
24. seja obiinskega sveta 21,. )vnij 2022

ZAPISNIK
24. redne seje Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice,

ki je potekala 21 . jmija 2022 ob 15. 30 v SRC Martjanci

Navzoii ilani obCinskega sveta:
Andrej Baligad, Igor Camplin, Majda Durinek, Franc Gomboc, Tomai Gregorec, SaSo Koca,
Stefan Kodil4 Suzana Koltai, Duian Puhan, Alojz Trplan, Leonn Tumer, Bojan SuSlek,
Zsuzsi Vugrinec.
Odsotna dlana obdinskega sveta: Stefan Hul, JoZe Trajber (oba opravideno).
0stali navzoii:
Alojz Glavad - Zupan, Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave, Slavica Fujs -
svetovalka za finance, Melita Gorza - pravnica VIU2, ki pi5e zapisnik.
Sejo je vodil podZupan SaSo Koca. Po ugotovljeni navzodnosti je obdinski svet soglasno
sprejel zapisnik 23. redne seje.
Predsedujodi je predlagal naslednji dopolnjen dnevni red:

l. Porodilo o izvr5itvi sklepov obdinskega sveta
2. Porodila uporabnikov obdinskega proraduna (Osnovna Sola Bogojina, Osnovna Sola

Fokovci, Dvojezidna osnovna Sola Prosenjakovci, Vrtci obdine Moravske Toplice,
Turistidno-informativni center Moravske Toplice, MadZarska narodna samoupravna
skupnost Obdine Moravske Toplice)

3. Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v javnem
vzgojno-izobralevalnem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice za Solsko leto
2022t2023

4. Predlog sklepa o doloditvi ekonomske cene programov pred5olske vzgoje in pladila
star5ev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice

5. Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade dnriine
v obdini Moravske Toplice - I. obravnava

6. Predlog sklepa o prerazporeditvi sredstev v NRP za leto 2022
7. Pobude in vpra5anja
8. Razno.

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.

K l. todki:
Porolilo o izvrSitvi skleDov obEinskesa sveta

Porodilo je predstavila direktorica obdinske uprave Martina Vink Kranjec, ki je povedal4 da

so bili vsi sklepi, sprejeti na prej5nji seji, realizirani.
Porodilo je na svoji seji obravnavala statutamo pravna komistja, ki ugotavlja, da so zakonska

podlag4 :.azlogi za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z

veljavno zakonodajo.

PREDLOG SKLEPA ST. ZOg'

obdinski svet obiine Moravske Toplice je seznanjen s PoroEilom o izvrsitvi sklepov

Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice, sprejetih na 23. redni seji.

Navzodih je l3 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.
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K 2. toiki:
Poroiila uporabnikov obiinskega proraiuna (Osnovna Sola Bogoiina. Osnovna Sola

Fokovci. Dvoieziina osnovna Sola Proseniakovci. Vrtci obiin e Moravske Tonlice.
Turistiino-informativni cen ter Moravske Tonlice. Madiarska narod na samouDravna

skupnost Obiine Morayske Tapllce)

Porodila uporabnikov obdinskega proraduna je na svoji seji obravnavala statutarno pravna
komisija, ki ugotavlja, da so zakonska podlaga, razlogi za sprejem sklepa in formalna
oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljavno zakonodajo.
Porodilo Osnovne Sole Boeojina je predstavil ravnatelj Bo3tjan Majerid, ki je povedal, da je
velik del porodila yezan na delo biv5e ravnateljice, pohvalil je sodelovanje s starSi in lokalno
skupnostjo. Povedal je, da so kljub epidemiji izvedli vse nadrtovane aktivnosti in nabavili
radunalni5ko opremo, kijo bodo lahko izposojali tudi udencem. Povedalje, da Stevilo udencev
nara5da ter izrazil potrebo po gradnj i prizidka, s kateroje obdina Ze semanjena.
Porodilo Osnovne Sole Fokovci je predstavila ravnateljica Suzana Deutsch, ki je povedalq da
se z rastjo Stevila udencev ne more pohvaliti, saj le-ta stagnira. Izpostavila je izvedene
projekte: Objem - bralna pismenost; JEST - vedjezidnost; Di5edi potenciali Goridkega; Varno
na kolo, Unesco ASP net. Izrazila je potrebo po weditvi Sportnega igri5da.
Ravnateljica DOS Prosenjakovci se je zahvalila obdini za dudovito prenovljeno 5olo, ter
izpostavila da je potrebno urediti 5e asfaltne povr5ine, ki so unidene in nevame za udence.
Glede na to, da odhaja v pokoj se je vsem prisotnim zahvalila za dobro sodelovanje in jih
povabila na prireditev ob obdinskem prazniku, ki bo potekala na Soli 9. septembra.
Porodilo Vrtcev obdine Moravske Toplice je predstavila ravnatelj ica Simona Kaudid, ki je
povedala, da je delovanje vrtca zaznanoyala epidemija, v dasu katere so bili vrtci zaprti in se
je izvajalo le deZurstvo. Kljub temu so organizirali prihod dedka Mraza >drive-in< pred enoto
vrtca Moravske Toplice. Pohvalilaje delovanje sklada vrtca.
Porodilo MNSS O Moravske Toolice je predstavila predsednica sveta MNSS Zsuzsi
Vugrinec, ki je povedala da je svet MNSS zaradi epidemije moral svoje programe in
aktivnosti prilagoditi, a je kljub temu dosegel zastavljene cilje. Sofinancirali so narodnostni
program DOS Prosenjakovci in enote vrtca Prosenjakovci, nabavo knjiZnidnega gradiva v
madZarskem jeziklu za potrebe kajevnih knjiZnic in izvajanje progfttmov druStev na
dvojezidnem obmodju, ter priredili kulinaridni popoldan in koncert.
Martina Vink Kranjec, direktorica obdinske uprave je povedala, da je direktorica TIC
Moravske Toplice svojo odsotnost na seji opravidila, zato bo na morebitna vpra5anja
odgovorila pisno.
V razpravi so sodelovali:

