21. december 2021.

21. seja obfinskega sveta

ZAPISNIK
21. redne seje Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice,
kije potekala 21 . decembra 202l ob 15. 30 v SRC Martjanci

Navzoii ilani obiinskega sveta:
Andrej Baligad, Igor Camplin, Majda Durinek, Franc Gomboc, TomaZ Gregorec, Stefan Kodila, Suzana
Koltai, Bojan Su5lek, JoZe Trajber, Alojz Trplan, Leonn Tumer, Zsuzsi Vugrinec, Stefan Hul.
Odsotna dlana obdinskega sveta: Du5an Puhan, SaSo Koca (oba opravideno).

Ostali navzoii:
Alojz Glavad - Zupan, Martina Vink Ikanjec - direktorica obdinske uprave, Melita Gorza - pravnica VIV2, ki
pi5e zapisnik, ter BlaZ MalenSek - TerraGIS d.o.o. (pri 3. todki).
Sejo je vodil podZupan Andrej Baligad. Po ugotovljeni navzodnosti je obdinski svet soglasno sprejel
zapisnik 20. redne seje Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice, skupaj s pripombo Andreja Baligada,
pri todki 4., ki se glasi: Andrej Baligad je povedal, da je pri ocenjevanju urejanosti krajev leto5nje leto
sodelovala Jelka P5ajd, ki je kar v nekaj naseljih omenila, da so bili v preteklosti nekateri zgodovinsko
pomembni spomeniki, grobi5da odstranjeni. Izrazll je upanje, da se to danes ne dogaja ved. Glede dviga cen
vzdrZevanja pokopali5d je menil, da bi se cena lahko dvigovala v ved letih v dopustnoa procentu, ter se tako
s tern ne bil obremanjevalo obdinski svet z vedjim deleZem dviga cen.
Predsedujodi je predstavil dnevni red, posredovan z vabilom:
1 . Porodilo o izwSitvi sklepov obdinskega sveta, sprejetih na 20. redni seji
2. Predlog Odloka o spronernbah in dopolnitvah Odloka o proradunu Obdine Moravske Toplice za leto
2021 in Odloka o spranonbah Odloka o proradunu Obdine Moravske Toplice za leto 2022 skrajSani postopek

Predlog Odloka o programu oprernljanja stavbnih zemlji5d in merilih za odmsro komunalnega
prispevka - I. obravnava
4. Predlog Odloka o spremernbah Odloka o kategorizaciji obdinskih javnih cest v Obdini Moravske
Toplice - skraj5ani postopek
5 . Predlog sklepa o dopolnitvi nadrta razpolaganj a za leto 2021 in 2022
6. Predlog Sklepa o wednosti todke za izradun nadomestila za uporabo stavbnega zemlji5da na obmodju
obdine Moravske Toplice zaleto 2022
7. Predlog Letnega programa kulture Obdine Moravske Toplice zalelo 2022
8. Predlog Letnega programa Sporta Obdine Moravske Toplice zaleto 2022
9. Predlog Letnega programa ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeZelja v
Obdini Moravske Toplice v letu 2022
10. Predlog sklepa o financiranju dodatne zaposlitve vjavnem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice
ll.Predlog soglasja k spremembam sistemizacije delovnih mest v javnem vzgolno-izobra1evalnern
zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice za Solsko leto 202112022
12. Pobude in rpra5anja

3.

13. Razno.
Predlagan dnevni red je

bil soglasno sprejet.

K l. toiki:
Poroiilo o izvr5itvi sklepov obiinskeea sveta. spreietih na 20. redni seii
Porodilo o izwSitvi sklepov, sprejetih na 20. redni seji je predstavila direktorica obdinske uprave Martina
Vink Kranjec, kije povedala, da so bili vsi sklepi, sprejeti na 20. redni seji obdinskega sveta, realizirani.
Porodilo je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska podlaga,
razlog; za sprejern sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljavno zakonodajo.

Obiinski svet ObEine Moravske Toplice je seznanjen s PoroEilom
Obiine Moravske Toplice, sprejetih na 20. redni seji.

o izvrSitvi sklepov ObEinskega sveta
1
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Navzodihje

ZA:
PROTI:

21. december 2021

13 dlanov obdinskega sveta:
13

0.

Sklep je sprejet.

