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ZAPISNIK
7. redne seje Oböinskega sveta Oböine Moravske Toplice, ki je bila

v ponedeljek,22. junija 2015 v prostorih Oböine Moravske Toplice,
Kranjöeva ul. 3, s priöetkom ob 15. uri

NAVZOÖI ölani oböinskega sveta:
Andrej Baligaö, Majda Durinek, Du§an Grof, §tefan Hul, Saso Koca (pridruZil se je pri 2.
toöki dnevnega reda), Anita Kerman, §tefan Kodila, S_aso Noröiö, Ladislav Sabotin, Alojz
Trplan, Leonn Tumer, Vlado Vuökiö, Vesna Zadravec, §tefan Zohar.
Odsotni ölani: Igor Camplin.
Ostali navzoöi:
Alojz Glavaö - Zupan, Martina Vink Kranj ec - tajnik oböine, Slavica Fujs - svetovalka za
finance, mag. Milan §adl - vi§ji svetovalec za okoije in infrastrukturo, Anita Gomboc -
strokovna sodelavka za okolje in prostor, Branko §rok in Dragica Piv - öista narava d.o.o.
Te§anovci, Zsuzsi Vugrinec - predsednica MNSS Oböine Moravske Toplice, Matejka pajaliö

- direktorica TIC Moravske Toplice, Suzana Deutsch - ravnateljica O§ Fokovci, Simona
Kauöiö - ravnateljica Vrtcev oböine Moravske Toplice, in Melita Gorza -pravnik VIyl, ki
pi§e zapisnik.

Sejo je vodil Zupan Alojz Glavaö, ki je pozdravil vse prisotne in predstavil dnevni red,
posredovan z vabilorn:

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Oböinskega sveta Oböine Moravske Toplice
2. Poro-öila uporabnikov oböinskega proraöuna za leto 2014 (O§ Bogojina, O§ Fokovci,

DO§ Prosenjakovci, Vrtci oböine Moravske Toplice, TIC Moravski Toplice, MNSS
Oböine Moravske Toplice)

3. Predlog Odloka o spremen-rbal.r in dopolnitvah Odloka o kategorizacrji oböinskih javnih
cest v oböini Moravske Toplice - skraj5ani postopek

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadornestilu za uporabo
stavbnega zemlji§öa v oböini Moravske Toplice - skraj§ani postopek

5. Pobude, mlenja, vpra§anja in odgovori
6. Letno poroöilo JKP Öista narava d.o.o. zaleto 2074
7. Predlog sklepa o doloöitvi cene storitev javr.re sluZbe oskba s pitno vodo
8. Predlog Sklepa o doloöitvi ekonomske cene programov pred§olske vzgoje in plaöila

star§ev v javnern vzgojno-varstvcnem zavodu Vrtci oböine Moravske Toplice
9. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varslvenega

zavoda Vrtci oböine Moravske Toplice - skraj§ani postopek
l0.Predlog soglasja k sisternizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraZevalnen-r

zavodu Vrlci oböine Moravske Toplice za §olsko lelo 201512016
I 1. Predlog sklepa o dopolnitvi Naörta razpolaganja z zernlji§öi Oböine Moravske Toplice

za leto 2015 in 2016
12. Razno.

Predlagal je urnik 4. toöke dr.revnega leda, ter uvrstitev 5. toöke dnevnega reda na 10. toöko
dnevnega reda.

Prcdlagan dncvni red:
1. Potrditev zapisnika 6, redne seje Oböinskega sveta Oböine Moravske'l'oplice
2. Poroöila uporabnikov oböinskega proraöuna za leto 2014 (O§ Bogojina, O§ Fokovci,

DOS Prosenjakovci, Vrtci oböirre Moravske Toplice, TIC Moravske Toplice, MNSS
Oböine Moravske Toplice)
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Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji oböinskih javnih

cest v oböini Moravske Toplice - skraj§ani postopek
Letno poroöilo JKP Öista narava d.o.o. zaleto 2Ol4
Predlog sklepa o doloöitvi cene storitev javne sluZbe oskrba s pitno vodo
Predlog Sklepa o doloöitvi ekonomske cene programov pred§olske vzgoje in plaöila
star5ev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci oböine Moravske Toplice

Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega
zavodaVrtci oböine Moravske Toplice - skraj§ani postopek

Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraZevalnem

zavodu Vrtci oböine Moravske Toplice za §olsko leto 201512016

Predlog sklepa o dopolnitvi Naörta razpolaganja z zemlji§öi Oböine Moravske Toplice
zaleto 2015 in20l6

10. Pobude, mnenja, vpra§anja in odgovori
1 l. Razno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

K 1. toöki:

§tefan Zoharje predlagal, da se besedilo prve alineje 9. toöke na strani 7 zapisnika 6. redne

seje dopolni z argumenti, ki jih je podal ob predlogu za povi§anje globe, in sicer je povedal,

da je Oböina Moravske Toplice vodilna oböina v turistiöni dejavnosti, v primerjavi z ostalimi
sosednjimi oböinami pa irra prenizko globo.

PREDLOG SKLEPA §T. OO'

Oböinski svet Oböine Moravske Toplice potrdi zapisnik 6. redne seje Oböinskega sveta

Oböine Moravske Toplice, skupaj s predlagano dopolnitvijo.

Navzoöih je i 3 ölanov oböinskega sveta:

ZA: 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 2. toöki:

Oböine Moravske Toplice)

1 . Poroöilo OS Fokovci je predstavila ravnateljica Suzana Deutsch, ki je glede na to, da
so ölani oböinskega sveta prejeli celotno poroöilo v pisni obliki, izpostavila kljuöne
stvari. Povedala je, da so bili kljub upadu §tevila uöencev, na §oli zelo uspe§ni, saj so

uöenci prejeli 28 zlatilt priznanl. Povedala je, da je Sola Unesco §ola, zdrava §ola, ter
da ji letos poteöe naziv kulturna §ola, ki ga bodo obnovili.

2. Poroöilo TIC Moravske Toplice je predstavila direktorica Matejka Pajaliö. Povedala
je, daje bilo leto 2014 zaTlC projektno leto, da beleZijo vsako leto veö obiskovalcev,
da so odprti vse dni v letu, ter da so v letu 2014 ustvarili okrog 40% lastnih prihodkov.

3. Poroöilo MNSS Oböine Moravske Toplice je predstavila predsednica sveta MNSS
Zsuzsi Vugrinec, kije predstavila cilje in poslanstvo MNSS.
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Ravnateljici o§ Bogojine in Do§ Prosenjakovci sta se opraviöili, morebitna zastavljena
rpra§anja, povezana z njihovimi poroöili, pa jim bomo posredovali. Ravnateljica vrtcev
oböine Moravske Toplice bo prisotna pri ostalih toökah, povezanih z vrtcem in bo v okviru
teh odgovorila na morebitna vpra§anja.
Poroöila uporabnikov oböinskega proraöuna je na svoji seji obravnavala statutamo pravna
komisija, ki predlaga, da oböinski svet namesto predlaganega sklepa, da oböinski svet sprejme
poroöila uporabnikov oböinskega proraöuna, sprejme sklep, da se je oböinski svet s poroöili
seznanil.

Y razoravi so sodelovali:
- G. Du5an Grof- podZupan je izrazll öestitke O§ Fokovci za doseZene rezultate. Primerjal

je rezultate uöencev OS Fokovci pri nacionalnem preverjanju znanja s povpreönimi
rezultati v RS, t-er vpra§al , ali je za slab§i rezultat pri slovensöini kriv vpliv prekmursöine.

- Ravnateljica o§ Fokovci ga. suzana Deutsch je povedala, da so rezultaii nacionalncga
preverj anja znanja razliöni od generacije do generacije, ter da je primerjava tred solami
nerealna, saj nekatere O§ slab§e uöence na dan nacionalnega preuerlanja znanja pustijo
doma. Povedala je, da je za slab5i rezultat pri slovensöini krivo predvsem dejstvo, da
otroci neradi berejo.

- G. Stefan Kodiia je povedal, da je potrebno pohvaliti delovanje O§ Fokovci. Menil je, da
imajo teZave z bralno pismenostjo uöencev vse osnovne sole; zato je odgovornost vseh
nas, da zaznarno ta problern in ga posku§amo resiti. vsem zavodorn je zalelel uspesno
nadaljnje delo.

- G. Alojz Glavaö - Zupan je pohvalil osnovne sole v oböini, ki so uspesne tudi na ostalih
podroöjih.

