1. - konstitutivna seja Občinskega sveta

8. november 2010

ZAPISNIK
1.- konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, ki je bila
v ponedeljek, 8. novembra 2010 v prostorih Občine Moravske Toplice,
Kranjčeva ul. 3, s pričetkom ob 14.00 uri
NAVZOČI:
- člani Občinskega sveta:
Andrej Baligač, Franc Deutsch, Geza Dţuban, Ignac Gabor, Alojz Glavač, Štefan Hul, Štefan
Jančarič, Sašo Koca, Franc Kodila, Štefan Kodila, Ladislav Sabotin, Alojz Trplan, Tibor
Vöröš st., Tibor Vöröš ml. in Joţef Vugrinec.
- ostali navzoči:
Franc Cipot – ţupan, Martina Vink Kranjec – tajnik občine, Emil Vučkič – predsednik
Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice, Ludvik Rituper – predsednik Posebne
občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice, Majda Đurinek, in Melita Gorza pravnik VII/1, ki piše zapisnik.
Sejo je v skladu z določilom 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi vodil najstarejši član
občinskega sveta g. Geza Dţuban, ki je pozdravil vse prisotne in predlagal, da se seja
nadaljuje po dnevnem redu, določenim z vabilom.
1. Ugotovitev navzočnosti in uvodni pozdrav ţupana
2. Obravnava poročila občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta
Občine Moravske Toplice ter poročil o izidu volitev ţupana Občine Moravske
Toplice z dne 13.10.2010 in 28.10.2010
3. Obravnava poročila posebne občinske volilne komisije o izidu rednih volitev članov
občinskega sveta, predstavnika madţarske narodne skupnosti
4. Imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega
sveta in ugotovitev izvolitve ţupana
5. Poročilo mandatne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti
morebitnih pritoţb ter potrditev mandatov članov občinskega sveta
6. Poročilo mandatne komisije in odločanje o morebitnih pritoţbah kandidatov za ţupana
ter sprejem ugotovitvenega sklepa o izvolitvi ţupana
7. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen za
ţupana
8. Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta
9. Pozdravni nagovor ţupana
10. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
K 1. točki:
Ugotovitev navzočnosti in uvodni pozdrav ţupana
Po tem, ko je predsedujoči ugotovil, da so navzoči vsi novo izvoljeni člani občinskega sveta,
je predal besedo ţupanu g. Francu Cipotu, ki je vsem novo izvoljenim članom občinskega
sveta čestital in jim zaţelel dobre odločitve, modre razmisleke in pozitivne rezultate. Dodal je,
da je bila v preteklih 16 letih izgrajena občina, ki je slovela po strpnosti, sodelovanju in je bila
kot taka v ponos in v pomoč občanom.
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K 2. točki:
Obravnava poročila občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta Občine
Moravske Toplice ter poročil o izidu volitev ţupana Občine Moravske Toplice z dne
13.10.2010 in 28.10.2010
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice je predstavil predsednik
komisije g. Emil Vučkič, ki je povedal, da je komisija opravila naporno delo, katerega
rezultati so razvidni iz poročil, ki so jih člani občinskega sveta prejeli z vabilom. Zahvalil se
je občinski upravi za sodelovanje in čestital novo izvoljenim članom občinskega sveta.
Predlog SKLEPA ŠT. 1:
Občinski svet Občine Moravske Toplice se je seznanil s poročilom Občinske volilne
komisije o izidu volitev članov občinskega sveta in ţupana Občine Moravske Toplice, ki
so bile dne 10.10.2010 in 24.10.2010.
Navzočih je 15 članov Občinskega sveta:
ZA
14
PROTI
0.
Sklep je sprejet.
K 3. točki:
Obravnava poročila posebne občinske volilne komisije o izidu rednih volitev članov
občinskega sveta, predstavnika madţarske narodne skupnosti
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta, predstavnika madţarske narodne skupnosti
je podal g. Ludvik Rituper – predsednik Posebne občinske volilne komisije Občine Moravske
Toplice. Povedal je, da se je volitev članov občinskega sveta, predstavnika madţarske
narodne skupnosti udeleţilo 70% volivcev, vpisanih v poseben volilni imenik. Na kratko je
opisal ugovor g. Štefana Bogdana, o katerem je odločalo tudi upravno sodišče in ga zavrnilo
kot neutemeljenega. Vsem se je zahvalil za sodelovanje in jim zaţelel uspešno nadaljnje delo.
Predlog SKLEPA ŠT. 2:
Občinski svet Občine Moravske Toplice se je seznanil s poročilom Posebne občinske
volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta, predstavnika madţarske
narodne skupnosti, ki so bile dne 10.10.2010.
Navzočih je 15 članov Občinskega sveta:
ZA
15
PROTI
0.
Sklep je sprejet.
K 4. točki:
Imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve ţupana
G. Franc Cipot - ţupan je predlagal 3-člansko mandatno komisijo v sestavi: Andrej Baligač,
Tibor Vöröš ml. in Franc Kodila.
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Predlog SKLEPA ŠT. 3:
Občinski svet Občine Moravske Toplice v tričlansko mandatno komisijo za potrditev
mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve ţupana imenuje:
1.
2.
3.