Tumer je pohvalil poziv ravnateljice OS Fokovci k urediwi Solskega igri3da, ki ga
uporablj ajo tudi otroci in mladostniki v svojem prostem dasu. Ravnateljici vrtcev je
destital za dudovito izvedeno prireditev Veliki prijatetji za male prijatelje.
Tomai Gregorec je izrazil zadovoljstvo, da osnovne Sole pomajo prioritete, da se
prilagajajo razmeram in v svoje programe vkljudujejo Sportne aktivnosti, zaZelel jim ie
uspe5no delo tudi v naprej.
Aloiz Glavad - zupan obdine Moravske Toplice se je zahvalil vsem porodevalcem in
izrazil zadovoljstvo, da noben zavod ne trpi takega pomanjkanja, da ne bi mogel izvajati
svoje dejavnosli. Povedal je, da je ponosen na uspehe udencev. JoZefi Herman _

ravnateljici Dos Prosenjakovci se je zahvalil za odlidno sodelovanje in ji zazelel dolgo
uiivanje v pokoju.
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PREDLOG SKLEPA ST. ZZO'
obiinski svet obiine Moravske Toplice se je seznanil z naslednjimi poroiili
uporabnikov obiinskega proraiuna za leto 2021:

1. Osnovna Sola Bogojina,
2. Osnovna SoIa Fokovci,
3. Dvojeziina osnovna Sola Prosetrjakovci,
4. Vrtci obiine Moravske Toplice,
5. Turistiino-informativnicenterMoravskeToplice,
6. MadZarska narodna samoupravna skupnost Obiine Moravske Toplice.

Navzodihje 13 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 13

PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

Predlos soslasia k sistemizaciii delovnih mest in k oblikovaniu oddelkov v iavnem
vzsoino-izobraievalnem zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice za Solsko leto

2022t2023

Sistemizacijo delovnih mest in oblikovanje oddelkov v javnem zavodu Vrtci obdine
Moravske Toplice je predstavila ravnateljica Simona Kaudid. Povedala je, da se glede na
vedje Stevilo vpisanih otrok v vrtec, poveduje tudi Stevilo zaposlenih.
Predlog soglasja sta na svojih sejah obravnavala: statutamo pravna komisij4 ki ugotavlj4 da
so zakonska podlag4 ruzlogi 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 predlagan sklep.
V razpravi so sodelovali:
- SaSo Koca - podZupan je ugotavljal, da je bilo na zadetku lanskega Solskem leta

sistemizirano ldelovno mesto manj, kot sedaj.
- Ravnateljica Simona Kaudid je pojasnila, da oddelke in obratovalni das vrtca oblikujejo

glede na potrebe star5ev, zato je potreba po zaposlenih vedja.
- TomaZ Gresorec je prosil pojasnilo glede zrnanj Sanje delovne obveznosti po kolektivni

pogodbi.
- Ravnateljica Simona Kaudid je povedala, da to re5ujejo na razlidne naiine v razlidnih

enotah vrtca.
- Stefan Kodila je ugotavljal, da bi glede na evidendni vpis v letu 2023, nadeloma lahko

imeli oddelke brez povedanega normativa. Prosil je za mnenje oz. ruzlago.
- Ravnateljica Simona Kaudid je pojasnilB, da bi v 2 oddelkih trenutno lahko bil oddelek

brez povedanega normativ4 a se sistemizacija in povedan normativ sprejemata na zadetku

Solskega leta za celo Solsko leto; ter dodalq da v primeru ukiniwe povedanega normativ4
ne morejo preusmerjati otrok iz ene enote v drugo.
Tomaia Gresorca je zanimalo kak5na je za obdino razlika med oddelkom brez

povedanega normativa in oddelkom s povedanim normativom.
Ravnatel ica Simona je pojasnila da obdina pladuje dejansko to, kar sedaj obdinski

svet sprejme. Obdina v primeru povedanega normativa pladuje prosta mesta, ki jih vrtec

mesedno poroda.

