15. seja obiinskega sveta

6. september 2016

ZAPISNIK
Obiine Moravske Toplice, ki je bita
v torek, 6. septembra 2016 v prostorih Obdine Moravske Toplice,
Kranjdeva ul. 3, s pridetkom ob 15. uri

15. redne seje Obiinskega sveta

NAVZOdI ilani obiinskega sveta:
Andrej Baligad, Igor Camplin, Majda Durinek, Du5an Grof, Stefan Hrll,

SaSo Koca, Stefan
Nordid, Ladislav Sabotin, Alojz Trplan, Leonn Tumer (pridruZil seje pri 2. todki
dnevnega reda), Vlado Vudkid, Vesna Zadravec, Stelan Zohar.
Odsotni dlani obdinskega sveta: Anita Kerman (opravideno).
Ostali navzoii:
Alojz Glavad - Zupan, Martina Vink Kranjec - tajnik obdine, Slavica Fujs - svetovalka za
finance, Simona Kaudid - ravnateljica Vrtcev obdine Moravske Toplice, Ludvik Sodid predsednik komisije za nagrade in priznanja, Melita Gorza - pravnik VII/I, ki piSe zapisnik.

Kodila,

SaSo

Sejo je vodil podZupan Du5an Grof, ki
posredovan z vabilom:

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

je pozdravil vse prisotne in predstavil dnevni red,

Potrditev zapisnika 14. redne seje Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice
Predlog Sklepa o doloditvi Stevila otrok v oddelkih vrtcev obdine Moravske Toplice in
predlog Sklepa o doloditvi ekonomske cene programov predSolske vzgoje in pladila
starSev vjavnem vzgojno-varstvenem zavodu Vfici Obdine Moravske Toplice
Informacija o novem reZimu prehrane in poditka v javnem vzgojno-varstvenem
zavodu Vrtci Obdine Moravske Toplice
Predlog soglasja k neodpladnemu prenosu dela gasilskega doma Nor5inci
Predlog Komisije za priznatja in nagrade za podelitev naziva dastni obdan, nagrade,
velike zahvalne listine in priznanj, ter predlog sklepa o viSini nagrade
Pobude, mnenja, vpra5anja in odgovori
Razno.

Predsedujodi je predlagal raz5iritev dnevnega reda z novo 4. todko: Predlog sklepa o
sofinanciranju OS Fokovci, OS Bogojina in DOS Prosenjakovci, ter pre5tevildenje dosedanje
4. in nadaljnjih todk dnevnega reda.
Predlagan raz5irjen dnevni red je bil soglasno sprejet.

K
Potrditcv zarrisnika

1,1.

1.

toiki:

redne seie Obiinskega sveta Obiine Moravske Torrlice

G. Stefan Lohar je predtagal, da se na strani 2 zapisnika 14. redne seje popravi

ime

predsednice sveta MNSS Obdine Moravske Toplice.

PREDLOG SKLEPA 5T. T+Z:
Obtinski svet Obiine Moravske Toplice potrdi zapisnik 14. redne seje Obiinskega sveta
Obiine Moravske Toplice, skupaj s predlaganim popravkom.
Navzodih

je

ZA:
PROTI:

13 dlanov obdinskega sveta:

l3
0.

Sklep je sprejet.
1

6. september 2016

15. seja obdinskega sveta

K 2. toiki:
Predlos Sklepa o doloiitvi Stc!4la otrok v oddelki
ln re lo
itvi onomske cene ro amoY redSolske vz o eln
nlaiila starlev v iavnem vzqo ino-r'arstvcncm zavodu Vrtci Obtine Moravske Toplice
Ga. Martina Vink Kranjec tajnik obdine je povedala, da se s predlaganim sklepom Stevilo
otrok poveda za dva v vseh enotah vrtcev, razen v enoti vrtca Prosenjakovci, kjer povisan
normativ glede na vpisano Stevilo otrok, ni potreben. Opravidila se je za napako pri kopiranju
prilog pri sklepu o doloditvi ekonomske cene, kjer je bila kopirana in dlanom obdinskega
sveta vrodena le vsaka druga stran gradiva.

Predlog ekonomske cene je predstavila ga. Slavica Fujs - svetovalka za finance, ki je
povedala, da je ekonomska cena izradunana na podlagi dejanskih stro5kov in potrjene
sistemizacije delovnih mest v vrtcih obdine Moravske Toplice, ter za maksimalno Stevilo
otrok v oddelkih. Povedala je, da ekonomska cena, kljub temu, da se poveduje za 6,6 Yo.
ostaja za starSe nespremenjena, saj razliko cene pokriva obdina iz proraduna.
Predlog sklepov sta na svojih sejah obravnavala odbor za drulbene dejavnosti in statutamo
pravna komisija. ki obdinskemu svetu predlagata, da sprejme predlagana sklepa.