K 2. toiki:
Predlog Odloka o spremembah in donolnitvah Odloka o proraCunu ObEine Moravske Toplice za leto
2021 in Odloka o spremembah Odloka o nroraEunu Obdine Moravske Toplice za leto 2022 - skraiSani
PostoPek
Glavad je podal osnovna izhodiSda in pojasnil, da so spremembe proraduna potrebne, ker med
proradunskim letom prihaja do spronemb. Tako je namesto planiranih 12 milijonov prihodkov, bilo
realiziranih 10 milijonov. Pri5lo je do zamika velikih investicij, kot je izgralnja II. faze Pomurskega
vodovoda, dasovni zamik izvedbe komasacije Martjanci - Nor5inci, rekonstrukcija DOS Prosenjakovci.
Poudaril je, da dez 50 oh prorabtna zavzemajo obvezne naloge obdine, kot so predSolsk a vzgoja, financiranje
stroikov prevoza osnovno5olskih otrok, javna komunalna infrastruktura, varstvo starejSih, pomod ob rojstl.u
otroka, sofinanciranje gradnje malih distilnih naprav ipd. Povedal je, da je zadovoljen z odnosom vlade do
lokalne skupnosti, saj se povprednina poveduje, do prernikov pa prihaja tudi pri investicijah na drZavni
infrastnrkturi.
Predlog odlokov je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlogS za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljavno
zakonodajo, ter ostala stalna delovna telesa obdinskega sveta: odbor za lokalno infrastrukturo. odbor za
druZbene dejavnosti. odbor za kmetiistvo. svet za varstvo uoorabnikov javnih dobrin. odbor za za5dito in
reievanje, ki obdinskemu svetu predlagajo, da sprejme predlagana odloka.
Y razoruvi so sodelovali:
Stefan Kodila je pohvalil pripravo gradiva, ki je obseZno in nazomo prikazano. Pozdravil je proces
financiranja primerne porabe s strani drZave in pridobitev sredstev za investicije v DOS Prosenjakovci in
pomurski vodovod. Ugotavljal je, da je pobrana turistidna taksa glede na razmere zadovoljiva, ter
zaprosil za stnrkturo najvedjih pladnikov turistidne takse (3 - 4 najvedji pladniki po wstnern redu).
Zanimalo ga je kako daled je realizacija ulidne razsvetljave Selo proti iikedki vasi, ter kaj je mi5ljeno
pod proradunsko postavko obnova infrastrukture na podeZelju na strani 10 Rebalansa proraduna 2021 in
2022 v viiiri 50.000,00 EUR, od katerih je bilo realiziranih 29.810,00 EUR. Izpostavil je, da pogre5a
proradunsko postavko za razvoj malega gospodarstva, saj je bil prernik na tern podrodju predlagan Ze v
preteklosti. Zanimale so ga kljudne podrobnosti glede urejanja obmodja Rimske iarde v vi5ini
100.000,00 EUR. Povedal je, da ga veseli, daje urejeno kroZi5de in dovoz sosede v Moravskih Toplicah.
Predlagal je, da obdinska uprava pripravi strukturo vlaganj nad 10.000,00 EUR v zadnjih 10 letih po
naseljih v obdini.
Zupan Aloiz Glavad je glede strukture turistidne takse pojasnil, da so najvedji pladniki turistidne takse:
Terme 3000, terme Vivat, gostiSde Aleksander in Panonska vas. Povedal je, da se pod obnovo
infrastrukture na podeZelju planira ureditev komunalne infrastrukture na podeZelju.
. Glede malega gospodarstva je pojasnil, daje potrebno pripraviti pravilnik in v njern doloditi merila in
pravlla za pridobitev sredstev. Pojasnil je, da v letu 2022 izdatkov v Rimsko iardo ne bo veliko, saj 5e
vedno poteka registracija druZbe, kateri sledi pridobivanje koncesijske pravice. Tudi sam je izrazil
zadovoljstvo, da se kroZiSde Moravske Toplice zakljuduje - da je kondno sprejet dogovor z obdanko o
ureditvi dovoza s stranske ulice. Pojasnil je da so vlaganja v KS opisana pri rebalansu po KS, saj se
proradun pripravlja skupaj s KS.
TomaZ Gresorec je izrazll obZalovanje, da se ureditev ceste Bogojina eaeg, za katero je v letu 2022
planiranih 56.000,00 EUR, ostalo pa leta 2023, prelaga. Zanimalo ga je kako daled je ureditev
lastninskih razmerij za karalizacijo, in koliko pow5ine ima v lasti obdina za ureditev poslovne cone v
Bogojini, ter kako je miSljena ureditev kriZi5da Bogojina in postavitev postajali5d. Zanimalo ga je tudi ali
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obnovo vednamenskih objektov vkljudeni tudi objekti
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v