ANDREJ BALIGAČ
TIBOR VÖRÖŠ ml.
FRANC KODILA.

Navzočih je 15 članov Občinskega sveta:
ZA
14
PROTI
0.
Sklep je sprejet.
Predsedujoči je odredil odmor, da se sestane mandatna komisija in pripravi poročila.
K 5. točki:
Poročilo mandatne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti
morebitnih pritoţb ter potrditev mandatov članov občinskega sveta
Poročilo mandatne komisije je predstavil predsednik komisije g. Andrej Baligač. Povedal je,
da je komisija pregledala poročila o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Moravske
Toplice ter potrdila o izvolitvi za člana občinskega sveta Občine Moravske Toplice, ki jih je
izdala OVK oz. POVK. Komisija je prejela pritoţbo Štefana Bogdana – kandidata za člana
občinskega sveta - predstavnika madţarske narodnosti, naslovljeno na Občinski svet Občine
Moravske Toplice, v kateri vlagatelj pritoţbe predlaga, da občinski svet ne potrdi mandata
izvoljenemu kandidatu Ladislavu Sabotin. Komisija je pregledala celotno dokumentacijo
POVK, iz katere izhaja potek volitev članov občinskega sveta, predstavnikov madţarske
narodnosti. Predlagatelj kandidata je podal ugovor zaradi nezakonitosti potrjene kandidature
Ladislava Sabotina, ki ga je POVK zavrnila kot prepoznega, saj ni bil upoštevan rok, določen
v 96.a členu Zakona o lokalnih volitvah. Nato je vlagatelj vloţil pritoţbo na Upravno sodišče
RS, Oddelek v Mariboru, ki je odločalo o pritoţbi in jo zavrnilo kot neutemeljeno. Glede na
navedeno je mandatna komisija soglasno sprejela sklep, da se zavrne pritoţba Štefana
Bogdana in se potrdi mandat članu občinskega sveta Ladislavu Sabotin.
Mandatna komisija je v nadaljevanju predlagala občinskemu svetu, da potrdi mandate vsem
15 izvoljenim članom občinskega sveta.
G. Štefan Kodila je menil, da bi člani občinskega sveta morali prejeti kopijo pritoţbe.
Predsedujoči je predlagal, da občinski svet na podlagi določil poslovnika in Zakona o lokalni
samoupravi odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o spornem mandatu g.
Ladislava Sabotin pa odloča posebej. Opozoril je še, da član občinskega sveta, katerega
mandat je sporen, o potrditvi svojega mandata ne sme glasovati.
Predlog SKLEPA ŠT. 4:
Občinski svet Občine Moravske Toplice na predlog mandatne komisije, potrdi mandate
naslednjim članom občinskega sveta:
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BALIGAČ ANDREJ, roj. 25.10.1969, Filovci 150 a
DEUTSCH FRANC, roj. 01.10.1961, Ratkovci 23
DŢUBAN GEZA, roj. 06.11.1943, Dolga ulica 78, Moravske Toplice
GABOR IGNAC, roj. 01.01.1953, Filovci 24
GLAVAČ ALOJZ, roj. 20.10.1960, Sebeborci 84
HUL ŠTEFAN, roj. 30.03.1977, Krnci 14
JANČARIČ ŠTEFAN , roj. 16.08.1952, Noršinci 48
KOCA SAŠO, roj. 29.01.1988, Tešanovci 77
KODILA FRANC, roj. 12.09.1966, Martjanci 93 a
KODILA ŠTEFAN, roj. 03.11.1974, Selo 61
TRPLAN ALOJZ, roj. 29.12.1967, Ivanci 68
VÖRÖŠ TIBOR, roj. 03.11.1983, Središče 23
VÖRÖŠ TIBOR, roj. 29.04.1961, Središče 23
VUGRINEC JOŢEF, roj. 07.04.1945, Bogojina 111.
Navzočih je 15 članov Občinskega sveta:
ZA
15
PROTI
0.
Sklep je sprejet.
Predlog SKLEPA ŠT. 5:
Občinski svet Občine Moravske Toplice na predlog mandatne komisije, potrdi mandat
naslednjemu članu občinskega sveta:
-