PREDLOG SKLEPA §T.6I:
oböinski svet c)böine Moravske Top-lice se je seznanil s poroö-ili uporabnikov
olröinskega proraöuna za lcto 2014: OS Bogojina, O§ Fokovci, DO§ prosenjakovci,
Vrtci oböine Moravskc Toplicc, TIC Moravskc Toplice, MNSS Oböine Moravske
Toplice.

Navzoöih je 14 ölanov oböinskega sveta:
zA.. 14
PROTI: 0.

Sklcp je sprej et.

bah in Odlo orlzacll I
cest v oböini Moravske Tonlice - skraisani nostonek

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji oböinskih javnih cest v oböini
Moravske Toplice je predstavil mag. Milan §adl - vi§ji svetovalec za okolje in infrastrukturo,
ki je predlagal oböinskemu svetu, da predlagan odlok sprejure.

Predlog odloka so na svojih sejah obravnavali: statutamo pravna komisija, svet za varstvo
uporabnikov javnih dobrin ter odbor za lokalno infrastrukturo, ki oböinskernu svetu
predlagajo, da sprejme predlagan Odlok o spremernbah in dopolnitvah Odloka o
kategorizaciji oböinskih javnih ccst v oböini Moravske Toplice po skrajsanern postopku.

K 3. toöki:

-l
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Y razpravi so sodelovali:
- G. §tefana Kodilo je zanimalo, ali so v odloku upo§tevane vse pobude KS Selo in

Fokovci.
- Mas. Milan §adl - vi§ji svetovalec za okolje in infrastrukturo je odgovoril, da so nekatere

pobude upo§tevane, druge ne.

- G. §tefana Kodilo je zanimalo kaj zajemajavna cesta pod zap. §t.

omejevalni dejavniki, da cesta ne more biti kategoizirana.
141, ter kak§ni so uradni

- Mas. Milan §adl - vi§ji svetovalec za okolje in infrastrukturo je odgovoril, da je cesta pod

zap. 5t. 141 povezovalna cesta, ki vodi do Paserovih grab v Selu, ki je Ze bila in ostaja

kategorizirana. Za kategoizacijo morajo biti izpolnjene zahteve po uredbi - tehniöne

karakteristike, §irina, nosilnost, povezljivost delo naselij. ..

- G. Leonna Turnerja je zanmalanegativna opredelitev do ceste v k.o. Ivanj§evci.

Mae. Milan §adl je pojasnil, da je cesta po mnenju stroke pteozka.

Predloe SKLEPA §T.62:
Oböinski svet Oböine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o §premembah in
dopolnitvah Odloka o kategorizaciji oböinskih javnih cest v oböini Moravske Toplice.

Navzoöih je 14 ölanov oböinskega sveta:

ZA 13

PROTI l.
Sklep je sprejet.

Letno poroöilo JKP Öista narava d.o.o. zaleto 2014

Letno poroöilo JKP Öista naraya d.o.o. je predstavil direktor Branko §rok, ki je povedal, da je

imelo javno podjetje v letu 2074 zaposlenih 35 delavcev, od tega 27 za nedoloöen öas,2 za

doloöen öas in 12 delavcev, zaposlenih preko programa javnih del. Povedal je, da javno

podjetje opravlja gospodarske javne sluZbe odvajanja in öi§öenja komunalne odpadne vode,

vzdr1evanja cestnega omreija, vzdrLevanja javne razsvetljave, urejanja in vzdrLevanja

pokopali§ö, Poleg tel-r pa opravlja tudi trZne dejavnosti, kot so zunanje ureditve, izgradnja

kar-ralizacij in vodovodov, urejanje privatnih povr§in, ter prevozne in strojne storitve.

Letno poroöilo JKP Öista naraya d.o.o. za leto 2014 je na svoji seji obravnavala statutamo

pravna kornisija, ki ga predlaga oböinskemu svetu v sprejen-r.

Preclloe SKLEPA §T.63:
OffinrXi svet Oböine Moravske Toplice sprejme prcdlagano Letno poroöilo JKP Cista

narava d.o.o. za leto 2014.

Navzoöih je 14 ölanov oböinskega sveta:

ZA 14

PROTI 0.

Sklep jc sprejet.