lasti KS, ter ali je znana vi5ina

komunalnega prispevka za gradnjo Sportne dvorane Moravske Toplice.
Zupan Alojz Glavad je odgovoril, da se popravilo ceste Bogojina iereg planira v letu 2023, ker se
ocenjuje, da prej ne bo urejena kanalizacija, za katero pridobivamo sluZnosti. Glede poslovne cone
Bogojinaje povedal, daje ena faza odkupa zakljudena, da so pridakovanja nekaterih lastnikov previsoka,
ter da je potreben ureditveni nadrt in komunalna oprema. Pojasnil je, da je kriZiSde Bogojina v fazi
projektiranja, ki ga je narodila direkcija RS za ceste, ter da obnova vednamenskih objektov vkljuduje
investicijska in vzdrZevalna dela na objektih po KS.
Glede komunalnega prispevka je direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec povedala, da zraSa
cca 90.000,00 EUR, ki ga bo obdina pladala v obdinski proradun.

Oblinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proralunu Obtine Moravske Toplice za leto 2021 s prilogami po skrajSanem postopku.
Navzodih

je

13 dlanov obdinskega sveta:

ZA:
13
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

PREDLOG SKLEPA ST.234:

o spremembah Odloka
proraiunu Obiine Moravske Toplice za leto 2022 s prilogami po skrajlanem postopku.
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok
Navzodihje

zA..

PROTI:

o

13 dlanov obdinskega sveta:
13

0.

Sklep je sprejet.

K 3. toiki:
Predlos Odloka o prosramu opremliania stavbnih zemliiSi in merilih za odmero komunalnesa
prispevka - I. obravnava
Predlog odloka sta na svojih sejah obravnavala statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlogS za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljavno
zakonodajo, ter odbor za lokalno infrastrukturo, ki obdinskernu svetu predlaga, da sprejme predlagan odlok.
Predlagan odlok je Fedstavil pripravljalec odloka BlaZ Malen5ek - TerraGIS d.o.o., ki je pojasnil pojem
komunalni prispevek ter povedal, da v porpredju komunalni prispevek ostaja na isti vi5ini kotje bil do sedaj,
ter da olajSava za mlade druZine ni del tega odloka, ampak je za to potreben poseben pravilnik.
V razoravi so sodelovali:
Stefana Kodilo je zanimalo zakaj se sprejema nov odlok, glede na to, da ugotavljamo, da ni sprananb v
vi5ini komunalnega prispevka.
BlaZ Malen5ek - TerraGIS d.o.o. je odgovoril, da je nov odlok potreben zaradi uskladitve z veljavno
zakonodajo.

-

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o podlagah za

odmero
komunalnega prispevka za obstojeio komunalno opremo za obmoije Obiine Moravske Toplice in ga
posreduje v 15 - dnevno javno razpravo.

-)
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Navzodihje

ZA:
PROTI:

sveta

21. december 2021

13 dlanov obdinskega sveta:
13

0.

Sklep je sprejet.

K 4. toiki:
Predloe Odloka o spremembah Odloka o katesorizaciii obiinskih iavnih cest v Obiini Moravske
Toplice - skraiSani postopek
Predlagan odlok je predstavila direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec, ki je povedala, da gre za
izloditev ceste Bogojina, ki bo postala drZavna cesta, iz kategorizacije.

je na svoji seji obravnavala

statutarno pravna komisija. ki ugotavlja, da so zakonska
podlaga, razlo$ za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljavno
zakonodajo, ter odbor za lokalno infrastrukturo, ki obdinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagan odlok.
Razprave ni bilo.
Predlagan odlok

PREDLOG SKLEPA ST.236:

Obdinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o spremembah Odloka
kategorizaciji obiinskih javnih cest v Obiini Moravske Toplice po skrajlanem postopku.
Navzodihje

o

13 dlanov obdinskega sveta:

ZA:
13
PROTI: 0.

