordii je opozoril, da je rok za po5iljanje vabila za rcdno sejo, doloden v 22. dlenu
poslovnika. prekratek, in predlagal l4 dnevni rok. Predlagalje tudi, da se v poslovniku dolodi, da
se seje obiinskega sveta ne sklicujejo v dasu od 1 5. julija do 15. avgusta. ter da se seje obdinskega
sveta zadnejo praviloma ob 15.30, namesto ob 15. uri, kot je dolodeno v 38. dlenu poslovnika.
Povedal.ie, daje potrebno drtati Stevildenje 4. odstavka 76. dlena poslovnika.
G. Stefan Kodila je opozoril na slovnidno napako v 26. dlenu poslovnika, ter povedal, da bo
predloge posredoval pred pripravo predloga poslovnika oz. pred njegovo drugo obravnavo.
G. Duian Grof je opozoril, da se besedilo 2. odstavka 27. tlena podvaja, zato po njegovem ni
potrebno. Povedal je. da bi tudi njemu odgovarjalo, de bi bile seje obdinskega sveta ob I 6. uri.

Predlos SKl,El'A S:I. z0z,
Obtinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan osnutek Poslovnika Obtinskega
sveta Obiine Moravske Toplice.

K ll. Toiki:
Pobude. mnenia. vpralania in odgovori

l. G. SaSo Nordii ie opozoril, da kljub obljubi Zupan4 da bo obdinski prostorski nadrt sprejet meseca

maja, ta 5e vedno ni sprejet.
G. Alojz Glavad - Zupan je odgovoril, daje obdinski prostorski nadrt v fazi odlodanja na kmetijskem
ministrstvu, kar bo predvidoma trajalo l0 dni.
Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obdineje pojasnila, daje obljubljeno, da ministrstvo ta teden opravi
pregled in poda svoje mnenje, pridakujemo pa tudi mnenje ministrstva za okolje. Takoj po prejemu
navedenih mnenj, bo sklicana seja obdinskega sveta.

2. G. Ladislav Sabotin je vpra5al kaj obdina kot lastnica namerava s stavbo biv5ega Pletilswa
Prosenjakovci, potem ko se je najemnik izselil. Vpraialje tudi kdo je narodnik in kaj se namerava
graditi v vasi Prosenjakovci, kjer so objarkih potegnjene rdede drte, ki oznadujejo neko traso.

G. Alojz Glavad - Zupan je odgovoril, da je najemnik s 30.6.2017, ko mu je potekla najemna pogodba,

v Prosenjakovcih prenehal poslovati.
Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obdineje dodala, da primopredaja prostorov 5e ni opravljena, ter da

se za najem zanima drugi najemnik.
3. G. Leonn Tumer je povedal, da odgovor, ki gaje dobil na vpraSanje. postavljeno na prej5nji seji,

zanj ni sprejemljiv. Pojasnil je, da je bil onesnaien celoten vodotok, ki 5e vedno ni odi5den, kljub
temu, daje bilo obljubljeno, da se bo stanje saniralo iz dolodene proradunske postavke.

Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obdine je pojasnila, da je obdinska uprava v navedeni zzdevi za
pojasnilo zz:prosila MIR, ki je vodila postopek. in sporodila da je zemlji5de odistil lastnik zemlji5da.
Povedala je, da je bil iz planirane proradunske postavke iz naslova projekta knjiZen stroSek odvoza
smeti, zbranih na distilni akciji.

Bali je pojasnil, da je bil odsek ceste, na katerega je opozoril na prejinji seji,4. G. An
saniran, a ne tisti najbolj kritiden del. Opozoril je, da kanalizacijski jarki postajajo glasni in
motedi, ter prosil, da se po izgradnji kanalizacije v Filovcih, opravi sanacija asfaltne podlage.

5. Ga. Maida Durinek je prosila, da se realizira.iarek, na katerega opozarja na ved sejah.
Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obdine je podala odgovor na pobudo g. Leonna Turnerja, da se

obdane javno opozori, da imajo moZnost pavSalnega pladila okoljske dajatve. Povedala je, da podjetje
iista narava pojasnjuje, da pavSalni znesek okoljske dajatve pladujejo zavezanci, ki nimajo
vodomernega Stevca; majhni mesedni zneski okoljske dajatve pa so predvsem pri tistih zavezancih, ki
imajo zelo nizko porabo vode in vgrajene male iistilne naprave. Povedala je, da glede na to, da je bil
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_ Predsedujodi:
Stefan Kodila, podZupan

prispevek eiste narave o okoljski dajatvi objavljen v l.ipnici St. 149, posamezrri zavezanci pa bodo o
drugadnem obradunu obve5deni s strani iiste narave, obdina dodatnega obvestila ne bo objavljala.
6. G. Stefan Kodila - podZupan je opozoril, da sta zadnja dva naliva unidila ceste oz. zamaiila

mostove v Selu, ter povedal, da bo todne odseke cest sporodil predsednik sveta krajevne skupnosti
Selo. Opozoril je tudi, da je na cesti Vudja Gomila - Selo odlomljen aslalt. ter v imenu Stefana
Zoharja prosil, da se odisti kanalete na cesti OsiSdc v Bukovnici-

G. Branko Srok - direktor JKP Cista narava je odgovoril, da je predsednik KS Selo Ze poklical in so
ceste uredili, cesto Vudja Gomila - Selo in Bukovnica pa si bo ogledal.

K 12. toiki:
Razno

Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obdine je dlane obdinskega sveta obvestila, da je bila obdina
pozvana, da poda soglasje k imenovanju JoZeta Ficka, Brezovci, za predstavnika ustanovitelja v svet
javnega zzvod.a Zdravstveni dom Murska Sobota. Povedalaje, da se glede na to, da soglasje v roku 15

dni ni bilo dano. Steje. da je soglasje dano. elane obeinskega sveta je obvestila. da je v dasopisu
Lipnica objavljen razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v Prosenjakovcih v najem.
G. Stefan Kodila - podZupan je kot predsednik sveta zavoda TIC Moravske Toplice, predstavil
postopek imenovanja direktorja tega javnega zavoda. Povedal je, da svet zavoda TIC nobenega od
prijavljenih kandidatov ni izbral za direktorj4 niti za v.d. direktorja TIC Moravske Toplice.
G. Alojz Glava6 - Zupan je dlane obdinskega sveta opozoril, da je v Lipnici objavljen razpis zA
podelitev priznanj in nagrade obdine zaleto 2017 , ter jih pozval, da posredujejo predloge.

Sejaje bila zakljutena ob 19.20.

Zapisala:
ue{1a Gorza
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