K 5. toöki:

Ceno storitve javne sluZbe oskrba s pitno vodo je predstavila ga.Dragica Piv, kije povedala,

da je cena sestavljena iz vodarine, ki je enotna za vse uporabnike, ter iz omreZnine, ki se
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zaraöwava meseöno glede na zmogljivost prikljuöka. Predstavila je dosedanji in novi raöun za
storitev oskrbe s pitno vodo, ter pojasnila, da zna§a razhkav ceni za gospodinjstvo, ki porabi
10 kubikov vode, ob 100% subvenciji oböine, 2,30 EUR.
G. Alo-iz Glavaö - Zupan je pojasnil, da oböina v skladu z veljavno zakonodajo ne more
subvencionirati celotne cene, ampak ceno lahko subvencionira le v delu, ki zajema
omreZnino, zato se zatadel predlaga 100% subvencija oböine.

Predlog sklepa so na svojih sejah obravnavali statutarno pravna komisija, odbor za lokalno
infrastrukturo in svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Vsa navedena delovna telesa
oböinskega sveta predlagajo oböinskemu svetu, da predlagane sklepe sprejme.

V razpravi so sodelovali:
- G. §tefan Kodila je povedal, da gre za 4. poskus dviga cen vode, ter da so bili 3 poskusi

dviga cen ie ustavljeni brez posledic. Menil je, da mora cena ostati nespremenjena, saj ni
enakopravna, podraZitev pa bodo oböani itak deleZni s priklopom na Pomurski vodovod.
Menil je, da je JI(P Öista narava pri izraöunu cene v neposredne stro§ke dela vkljuöila tudi
delavce, zaposlene preko javnih del. Menil je, da je potrebno ceno zniäati, saj se le na ta
naöin lahko dvigne Stevilo uporabnikov.

- G. Alojz Glavaö - Zupan je povedal, da ne gre za 4. poskus dviga cen, da je bil do sedaj le
1 poskus dviga cen, ter pojasnil, daje dvig cene nujen, ker so na vodovodu Prosenjakovci
veliki stro§ki in mala poraba vode.

- G. §tefan Zohar je primerjal cene vode s cenami v ostalih oböinah, ter menil, da ni prav,
da se dodatno obremeni oböane, ki so prikljuöeni na javni vodovod.

- G. Branko §rok - direktor JKP Öista narava je pojasnil, da so izraöuni narejeni na redno
zaposlenih delavcih, ter povedal, da je problern v telrr, da ljudi ni rnogoöe prisiliti, da se
prikloprjo na javni vodovod, ter da tudi tisti, ki so priklopljeni, porabijo minimalno
koliöino vode,

- G. Vlado Vuökiö se je strinjal z dosedanjimi razpravljavci, ter s tern, da je potrebno najti
naÖin, da se ljudje priklopijo na javni vodovod, saj ni po§teno, da so z visjo ceno
kaznovani tisti, ki so priklopljeni na javni vodovod.

- G. §tefan Kodila je predlagal, da se zdrava pitna voda ustekleniöi in prodaja, ter podal
obrazloLitev glasu. Povedal je, da bo glasoval proti sprejernu predlaganih sklepov, saj se
glede na to, da bo krnalu zgralen Pornurski vodovod, z dvigorn cene lahko poöaka ir-r tako
zagotovi enakopravnost oböanov.

Predloe SKLEPA §T. 64:
a. Oböinski svct Oböine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o potrclitvi

elaborata.
b. Oböinski svet Oböinc Moravskc Toplice sprejmc predlagan sklep o cloloöitvi ccne

storitev oskrba s pitno vodo za vodovodno zajetje proscnjakovci.
c. Oböinski svet Oböinc Moravske Toplice sprcjme precllagan sklep o doloöitvi

vi§ine subvencioniranja cene storitev obvczne oböinskc gospodarske javnc sluäbe
oskrba s pitno vodo.

Navzoöih je 14 ölanov oböinskega sveta:
ZA5
PROTI 5.

Sklcp ni sprcjct.

5
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K 6. toöki:
Predlo

G. Alojz Glavaö - Ztpanje uvodomapozdravil predstavnike star§ev, KS Selo in Fokovci,

ravnateljico Vrtcev oböine Moravske Toplice in medije. V nadaljevanju je povedal, da je

problematika delovanja enote vrtca Fokovci na dnevnem redu sej oböinskega sveta Ze veö let,

äa pa je tokrat u§la iz okvira normalnega interesa, saj kot Zupan prejema veliko Stevilo klicev,

vprasanj novinarjev, nacionalne televizije, prejel je obljube o odstopu sveta KS, ipd. Pojasnil
je, da stro§ki delovanja enote vrtca Fokovci presegajo normalne okvire, ter da namen oböine

ni Skodovati star§em ali otrokom, ampak zagotoviti racionalno porabo proraÖunskih sredstev.