Sklep je sprejet,

K

5.

toiki:

Predloe sklena o donolnitvi nairta raznolasania za leto 2021 in 2022
Sklep o dopolnitvi nadrta razpolaganja je predstavila direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec.
Pojasnilaje, da gre za zemlji5da v katastrski obdini Moravci in Te5anovci.
Predlog sklepa je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da so zakonska podlaga,
razlogi za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljavno zakonodajo.
Y razoravi so sodelovali:
Leonn Tumer je opozoril na napako v se5tevku.
Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da ne gre za tapako, saj gre za seitevek
dveh nadrtov, to je nadrta razpolaganja z zemlji5di in nadrta razpolagula z zanlji5di s stavbo.

-

PREDLOG SKLEPA ST.237:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o dopolnitvi nairta razpolaganja z
zemlji5ii in sklep o dopolnitvi nairta razpolaganja z zemljiSii s stavbo Obiine Moravske Toplice za
leto 2021 in 2022.

Navzodihje

13 dlanov obdinskega sveta:

ZA:
13
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K

6.

toiki:

Predlos Sklena o vrednosti toike za izraiun nadomestila za uporabo stavbnesa zemlii5ia na obmoiiu
obiine Moravske Toplice za leto 2022
Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je povedala, da wednost Iodke za izradun nadomestila za
uporabo stavbnega zemlji5da na obmodju Obdine Moravske Toplice ostaja enaka kot je bila za leto 2021.
4
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Predlog sklepa je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da ni ovir za sprejem
sklepa, ter odbor za lokalno infrastrukturo, ki obdinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagan sklep.
Razprave ni bilo.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Sklep o vrednosti totke za izraiun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljiSia na obmodju obiine Moravske Toplice za leto 2022.
Navzodih je 12 dlanov obdinskega sveta:
12
ZA:
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K

7.

toiki:

Predlos Letnesa nrograma kulture ObCine Moravske Toplice za leto 2022
Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je pojasnila, da je Letni program kulture v Obdini
Moravske Toplice skupaj z Odlokom o proradunu Obdine Moravske Toplice za leto 2022 podlaga za
razdelitev sredstev za dejavnost kultumih druStev na podlagi javnega razpisa.
Predlog sklepaje na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja, da so zakonska podlaga,
ruzlogS za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljavno zakonodajo, in
odbor za druZbene dejavnosti, ki obdinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagan letni program kulture.

Y razoravi

-

so sodelovali:

TomaZ Gresorecje vpra5al ali se sredstva glede na leto5njo Covid situacijo prena5ajo v naslednje leto.
Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je pojasnila, da so merila nastavljena tako, da je vedji
poudarek delovanju dru5tev, zato se sredstva za prireditve ne prena5ajo.
Stefan Kodila je ugotavljal, da obdina za namen kulture namenj akar 4 %o proraduna, kar ni malo.

PREDLOG SKLEPA 5T. ZSg:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Letni program kulture Obiine Moravske
Toplice za leto 2022.
Navzodih

je

13 dlanov obdinskega sveta:

13
ZA:
PROTI: 0.

Sklep je sprejet,

K 8. toiki:
programa
Predlos Letneea
Sporta Obiine Moravske Toplice za leto 2022
Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je pojasnila, da so zneski usklajeni s proradunom.
Predlog letnega programa Sportaje na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija. ki ugotavlj a, daje v
predlogu navedena primema zakonska podlaga, ter da sla razlog za sprejem sklepa in formalna oblikovanost
sklepa ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo, ter odbor za druZbene deiavnosti, ki obdinskemu svetu
predlaga, da sprejme predlagan letni program Sporta.
Y razoravi so sodelovali:
Stefan Kodilaje izpostavil, da Sport pomaga k stanju duha in telesa in posledidno k zdravernu Zivljenju.
Podobnega mnenja je bil tudi TomaZ Greeorec, ki je povedal, da si Sport zasluZi ved pozomosti.
Zanimala ga je luspe5nost sladilnice Kmci na razpisu fundacije za Sport.
Martina Vink Kraniec - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da gre pri sladilnici Kmci za lastna
sredstva, brez razpisa na fundacijo za Sport. Povedala je, da je na razpis fundacije za Sport letos
prijavljeno igri5de z umetno travo v Te5anovcih.

-

5
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-

TomaZa Gregorca je zanimalo zakaj

21. december 2021

pihaja v NRP 2022 do razlik v vi5ini sredstev, predvidenih ureditvi

hokejskega igriSda.

Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je odgovorila, da do povedanja sredstev prihaja
zaradi novih popisov del in vkljuditve umetne trave z vodno podlago v popis.