J

K 3. toiki:
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PREDLOG SKLEPA ST. ZZT:
a. Obiinski svet Obiine Moravske Toplice podaja soglasje k sistemizaciji delovnih mest

v javnem vzgojno-izobraZevalnem zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice za Solsko

leto 202212023 za naslednja delovna mesta:

b. ObIina Moravske Toplice podaja soglasje k oblikovanju 14 oddelkov v javnem
zavodu Vrtci obCine Moravske Toplice v Solskem letu 202212023 (od tega so 3
poloviEni oddelki in 1 oddelek brez poveCanega normativa).

Navzodihje 13 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 4. todki:
Predloe sklena o doloiitvi ekonomske cene Droqramov oredSolske vzsoie in plalila

Naziv delovnega mesta Stuvito delovnih mest
VZGOJITELJ 15,50

VZGOJITELJ PREDSOLSKIH OTROK _ POMOENIK VZGOJITELJA 15,50

RA\TNATELJICA I

TAJNIK VIZ VI I

KNJIGOVODJA I

HISNIK IN SoFER (sestavlieno delovno mesto) I

KUTIAR I

POMOCNIK KUHARIA, SOFER (sestavlieno delovno mesto) I

POMOaNIK KUHARIA, iISTILKA (sestavljeno delovno mesto) 3,50
POMOdNIK KUHARIA 3

EISTILKA I

e ISTILKA, PERICA (sestavljeno delovno mesto) I

0,50
ORGANIZATOR PREHRANE 0,20
ORGANIZATOR ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REZIMA 0,20
SPREMLJEVALEC OPP 4
SKT]PAJ 50,40

starSev v iavnem vzgotno-va rstvenem zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice

Ravnateljica Simona Kaudid je povedala, da glede na to, da se vse drazi (elektrika, gorivo,
zivila, telekomunikacijske storitve) predlagajo dvig ekonomske cene. predlagan sklep je na
svoji seji obravnavala statutamo pravna komisija. ki ugotavlja, da so zakonska podlaga,
ruzlogi za sprejem sklepa in formalna oblikovanost sklepa ustrezni in v skladu z veljavno
zakonodajo, ter odbor za druZbene dejavnosti, ki obdinskemu svetu predlaga, da spiejme
predlagan sklep.
Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je predstavila spremembe predlaganega
sklepa. V 4. dlenu sklepa je dodano dolodilo, ki doloda, da se ob predloZitvi zdravniSkega
potrdi la za dneve bolni5ke odsotnosti otroka za vsak dan od vkljudno 31. dneva odsotnosti,
star5em odSteje celoten znesek dnevne oskrbnine. pojasnila je, da je omenjeno dolodilo
dodano na predlog sveta zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice, ki je predlagal, da se
uporablja za odsotnost otroka vea kot 14 dni; predlog obdine paje ved kot 30 dni.
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V razpravi so sodelovali:

SVETOVALNI DELAVEC
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Ravnateljica Simona Kaudid je pojasnil4 da predlaga, da dolodilo, da se za dneve bolniske
odsotnosti otroka ob predloZitvi zdravni5kega potrdila za vsak dan od vklj udno 3 l. dneva
odsotnosti, star5em odSteje celoten mesek dnevne oskrbnine, zadrrc veljati s 1. 6. 2022.
TomaZa Gregorca je zanimalo ali glede na to, da je bil vrtec v dasu epidemije zaprt, niso
nastali nobeni prihranki oz. rezetye.
Ravnatelj ica Simona Kaudid je pojasnila" da prihranili niso, da pa je na ta radun verjetno

viSanje cene niZje.
Kodila e pojasnil, da to podraZitev sprejema laZje kot nekatere ostale podraZitve,

ki so glede na dej anske razmere pretirane.
Ravnateljica Simona Kaudid je iztazila upanje, da bo navedena cena vzdrZala vsaj do
konca leta.
Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je povedala, da obdina vztraja pri
predlogu, da se 5. dlen zadne uporabljati l. 7 . 2022, ostala dolodila p a s l. 9. 2022.

PREDLOG SKLEPAST .272:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Sklep o dololitvi ekonomske
cene programov predSolske vzgoje in plaiila starSev v javnem vzgojno-varstvenem
zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice.