Obljubil je Ze tudi pomoö star§em v primeru teZav pi zagotovitvi ptevoza otrok v drugo enoto

vrtca.
Ga. Simona Kauöiö - ravnateljica Vrtcev oböine Moravske Toplice je povedala, da je ceno

vrtca primerjala s cenami vrtcev v bliZini, ter ugotovila, da ima veöina vrtcev podobne oz.

primerljive cene.-Ga. 
Slavica Fujs - svetovalkazafrnance je povedala, da ekonomska cena vrtca velja Ze od

leta 2072, ter da je bil v tem obdobju zgrajen nov vrtec Moravske Toplice, v katerem so

stro§ki drugaöni kot so bili v starem vrtcu. Povedala je, da se ekonomska cena vrtca povi§uje

za2,490Ä, iz 388,80 EUR na 398,49 EUR.

Predlog sklepa sta na svojih sejah obravnavala statutarno pravna komisija in odbor za

druZbene dejavnosti, ki oböinskemu svetu predlagata, da sprejme predlagan sklep o doloÖitvi

ekonomske cene programov pred§olske vzgoje in plaöila star§ev v javnem vzgojno-

varstvenem zavodu Vrtci oböine Moravske Toplice.

Y razpravi so sodelovali:
- G. §tefan Kodila je povedal, da je prav, da oböinski svet najprej odloÖa o ekonomski ceni,

saj bo tako samo potrjena njegova trditev, da cena vrtca ostaja enaka, ne glede na to ali

errota vfica Fokovci ostane ali ne; saj razliko do polnega oddelka plaöuje oböina, ne star5i

otrok.
- Ga. Slavica Fujs - svetovalka za frnanceje pojasnila, da ista ekonomska cena velja za vse

starse otrok v vseh enotah vrtcev, ternelji pa na podatkih za trenutno veljavno

sistemizacijo.

Prerllos SKLEPA §T. 65:
Ob.""t i r*t Oböine Moravske Toplice sprejme predlagan Sldep o doloöitvi ekonomske

cene programov prcd§olske vzgoje in plaöila star§ev v javnem vzgojno-varstvenem

zavodu Vrtci oböine Moravske Toplice.

Navzoöih je l4 Ölanov oböinskega sveta:

ZA 14

PROTI O.

Sklep jc sprejet.

K 7. toöki:

moY

Predlos Odl dloka o vitvi -\,al'stvcn

Vrtci oböinc M kc Tonlice - ni nostopek
G. Alojz Glavaö - Lupanje povedal, da je bilo o ukinitvi vrtca Fokovci Le govora, a je enota

vrtca ostala, ker je drZal obljubo, davfiec ostane pod pogojem, da je vanj vkljuöenih vsaj 10

otrok; sedaj je v vrtec vpisanih le 8 otrok. Ker je oböina doläna ravnati kot skrben gospodar,
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predlaga spremembo odloka. Povedal je, da je zna§al stro§ek enote Fokovci v lanskem letu
103.000 EUR, stro§ki poloviönega oddelka letos pa zna§ajo 81.000 EUR.

Predlog odloka sta na svojih sejah obravnavala statutarno pravna komisija in odbor za
druZbene dejavnosti, ki oböinskemu svetu predlagata, da sprejme predlagan odlok.

V razpravi so sodelovali:
- G. §tefan Kodila je opomnil Zupana, da skrbni gospodar, ki racionalno tro§i proraöunska

sredstva, ne kupuje gasilsko vozilo, ter povedal, da je bilo v lanskem letu govora o
drugaöni vi§ini stro§kov enote Fokovci. Povedal je, da je ölan oböinskega sveta g. Deutsch
lansko leto prosil za pisni izraöun stro§kov enote vrtca Fokovci, ki ga vse do danes ni
prejel. Menil je, da je podalj§ani delovni öas vrtca moZen, da je potreben le dogovor.
Povedal je, da sta bila 2 otroka iz Sela vkljuöena v vrtec v Murski Soboti prav zaradi
neugodnega delovnega öasa vrtca Fokovci, tretji otrok pa je enoto vrtca Fokovci zapustil,
ker je zaradi zastra§evanja ravnateljice, propadel dogovor med mamico in vzgojiteljico o
obÖasnem prevozu otroka v vrtec. Menil je, da je potrebno spodbujati pred§olsko vzgojo
na Goriökem, ter pojasnil, da so protesti prisotni, ker oböinska uprava, Lupan in podZupan
ne prisluhnejo lokalnemu okolju. Medtern ko imajo na obmoöju Martjancev, Moravskih
Toplic, Bogojine in Filovcev 4 enote vrtca, na Goriökem z ukinitvijo enote Fokovci ne bo
nobene slovenske enote vrtca.