PREDLOG SKLEPA ST.24O:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Letni program Sporta v Obiini Moravske
Toplice za leto 2022,
Navzodihje

13 dlanov obdinskega sveta:

ZA:
13
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K

9.

toiki:

Predlog Letnesa prosrama ukrepov ohraniania in spodbuiania razvoia kmetiistva in podeielia v
Obiini Moravske Toplice v letu 2022

Letni program ukrepov za razvoj kmetijstva je predstavila direktorica obdhske uprave Martina Vink
Kranj ec.

Predlog sklepa sta na svojih sejah obravnavala statutamo pravna komisija. ki ugotavlja, da je v predlogu
navedena primerna zakonska podlaga, ter da sta razlog za sprejon sklepa in formalna oblikovanost sklepa
ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo, in odbor za kmetijstvo, ki obdinskernu svetu predlaga, da
sprejme predlagan letni program ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeZelja v obdini.
V razpravi so sodelovali:
Leonn Tumer je ugotavljal, da ostale obdine za kmetijstvo namenjajo ved kot naia obdina, saj dodajajo
nove vsebine, kot so naloZbe v opredmetena in neopredmetena sredstva.
Zupan Alojz Glavad seje strinjal, daje kmetijstvo pomernbna panoga in povedal, da ve{ame, da kak5na
obdina zmore ved, ter dodal, da bo morda tudi obdina Moravske Toplice sdasoma dodala kakSen ukrep

-

ved.
Stefana Kodilo je zanimalo koliko subvencij kmetijskih zavarovanj je bilo dodeljenih.
Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je pojasnila, da 5e nekaj sredstev
ostaja neporabljenih, zmanjkuje pa sredstev za aptenle.

za zavarovurje

PREDLOG SKLEPA ST.241:
Oblinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Letni program ukrepov ohranjanja in
spodbujanja razvoja kmetijstva in podeZelja v Obiini Moravske Toplice v leta 2022.

Navzodihje

13 dlanov obdinskega sveta:

ZA:
13
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K

10.

toiki:

Predlos sklena o financiraniu dodatne zaposlitve v iavnem zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice
Direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec je pojasnila, da ravnateljica Vrtcev obdine Moravske
Toplice z dopisom Obdino Moravske Toplice obveSda o predvideni upokojitvi zaposlene na delovnem mestu
tajnik VIZ VI, ter obdino prosi za financiranje usposabljanja osebe, ki bo upokojeno nadomestila.
Predlog sklepa sta na svoji seji obravnavala statutamo pravna komisiia, ki ugotavlja, da je v predlogu
navedena primema zakonska podlaga, ter da sta razlog za sprejern sklepa in formalna oblikovanost sklepa
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ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo in odbor za druZbene dejavnosti. ki obdinskemu svetu predlaga,
da sprejme predlagan sklep.
V razpravi so sodelovali:
TomaZa Gresorca je zanimalo ali ne obstajajo kak5ni notranji viri ali rezerve yi1.ca za delno pokritje
stroSkov usposablj anja.
Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da pri vrtcih ni financiranja driave, pa
tudi notranj ih rezerv l,rtca ni.
Stefan Kodila je izrazll upanje, da se 5e ne ve, da gre za nekoga, ki potrebuje dolgo usposabljanje.
Zarimalo gaje ali ni kak5nih rezerv znotraj obdinske uprave.
Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je povedala, da obdini ni znano, da bi oseba, ki bo
dela prevzela, ie bila znana. Pojasnila je, da gre tudi za kori5denje letnega dopusta zaposlene, ter daje v
obdinski upravi res sisternizirano delovno mesto radunovodja za zavode, a oseba zaposlena na tem
delovnem mestu opravlja druge naloge.
Stefana Kodilo je zanimalo ali bo na razpislu za prosto delovno mesto kot pogoj zahtevano ananje
madZarskega jezika.
Zsuzsi Vuerinec in Boian Su5lek sta menila, da je znafie madZarskega jezika na tem delovnem mestu
potrebno.