Navzodihje 13 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 13

PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

K 5. todki:
Predlos Odloka o subvencionirantu komunalnesa orisnevka za mlade in mlade

druiine v obEini Moravske Toplice - I. obravnava

Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je predstavila odlok ter pojasnil4 daje v
odloku pojem 'mladi' in 'mlade druZine' opredeljen tako, kot to izhaja iz Pravilnika o
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
Predlog odloka so na svoji seji obravnavali: statutamo pravna komisiia ki ugotavlja" da so
zakonska podlaga, razlogi za sprejem sklepa in lormalna oblikovanost sklepa ustrezni in v
skladu z veljavno zakonodajo, odbor za druZbene deiavnosti. ki obdinskemu svetu predlaga,
da sprejme predlagan odlok.
Y razpravi so sodelovali:
- Stefan Kodilaje povedal, da pozdravlja navedeno odloditev, bolje pozno kot nikoli.
- Leonn Tumer ie povedal, da je bil predlog podan Ze v prej5njem mandatu Zupana in

obdinskega sveta.
- TomaZ Gregorec je menil, da velja razmisliti o podobnih ukrepih, kot je npr. prodaja

stavbnih zemlji5d mladim in mladim druZinam.
- SaSo Koca - podZupan je podal predlog, daje znesek subvencije komunalnega prispevka v

goridkem delu obdine vi5ji.

PREDLOG SKLEPA 5T. ZZS:

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o subvencioniranju
komunalnega prispevka za mlade in mlade druZine v obiini Moravske Toplice in ga

posreduje v 15 - dnevno javno rizpravo.
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ZA: 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

ao reraz o v NRP za leto 2

Stavica Fujs - svetovalka za finance je pojasnila, da je temeljni razlog za sprejem
predlaganega sklepa neizvajanje investicij v letu 2022 in predvsem povi5anje cen storitev in
materialov na postavkah, ki so nadrtovane v tem letu. Predlaga se prerazporeditev sredstev iz
posameznih projektov, ki jih v letu 2022 iz kakrinih koli razlogov ne bo moZno izvesti, na
projekte, ki so nadrtovani v let:u 2022 in jih zaradi prenizko nadrtovane vrednosti v NRP 2022
ne moremo izvajati. Tako je izgradnja plodnika Prosenjakovci vezana na investicijo drZave,

ceste Londarovci na izgradnjo vodovoda, za Ulico na bregu se Sele pripravlja dokumentacija,
planiran znesek za subvencioniranje malih distilnih naprav paje Ze skoraj izkoriSden.
V razDravi so sodelovali:

Stefan Kodila je menil, daje prerazporeditev sredstev za subvencioniranje malih distilnih
naprav za pozdraviti, ter da so tudi ostale prerazporeditve smiselne. Prosil je, da se pospe5i
aktivnosti v Selu, da se investicija vsaj zatne inajati.
Majda Durinek je povedala, dajo Zalosti, da Ulica na bregu spet izpade, ter prosil4 da se

uredi vsaj most.
Alojz Glavad - Zupan je povedal, da je problem Moravskih Toplic tudi poplavna v.rmost.
Prosil je za razumevanje, saj je glede na to, da so cene poskodile za 100 o%, nemogode
narediti vse.
Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je pojasnil4 daje popravilo luknje na
mostu na Ulici na bregu narodeno Ze nekaj dasa.

Suzana Koltai je povedala, so problemi povsod, tudi na cesti v njeni vasi so luknje, voda
odnaia ceste, a se je potrebno s tem sprijazniti in potrpeZljivo dakati. Razumljivo je, da se

bodo ceste uredile po izgradnji vodovoda.

PREDLOG SKLEPA ST.274:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o spremembah nairta
razvojnih programov Obdine Moravske Toplice za leto 2022.

Navzodihje 13 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 13

PROTI: 0.
Sklep je sprejet.

K 7. toiki:
Pobude in vDrasanta

1. Stefan Kodila je glede na to, da je v obdini veliko cest potrebnih asfaltiranja ali
obnove, predlagal, da se razmisli o njegovem predlogu, da eista narava d. o. o. nabavi
rabljen stroj za prebijanje cest, da se ceste ne reZeio.

2. SaSo Koca - podZupan je povedal, da se strinja s predlogom Stefana Kodile, saj nima
smisla, da se uredi nova cesta, potem pa sejo reZe.

3. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da se s predlogom strinja, a daje problem tudi to, da
Cista narava d. o. o. ne more dobiti strojnika, gradbenik4 niti navadnega delavca.
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K 8. toiki:
Razno

Alojz Glavad - Zupan je dlane obdinskega sveta seznanil, daje obdini uspeto pridobiti parcelo,
na katero bo preusmerjena voda v primeru vedjih nalivov v Moravskih Toplicah. Seja je bila
zakljudena ob 17.30.

Zapisala:
la Gorza

Predsedujodi:
Sa5o Koca, podZupan
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