- G. Alojz Glavaö - Lupan je pojasnil, da se oböina ni zadolLila zaradi nakupa gasilske
cisterne, arnpak zaradi vzdräevatja likvidnosti, ter da ga moti socialna dernagogija in
deljenje oböine na spodnji in zgornji del, saj oböina skrbi enako za vse. Povedal je, da
dvojeziöni vrtec ni manj vreden, da znanje drugega jezlkapomeni prednost.

- Ga. Sirnona Kauöiö - ravnateljica Vrtcev oböine Moravske Toplice je pojasnila, da se je
potrebno zavedati, da nihöe ni zato, da se enota Fokovci ukine, a da je potrebno pogledati
finanöno plat. Glede delovnega öasa enote Fokovci je povedala, da je bila enota odprta od
6.30 do 15.30, a je bil delovni öas zaradi varöevanja, v tem §olskem letu sprerrenjen in
enota posluje od 7. do 15. ure. Pojasnila je, da ni stra§ila vzgojiteljice, ampak jo je le
vpra§ala kako je s prevozoln otroka.

- G. Sa§o Noröiö je povedal, da mu je eden od star§ev povedal, da bi svojega otroka vpisal
v vfiec Fokovci, öe bi le ta posloval od 6. ure zjüraj.

- G. Du§an Grof - podZupan je menil, da so svetniki danes pred teZko odloöitvijo. Prosilje
g. Kodilo da se mu opraviöi, ker je izjavil, da podZupan ni prisluhnil lokalnernu okolju.
Pojasnil je, da se je kot podZupan poglobil v zadevo ter se posvetoval s strokovnjaki s
podroÖja pred§olske vzgoje, ki so rnu povedali, da so za otroka bolj§i oddelki zyeö otrok,
saj za otroke ni najbolj§e, da se v vrtcu izvaja program s tako malo otrok razliönih starosti.
Povedal je, da bi on osebno, v kolikor bi irnel to rnoZnost, svojega otroka vkljuöil v
dvojeziÖni vrtec, saj je rnanj§ina bogastvo, otroci pa se zlahka nauöijo tuji jezik skozi igro.
Menil je, da bi bilo lepo star§e razbremeniti stro§kov preyoza otrok v vrtec, a da tudi v
Ljubljani star§i vozijo otroke v 10 km oddaljeni vrtec. Prosil je ravnateljico vrtcev, da
poda svoje mnenje o tetn v katerem okolju bo otrok bolj napredoval.

- Ga. Simona Kauöiö - ravnateljica se je strinjala s povedanirn. Povedala je, da je otrokorn v
rnanj§i skupini velikokrat hudo, saj se zgodi, da kak§en fantek nirna sovrstnika, nirna
»mo§ke« druZbe, ter tnenila, da je veöja skupina otrok bolj§a tudi zato, ker se otroci v
vrlcu pripravljajo na Zivljenje.

- G. Andrej Baligaö je ravnateljici priporoöal, da re§i zadeve, ki se ji oöitajo, da se ne bodo
ponavljale, ter se strinjal, da je potrebno glede delovnega öasa vfica prisluhniti Zeljarn in
potrebam star§ev. Menil je, da bi bilo najbolj§e vdec preseliti v osnovno solo in tako
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znilali stro§ke. Povedal je, da tudi njega moti deljenje na spodnji in zgomji del, saj

moramo graditi zadeve v skupnem interesu vseh oböanov.
- Ga. Majda Durinek je povedala, da se oböinski svet Ze tri leta ukvarja s problematiko

velikih finanönih stro§kov in premajhnega §tevila otrok v enoti vrtca Fokovci. Menila je,

da je socializaclja otrok bolj5a, öe je v skupini veö otrok, ter da bodo Fokovci morali
obvladati öustva in se sprijazniti z dejstvom, da se ukinitev enote Ze predolgo odla§a.