V razpravi so sodelovali:
G. Stef'an Zohar je r.praSal ali je v primeru, da bo naslednje leto v enoti vrtca
Prosenjakovci ved otrok, moZna sprememba sklepa o Stevilu otrok. Glede ekonomske cene
ga je zanimalo zakaj se le-ta poviSuje. Zanimalo ga je tudi ali se svet stariev strinja z
ukinitvijo poldnevnega programa.
Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obdine je odgovorila, da je sprememba sklepa moZna,
ga. Slavica Fujs - svetovalka za finance pa, da se ekonomska cena povi5uje zaradi vi5jih
materialnih stroSkov novega vrtca, predvsem pa zaradi vi3jih stroSkov dela. ki so
posledica odmrznitve napredovanj javnih usluZbencev.
G. Andrej Baligad je predlagal, da se vsakokrat. ko se obravnava tema vrtci, h gradivu
priloZi tabela o vpisu otrok v vrtec.
Ga. Martina Vink Kraniec - tajnik obdine je povedala, da so bili dlanom obdinskega sveta
ti podatki dani ob sprejemu sistemizacije delovnih mest v zavodu Vrtci obdine Moravske
Toplice.
G. Stclana Kodila je zanimalo koliko otrok je bilo v lanskem letu vpisanih v poldnevni
program, ter kakino je zanimanje star5ev za ta program letos. VpraSal je kdo ima
subvencijo v viSini 45,23 EUR, ki je prikazana v tabeli pladilnih razredov ter koliko to
vpliva na viSino pladila vrtca po razredih.
Ga. Slavica Fujs - svetovalka za finance je odgovorila, da ima to subvencijo slehemi
otrok, ter da to ne vpliva na ceno, ki ostaja za star5e enaka, kotje bila v lanskem letu.
G. Leonna Tumerja je ob primerjavi ekonomske cene in stroSkov dela v lanskem in
leto5njem letu, zanimalo koliko stro5kov obdina privarduje oz. jih ima ved.
(ia. Slavica luis - svetovalka za linance je odgovorila, da mora obdina zagotoviti dodatna
sredstva za subvencijo.

G. Ladislava Sabotina je ob ugotovitvi, da se na radun ukinitve povi5anega normativa v
enoti Prosenjakovci privarduje 9.000,00 EUR zanimalo, zakaj se poviSan normativ ni
ukinit Ze prej.
PREDL

SKLEPA ST.

II3:

Obtinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o doloiitvi Stevila
otrok v oddelkih vrtcev obiine Moravske Toplice.
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Navzodih

je

7.4:
PROTI:

14 dlanov obdinskega sveta:
14

0.

Sklep je sprejet.

PREDLOG SKLEPA 5T. TI.I.
Obiinski svet Obdine Moravske Toplice sprejme predlagan Sklep o doloiitvi ekonomske
cene programov predSolske vzgoje in plaiila starlev v javnem vzgojno-varstvenem
zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice.
Navzodih

je

ZA:
PROTI:

14 dlanov obdinskega sveta:
13

0.

Sklep je sprejet.

K 3. toiki:
Informaciia o novem reZimu prehrane in ooiitka v iavnem vzqoino-varstvenem
z4vp{q Vrtci Obiine Moravske Toplice
SaSo Koca je kot predsednik odbora za druZbene dejavnosti, povedal, da je sklical
sestanek, na katerem so se sestali predstavniki vrtca in sveta starSev, in se dogovorili, da nov
reZim prehrane in poditka poskusno ostaja mesec in pol. Po preteku tega dasa se izvede anketa
star3ev in strokovnih delavcev, na osnovi rezultatov katere se sprejmejo nadaljnje odloditve.

G.

Y razprayi

so sodelovali:

Ga. Simona Kaudid - ravnate ljica Vrtcev obdine Moravske Toplice je povedala, da je pred
spremembo reZima opravila ftvgovore in analizo s strokovnimi delavci, ter da bodo starii
po preteku poskusnega obdobja lahko podali realno oceno.
G. Stefan Kodila je ravnateljico vpraial kje v Sloveniji se izvaja podoben reZim in kakSni
so rezultati.