-

PREDLOG SKLEPA 242:
Obiinski svet Obiine Moravske odobri financiranje dodatne zaposlitve na delovnem mestu tajnik
YIZ Yl v javnem zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice, za ias usposabljanja (1. 3.2022 do 16. 5.
2022).
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13 dlanov obdinskega sveta:
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Sklep je sprejet.
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Predlog soqlasia k spremembam sistemizaciie delovnih mest v iavnem vzgoino-izobraievalnem
zavodu Vrtci obEine Moravske Toplice za Solsko leto 202112022
Ravnateljica Vrtcev Obdine Moravske Topliceje posredovala proSnjo za soglasje k sprernanbi sistemizacije
delovnih mest v javnem vzgojno-izobraievalnem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice za Solsko leto
202112022, v kateri predlaga, da se v enoti vrtca Moravske Toplice dodatno sistemizira 1 sprernljevalec
otroka s posebnimi potrebami za doloden das od 1. 1.2022 do veljavnosti zapisnika Razvojne ambulante s
centrom za zgodnjo obravnavo oz. spremembe ravni izobrazevanja.
Skupaj z navedeno predlagano dopolnitvijo je tako v javnon zavodu sistemiziranih 5 spranljevalcev OPP,
skupno paje sistsmiziranih 50,90 delovnih mest.
Predlagano sprananbo sistemizacije je 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 sklepa ustrezna in v skladu z veljavno zakonodajo, ter odbor za druLbene dejavnosti, ki
obdinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagano spremonbo.

Y

razorai je sodeloval Stefan Kodila, ki je povedal, da obstaja dejstvo, da je navedeno

spremembo

sistemizacije potrebno sprejeti, da paje dejstvo tudi, da vrtci presegajo Stevilo zaposlenih 50.

PRf,,DLOG SKLEPA 243:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice podaja soglasje k naslednji dopolnitvi sistemizacije delovnih
mest v javnem vzgojno-izobraievalnem zavodu Vrtci ObEine Moravske Toplice za Solsko leto
202u2022:
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21. december202L

21. seja obdinskega sveta

Naziv delovnesa mesta
SPREMLJEVALEC OPP

Navzodih
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Stevilo delovnih mest
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13 dlanov obdinskega sveta:
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Sklep je sprejet.
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Pobude in vpraSania
TomaZ Gregorec je podal pobudo, da obdina poda podporo sajenju medovitih rastlin, h kateri je Le
pristopilo veliko obdin v RS, cilj katerih je posaditi 2 milijona medovitih rastlin.
2. Leonn Turner je predlagal, da obdina razmisli o tem, da se gradivo elektronsko podpi5e in posreduje kot
elektronski dokument, saj je po scanih iskanje Zelenega gradiva teZko. Predlagal je tudi, da se obdanom
omogodi podajanje elektronskih vlog ter da se razmisli o oprostitvi pladila komunalnega prispevka za
mlade druZine v goridkem delu obdine.
3. Zupan Alojz Glava(,je povedal, da je glede komunalnega prispevka, na dana5nji seji bllo ruzloleno, da
zakonodaja oprostitev ne omogoda. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je pojasnila, da
bo obdinska uprava pripravila poseben pravilnik, ki bo omogodal olaj5ave za mlade druZine. Povedala je,
da obdinska uprava Ze sedaj sprejerna vloge obdanov po elektronski poti, v planu pa ima 5e ureditev
digitalnega podpisovanja in omogodanje aktivnega iskanja gradiva v PDFu.
4. Stefan Kodila je povedal, da je bilo o subvencioniranju komunalnega prispevka govora Ze na sejah
obdinskega sveta v preteklosti, ter dodal, da je ena od obdin komunalno oprernila obmodje, predvideno
za gradnjo mladih druZin. Zanimalo ga je zakajje na odseku ceste park Aleksander postavljen novi znak
za omejitev hitrosti 70, do sedaj pa je veljala omejitev 50.
5. Zupan Alojz Glavad je povedal, da je upravljavec obdinskih cest iista naraya d. o. o., za to podrodje pa
je pristojen tudi SPV in zaposleni v obdinski upravi, ter obljubil, da bomo preverili pri upravljavcu
obdinskih cest.

1.
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Razno

Martina Vink Ikanjec - direktorica obdinske uprave je dlane obdinskega sveta seznanila, da je potrebno
poslati obrazce za formiranje svetni5kih skupin.
Zupan Alojz Glavad se je dlanom obdinskega sveta zahvalil za skupno delo v celem letu ter jim zaielel
vesele praznike in sredno novo leto.
Seja je bila zakljudena ob 18.30.
Zapisala:
Melita Gorza

Predsedujodi:
Andrej Baligad, podZupan
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