- G. Vlado Vuökiö je menil, da imajo vsi razpravljavci po svoje prav, a da se je potrebno

postaviti v poloZaj pizadetega. ter se vpra§ati zakaj je v enoti Fokovci premalo otrok.
Povedal je, da v RS ni osnovne §ole, ki ne bi imela tudi vrtca.

- G. Alojz Glavaö - Zupan je pojasnil, da vrtca ne moremo preseliti v osnovno 5olo, ker gre

za povsem razllöni sisternizaciji delovnih mest, in drugaöen sistem financiranja.
- G. Leonn Turner je predlagal, da se del stro§kov delovanja enote Fokovci pretopi v

dodatno sofi nanciranje ekonomske cene.

- G. Alojz Glavaö - Lupan je pojasnil, da je ekonomska cena vrtca izraÜtnana glede na

sedanje stanje, subvencija pa mora biti za vse enaka.

- G. §tefan Kodila je povedal, da je bila ravnateljica previdna pri odgovoru g. Grofu glede

heterogenih oddelkov, ki so dovoljeni in funkcionirajo.Izrazllje mnenje, da ne raztrme)

zakaj je poloviöni oddelek v Fokovcih sporen, v Martjancih pa poloviöni oddelek z 9
otroki ni sporen, ter to, da se kljub temu, da zapiramo enoto vrtca, §tevilo delovnih mest
povi§uje. Opozoril je tudi na neracionalno obna5anje ravnateljice, ki ne upo§teva Zelje

vzgojiteljice, da ostane v domaöem kraju, ampak jo premesti v drugo enoto vrtca ter ji
plaöuje potne stro§ke. Opozoril je na veliko §tevilo nevpisanih otrok, za katero je kriva
finanöna nezmoZnost star§ev na GoriÖkern.

- Ga. Sirnona Kauöiö - ravnateljica Vficev oböine Moravske Toplice je pojasnila, da so tudi
kornbinirani oddelki do neke meje dobri, da pa se otrok v rnanj§i skupini poÖuti podobno

kot v domaöern okolju. Menila je, da kornbiniran oddelek v Martjancih ni prirnerljiv s

kombiniranim oddelkom v Fokovcih. Glede prevoza na delo je odgovorila, da delavce

razporeja po enotah glede na strokovnost, in ne glede na oddaljenost.
- G. §tefan Kodila je podal obrazloäitev glasu, povedal je, da bo glasoval proti predlagani

spremembi odloka.

Predloe SKLEPA §T. 66:
Oböinski svet Oböine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o spremembah

Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci oböine Moravske
Toplice po skraj§anem postopku.

Navzoöih je 14 ölanov oböinskega sveta:

ZA5
PROTI 7.

Sklcp ni sprejet.

K 8. toöki:

Vrtci oböine Moravsl<e Toplice za §olsko leto 201512016

Predlog soglasja sta na svojili sejah obravnavala statutamo pravna kornisija in odbor za

druZbene dejavnosti, ki predlagata oböinskernu svetu, da sprejme sklep a. v primeru, da ne

bodo sprejete spremernbe odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrlci

oböine Moravske Toplice oz. sklep b., v primeru, da bodo spremernbe odloka sprejete.
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Y razpravi so sodelovali:
- G. §tefana Kodilo je zanimalo zakaj se povi§uje §tevilo delovnih mest v zavodu Vrtci

oböine Moravske Toplice.
- Ga. Simona Kauöiö - ravnateljica Vrtcev oböine Moravske Toplice je odgovorila, da se

povi§uje §tevilo oddelkov v enoti Moravske Toplice.

Predloe SKLEPA §T.67:
Oböinski svet Oböine Moravske Toplice podaja soglasje k sistemizaciji delovnih mest v
javnem vzgojno-izobraZevalnem zavodu Vrtci oböine Moravske Toplice za §olsko leto
201512016 za naslednja delovna mesta:

Navzoöih je 14 ölanov oböinskega sveta:
ZA 10
PROTI O.

Sklep je sprejet.

K 9. toöki:

zaleto 2015 in 2016

Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik oböine je povedala, da oböina s predlagano dopolnitvijo v
program razpolaganja uvr§Öa zemlji§öa, ki jih je pridobila na podlagi sklepov o dedovanju,
steÖaja fiziöne osebe in po vpisu komasacijskega postopka v k.o. Vuöja Gornila v zernljisko
knjigo.