Ga. Simona Kaudid - ravnateljica Vrtcev obdine Moravske Toplice je odgovorila, da V(ci
obdine Moravske Toplice sodelujejo z vrtcem Ptul, ki ima tak5en reZim Ze ved kot
desetletje. Polega tega imajo takSen reZim v vrtcu Slovenj Gradec in Slovenske Konjice.
G. SaSo Nordid je menil, da ima ravnateljica moZnost in pristojnost, da organizira delo v
zavodu. vendarje dobro, da vkljudi tudi starSe in zadevo re5i v dobro vseh.
G. Stefana Zohara je zanimalo kakSna bo odlotitev zavoda, v primeru, da bodo po
poskusnem obdobju star.ii proti reZimu, zaposleni pa bodo za. Prosil je, da se rezultati
predstavijo tudi obdinskemu svetu.
Ga. Simona Kaudid - ravnateljica Vrtcev obdine Moravske Toplice je odgovorila, da imajo
zaposleni vedno moZnost, da podajo svoje mnenje, ter da upa, da bodo zaposleni in star3i
ugotavljali isto.

K.l. toiki:
Predlos skl e D a o sofinanciraniu

OS Bogo iina in DO5 Prosen iakovci

Ga. Martina vink Kranjec - tajnik obdine je povedala, da je obdina prejela vloge osnovnih iol
za sofinanciranje delovnih mest, ter da glede na to, da so se za ta namen sredstva zagotavljala

J
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Ze do sedaj in so predvidena v proradunu za leto 2016, obdinskemu svetu predlaga, da
predlagane sklepe o sofinanciranju sprejme.
Zadevo sta na svojih sejah obravnavala odbor za drrlbene dejavnosti in statutamo pravna
komisija, ki obdinskemu svetu predlagata, da sprejme predlagane sklepe o sofinanciranju OS.
G. SaSo Koca je predlagal, da obdinski svet o sofinanciranju odloda po osnovnih Solah, ker bo
sam glasoval proti solinanciranju OS Bogojina. katere ravnateljica se ne udeleZuje sej
obdinskega sveta, da bi podala porodilo.
G. Stet-an Kodila je povedal, da se strinja z mnenjem SaSoja, vendar bo glasoval za, ker gre za
otroke, ne za ravnateljice.

PREDLOG SKLEPA ST. T.TS:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice odobri sofinanciranje manjkajoiih deleLev za
naslednja delovna mesta na OS Bogojina:
- kuhar v deleiu 0,57 in
- hiSnik v deleZu 0,20.
Navzodih

je

ZA:
PROTI:

i4 dlanov obdinskega sveta
12

0.

Sklep je sprejet.

PREDLOG SKLEPA 5T. TM:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice odobri sofinanciranje:
- dodatnih l0 urpouka tedensko za loteno pouievanje slovenliine in matematike v
in 4. razredu OS Fokovci, v Solskem letu 2016/2017,
0,50
deleZa zaposlitve kuhinjske pomoinice,
- 0,2 deleLa zaposlitve raiunovodje.
Navzodih

je

ZA:
PROTI:

2.

l4 dlanov obdinskega sveta:
14

0.

Sklep je sprejet.

PREDL OG SKLEPA ST. I47:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice odobri sofinanciranje manjkajoiih deleiev za
naslednja delovna mesta na DOS Prosenjakovci:
- kuhar v deleZu 0,50 in
- iistilka v deleZu 0,10.

Navzodihje l4 dlanov obdinskega sveta:

ZA:
PROTI:

14
0.

Sklep je sprejet.
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K

5.

toiki:

Predloe soslasia k neodnlainemu Drenosu dela gasilskesa doma NorSinci
Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obdine je povedala, da je Prostovoljno gasilsko druStvo
Noriinci na izrednem obdnem zboru dne 26.7.2016, sprejelo sklep o preimenovanju
gasilskega doma v vaSko gasilski dom, ter o prenosu % deleZa na KS NorSinci.
Zakon o gasilstvu v drugem odstavku 48. dlena doloda, da gasilsko dru5tvo ne sme brez
poprejSnjega soglasja lokalne skupnosti odtujiti objektov, namenjenih za opravljanje nalog
gasilstva. razen de pristojni organ lokalne skupnosti ne dolodi drugade.
Na podlagi navedenega obdinskemu svetu predlagamo. da poda soglasje PGD NorSinci, da %
parcel 5t. 14612 in 146/4, obe k.o. NorSinci prenese v lastniStvo KS Norsinci in si s tem
zagotovi pomod pri vzdrZevanju gasilskega doma, ki se ne uporablja sarno za opravljanje
nalog gasilstva.
Predlog sktepa je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki obdinskemu svetu
predlaga, da sprejme predlagan sklep.

