
f. izredna seja obtinskega sveta 23. julij 2019

ZAPISNIK
f . izredne seje Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice, ki je bila

v torek.23. 7.2019, \'prostorih Obdine Moravske Toplice.
Kranjdeva ul. 3. s pridetkom ob I 5.30

NAVZOaI ilani obiinskega sveta:
Andrej Batigad, lgor Camplin, Majda Durinek. Franc Gomboc. TomaZ Gregorec, Stelan Hul,
Stefan Kodita, Suzana Koltai, DuSan Puhan. Bojan Su5lek, JoZe Trajber. Alojz Trplan, Leonn
Tumer. Zsuzsi Vugrinec.
Odsotni ilan obCinskega sveta: SaSo Koca (opravideno).
Ostali navzodi:
Alojz Clavad - Zupan. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave. Melita Gorza -
pravnik VII/2. ki pi5e zapisnik.
Sejo je vodil Zupan Alojz Glavad.

Predsedujodi je predstavil DNEVNI RED. posredovan z vabilom:
'l . Predlog soglasja k imenovanju direktorja TIC Moravske Toplice
2. Predlog sklepa o potrditvi DIIP.

Predsedujodi je pojasnil, da je izredna seja sklicana zaradi nujnosti obravnavanja in prejema
predlaganih sklepov, ter zato, ker kadrovske zadeve v skladu s poslovnikom ne morejo biti
predmet dopisne seje.
Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.

Predsedujodi je povedal. da je Svet zavoda TIC Moravske Toplice zaprosil za soglasje k
predlagani kandidatki za imenovanje direktorja. ter obdinskemu svetu glede na to. ker si kot
Zupan Zeli, da ima TIC stabilno vodstvo z daljSim mandatom. predlagal, da poda soglasje k
imenovanju izbrane kandidatke za direktorico TIC Moravske Toplice.

PREDLOG SKLEPA ST. 53:
Obiinski svet Obdine Moravske Toplice podaja soglasje k imenovanju izbrane
kandidatke SONJE BILY za direktorico TIC-a Moravske Toplice.

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

G. Alojz Glavad - Zupan je povedal. da predmetni projekt predstavlja nadgradnjo
vodovodnega sistema B. v kateri je predvidena izgradnja manjkaiodih ter rekonstrukcija
obstoledih transportnih. primamih in sekundamih vodov, ter izgradnja in nadgradnja objektov
na sistemu. Povedal je, da je v gradivu navedenih veliko statistidnih podatkov, iz katerih med
drugim izhaja. da Stevilo prebivalcev v obdini pada. Povedal je. da Vodovod sislema B d.o.o.
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K l. toiki:
Predlos soslasia k imenovaniu direktoria TIC Moravske Tonlice

K 2. totki:
Predloe sklena o notrditvi DIIP
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prosi za potrditev DIIP-a najkasneje do 10. 8. 2019, zato obdinskemu svetu predlaga, da
sprejme sklep o potrditvi DIIP.

V razpravi so sodelovali
- G. Stefana Kodilo je zanimalo katere so bistvene spremembe oz. dopolnitve, v primerjavi s

tem, kar je bito Ze sprejeto.
- G. Alojz Glavad - Zupan je odgovoril. da ni bistvenih sprememb. v DIIP-u so navedene nove
vrednosti, ki ne vkljudujejo vodovoda Kandevci, katerega smo zgradili z lastnimi sredstvi

PREDLOG SKLEPA ST.54:
A. Obiinski svet Obiine Moravske Toplice potrdi DIIP - Dokument identifikacije

investicijskega projekta za nadgradnjo vodovodnega sistema B, z datumom
izdelave junij 2019.

B. Obiinski svet Obiine Moravske Toplice pooblasti Zupana Obtine Moravske
Toplice, da v imenu obiinskega sveta sprejme moretritne spremembe oz.
novelacije DIIP-a in nadaljnjo investicijsko dokumentacijo (predinvesticijsko
zasnovo in investicijski program),

Navzodih je 14 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 14

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

Zupan je v nadaljevanju seje podal informacijo, daje podjetje ARUM v postopku stedaja, zato
bo brez sluZb ostalo dez 200 delavcev, od katerih je l5 iz obdine Moravske Toplice. Povedal
je, da bo obdina tem delavcev v skladu z odlokom o denami socialni pomodi, dodelila
enkraho denamo socialno pomod.

Seja je bila zakljudena ob 16. uri.

Zapisala:
Meli orza

Predsedujoii:
Alojz Glavad, Zupan
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