Predlog sklepa je na svoji seji obravnavala statutarno pravna kornisija, ki oböinskemu svetu
predlaga, da sprejme predlagan sklep o dopolnitvi naörta razpolaganja.

Razprave ni bilo.

Naziv delovnega meslo Stevilo delovnilt mest
VZGOJITELJICA 14,50
POMOCNICA VZGOJITELJICE 13,50
RA\TNATELJICA 1

POSLO\TNI SEKRETAR 1

KNJIGOVODJA 1

HISNIK, SOFER (SESTAVLJENO DELO\rNO MESTO) I
KUHAR 1

POM. KUHARJA, sOrBn (SESTAVLJENO DELO\rNO MESTO ) 1

POM. KUHARJA, CISTILKA (sestavlieno delovno mesto) 3,50
POM. KUHARJA i,50
CISTILKA 1

CISTILKA, PERICA (sestavlieno delovno mesto) 1

Svetovalna delavka 0,50
Organizator prehrane in organizator zdravstveno higienskega reZima 0,40
spremljevalec OPP 1

SKUPAJ 42.90
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Predloe SKLEPA §T.68:
Oböinski svet Oböine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o dopolnitvi Naörta
razpolagan ja z zemlji§öi Oböine Moravske Toplice za leto 2015 in 2016,

Navzoöih je 14 ölanov oböinskega sveta:

ZA 13

PROTI O.

Sklep je sprejet.

K 10. toöki:
Pobude. mnenia. vpra§ania in odgovori

1. G. Sa§a Noröiöa je zanimala predvidena gradnja optiönega omreäja v oböini. Vpra§al je ali
se bo optiöno omreZje delalo oz. kako daleö so postopki.

G. Alojz Glavaö -Zupanje odgovoril, da je zadeva §e odprta, adakaäe slabo, ker Elektro
vztraja pri prodaji svojega omreZja. Zahvalll se je podZupanu, ki je posredoval pri vodstm
Elektra Maribor.
2. G. Ladislav Sabotin je vpra§al ali se bo gradil most na potoku v Prosenjakovcih, ki ga je

odnesla voda ob septembrskih poplavah.
Mag. Milan §adl - vi§ji svetovalec za okolje in infrastrukturo je odgovoril, da je gradnja

mostu naroöena podjetju Öista narava, ki mora zaöeti z gradnjo.

3. G. §tefana Kodilo je zanirnalo predvideno asfaltiranje ceste proti mlinu v Selu.

Mag. Milan §adl - vi§ji svetovalec za okolje in infrastrukturo je odgovoril, da se je pri
doloöitvi trase potrebno izogniti trem parcelam.

4. G. Vlado Vuökiö je menil, da se bo v primeru, da gradnja optiönega ornreZja ne bo uspela,

potrebno pogajati s Siolorn. Opozoril je na neusklajenost datumom prireditev v oböini, saj je
oböinska Sportna zveza organizirala oböinski turnir v maletn nogotnetu v öasu teken velikega

nogometa. Podal je pobudo, da se uredi oböinska parcela §t. 1771k.o' Selo.

G. Alojz Glavaö - Lupanje povedal, da je Siol höerinska finna Telekonra, ki bi morala

zagotoviti uporabo optike, a bi jih v to morala prisiliti drZava. Glede §porlne zYezeje povedal,

da ustanoviteljica le te ni obÖina, arnpak Sportna dru§tva.

5. G. Alojz Trplan je opozoril, da se je po poslanih obvestilih lastnikorn, oöistilo veliko parcel

v k.o. Ivanci, ter da je sedaj potrebno izkopati jarek. Pojasnil je, da je pri datutnu oböinskega

turnirj a vztr ajalo §porlno dru§tvo Motvarj evci.

6. G. Du§an Grof - podZupan je podal pobudo, da oböina ai,urira podatke na spletni strani.

Ga. Martina Vink Kranjec - tajnik oböine je odgovorila, da je bilo to storjeno pred dnevi.

K 11. toöki:
Razno

G. Alojz Glavaö je podal informacijo, da je oböinska uprava pridobila infonnativne ponudbe za

riakup prenosnih raöunalnikov za ölane oböinskega sveta, ter da se po nabavi le teh gradivo za

seje oböinskega sveta ne bo veÖ po§iljalo po navadni po§ti.

Seja je bila zakljuöena ob 1 8.50.

Zapisala:
Melita Gorza

Predsedujoöi:
Alojz Glavaö, Zupan
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