Predloq SKLEPA ST. 148:
Obtina Moravske Toplice soglaSa, da PGD Nor5inci % nepremiinin parcela 5t. 14612 in
14614, obe k.o. NorIinci, neodplaino prenese v lastniStvo KS Nor5inci.
Navzodih

je

ZA
PROTI

14 dlanov obdinskega sveta:
14
O.

Sklep je sprejet.

K

6.

toiki:

Predlos Komisiie za n rtzn anr arnna s rade za podelitev naziya iastni obian. nasrade.
velike zahvalne listine in nriznani. ter nredlog sklepa o vi5ini naerade

Soiii

predsednik komisije za priznanja in nagrade je povedal, da je komisija
prejela 5 predlogov, in sicer:
I
Krajevna skupnost Selo predlaga podelitev priznanja Milosavljevii Milivoj-u;
sopredlagatelji so: PGD Selo, NK Rotunda Selo, dlani obdinskega sveta iz Sela
2. Obdinska Sportna zveza Moravske Toplice je podala dva predloga brez utemeljitve:
a./ predlog za Priznanje OMT: Sebastijan Koltai (karate)
b/ predlog za Nagrado OMT: Sebastijan Koltai (karate)
3. Ztpan Alojz Glavad predlaga, da priznanja prejmejo:
a./ Franc iami iz Sebeborec 121 - naziv eastni obdan OMT
b/ KS Vudja Gomila (svet KS) - Priznanje OMT
c/ ilanska ekipa GMT Bogojina - Priznanje OMT
d/ Sebastjan Koltaji, Ivanci - Nagrada OMT
4. Svet starSev OS Bogojina za Nagrado OMT predlaga Solski sklad na OS Bogojina
5. KTD Filovci za Priznanje OMT predlaga Martina Berdena Filovci.
Povedal je, daje komisija glede na to, daje prejela veliko Stevilo utemeljenih predlogov za
priznanja, predlagatelja KS Selo zaprosila za soglasje, da se Milivoju Milosavljeviiu za 35letno javno delovanje podeli Velika zahvalna listina. Predlagatelj seje s predlogom strinjal.

G. Ludvik

.
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V razpravi

so sodelovali
G. Stefan Kodila je pohvalil delo komisije, ki je zahtevno in destital nagrajencem.
G. Alojz Glavad - Zupan se je pridruZil mnenju g. Kodila, ter menil. da je potrebna
sprememba odloka, saj imajo v ostalih obdinah moZnost podeljevanja priznanj tudi
Zupani.
G. Stefan Zohar je opomnil. da je bilo lani govora o spremembi odloka v tej smeri. da se
naziv dastni obdan podeljuje na dva ali tri leta.
G. Ludvik Sodid - predsednik komisije se je strinjal, da je bil naziv dastni obdan miSljen
drugade, 5irie, za delo izven obdine ...
G. DuSan Grof - podZupan seje strinjal, da s tem, da se naziv dastni obdan podeljuje vsako
leto, le-ta izgubi pomen. menil je, da bi dastni obdan moral postati nekdo. ki ni obdan.

Predloe SKLEPA ST. 149:
Naziv taSTNI oBiAN OBCINE MORAVSKE TOPLICE se podeti-FRANCu tARNIu
iz Sebeborcev za neprecenljiv prispevek k prometni vzgoji in nenehni skrbi za ureditev
prometnih razmer.
VELIKA ZAHVALNA LISTINA se podeli MILIVOJu MILOSAVLJEVIC iz Sela za
dolgoletno plodno delo v krajevni skupnosti in krajevnih organizacijah.
NAGRADO OBaINE MORAVSKE TOPLICE pre;me SOLSKI SKLAD NA
OSNOVNI SOL| SOGOJINA za prizadevnost pri zagotavljanju dodatnih sredstev za
Solske dejavnosti in pomoi uiencem.
PRIZNANJE OBCINE MORAVSKE TOPLICE prejmejo:
MARTIN BERDEN iz Filovcev za dolgoletno delo v dru5tvih kraja Filovci,
SEBASTIJAN KOLTAJI iz lvancev za izjemne tekmovalne uspehe v karateju,
NOGOMETNI KLUB GMT BOGOJINA, Bogojina za opazte tekmovalne uspehe in
sistematiino vzgojno delo z mladimi.
Navzodih

je

ZA,
PROTI

14 dlanov obdinskega sveta:
14
O.

Sklep je sprejet.

Predlos SKLEPA St. tSO:
ViSina nagrade Obiine Moravske Toplice v letu 2016 zna5a 500,00 EUR neto.
Navzodih

je l4 dlanov obdinskega sveta:

ZA
PROTI

14
O.

Sklep je sprejet.

K

7.

toiki:

Pobude. mnenia. vnralan ia in odgovori

Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obdine je podala odgovor na vpraSanje SaSa Nordida.
Prebrala je odgovor javnega podjetja iista narava, ki pojasnjuje, da so po ogledu ceste mimo
igriSda v Sebeborcih, ugotovili, daje smiselno postaviti prometni znak ovinek na levo, ter da
bodo znak postavili 6.9.2016. Povedala je, da je obdinska uprava na pobudo Andreja Baligata
glede kolesarske steze Filovci, poslala urgenco na ministrstvo.
6
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G. Ladislav Sabotin je opozoril na neurejeno okolico vrtca Prosenjakovci. Povedal je, da
je iista narava uredila vhod v vrtec. prednja stran pa je ostala nespremenjena. Zahteval je,
da se poda odgovor kdaj bodo urejene ceste in poti po komasaciji Prosenjakovci, saj je
dostop do njiv nemogod.
G. Stefan Zohar je podal pobudo, da se glede na to, da dedalje ved star5ev iz MadZarske
vpisuje svoje otroke v DOS Prosenjakovci, starSem omogodi, da otroke vpi5ejo tudi v
vrtec Prosenjakovci. Predlagal je, da se starSem omogodi subvencija za pladilo vrtca iz
sredstev MNSS Obdine Moravske Toplice. Glede na ugotovitev, da Panvita za bioplinamo
Motvarjevci letno plada 5.000,00 EUR davka na odpadno vodo, ga je zanimalo, kam
gredo ta namenska sredstva oz. koliko teh sredstev se nameni ogroZenim v vasi.
G. Stefana Kodila so zanimale o pravljene aktivnosti pri nadrtovani izgradnji parkiriSda pri
osnovni Soli Fokovci, aktivnosti sprejema OPN ter aktivnosti glede ureditve kurjave na
osnovnih Solah.
G. Andrei Baliead je prosil Zupana, da se glede kolesarske steze osebno oglasi na
pristojnem ministrstru, ker se lahko zgodi, da za ta namen zmanjka drZavnih sredstev.
Opozorilje, daje krajevna tabla Filovci moteda, ker glede na to, da ni postavljena na pravi
lokaciji, zapira pogled.

Zupan je povedal, da bo obdina preverila ali je iista narava pri vrtcu
Prosenjakovci naredila vse, kar ji je bilo narodeno.
Glede subvencij e vrtca iz sredstev MNSS je povedal, da to ne gre! prav tako se davki na
odpadno vodo, ki so prihodek obdinskega proraduna, ne morejo neposredno dajati ogroZenim.
Na vpraSanje g. Stefana Kodila je odgovoril, da ideja postavitve parkiriSda v delu igriSda, ni
izvedljiva, da izdelovalec OPN v teh dneh poSilja na pristojno ministrstvo, ter da v osnovnih
Solah prikljudujejo nova prikljudna mesta za elektridno energijo. Povedal je, da se pri DOS
Prosenjakovci na podlagi razpisa Fundacije za Sport, ureja igri5de.
Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik obdine je na vpra5anje Ladislava Sabotina o dostopu do
njiv. odgovorila, da je vloga za agromelioracijo vloZena na ministrstvo, ter da se obdina po
prejemu odlodbe, lahko prijavi na razpis, ki naj bi bil objavljen v mesecu oktobru, ter Sele po
dodelitvi sredstev iz razpisa, lahko pridne z deli. Strinjala pa se je, da je potrebno opraviti
dela, ki so res nujna.

G. Alojz Glavad

-

G. Ladislav Sabotin je prosil, da se komasacijski odbor oz. krajane Prosenjakovcev pisno
obvesti o datumu objave razpisa in o moZnosti izvedbe del.

K 8. toiki:
Razno

G. Alojz Glavad - Zupan je dlane obdinskega sveta povabil na osrednjo prireditev ob
obdinskem prazniku, ki bo v soboto v Kandevcih.

Sejaje bila zakljudena ob 17.20.
Zapisala:

Melita

Predsedujodi:
DuSan Grof, podZupan
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