SABOTIN LADISLAV, roj. 06.02.1954, Prosenjakovci 87.

Navzočih je 15 članov Občinskega sveta:
ZA
14
PROTI
0.
Sklep je sprejet.
K 6. točki:
Poročilo mandatne komisije in odločanje o morebitnih pritoţbah kandidatov za ţupana ter
sprejem ugotovitvenega sklepa o izvolitvi ţupana
Tudi to poročilo je predstavil g. Andrej Baligač, ki je povedal, da je komisija prejela in
pregledala poročila OVK o izidu volitev ţupana Občine Moravske Toplice ter ostale
dokumente OVK, iz katerih izhaja potek volitev ţupana Občine Moravske Toplice v prvem
in drugem krogu.
Komisija je prejela tudi pritoţbo kandidata za ţupana g. Štefana Kodila. Komisija se je
seznanila z vsebino navedene pritoţbe in z dokumenti OVK, iz katerih izhaja, da je OVK
ugovor vlagatelja zaradi nepravilnosti pri delu volilnih odborov zavrnila kot neutemeljen, na
zahtevo vlagatelja pa je opravila ponovno štetje vseh glasovnic, pri katerem ni ugotovila
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napak. Vlagatelj pritoţbe predlaga, da se 3 glasovnice, ki jih je OVK štela kot veljavne,
upoštevajo kot neveljavne.
Mandatna komisije je menila, da četudi bi se te 3 glasovnice štele kot neveljavne, to ne bi
bistveno vplivalo na izid volitev, na izid volitev ne bi bistveno vplivale tudi nepravilnosti, ki
jih vlagatelj navaja na posameznih voliščih in pri delu OVK.
Zato je mandatna komisija sprejela sklep, da se zavrne pritoţba Štefana Kodila in občinski
svet sprejme ugotovitveni sklep o izvolitvi Alojza Glavača za ţupana Občine Moravske
Toplice.
V razpravi je g. Štefan Kodila smatral, da bi pritoţbo morali prejeti vsi člani občinskega
sveta in v nadaljevanju predstavil vsebino pritoţbe, v kateri zahteva, da se ponovijo volitve v
celotni občini, podrejeno na voliščih, kjer so bili grafiti, saj volja ljudstva ni bila pravilno
upoštevana.
G. Andreja Baligača je zanimalo, ali je občinska volilna komisija soočila g. Lipaja –
zaupnika kandidata Štefana Kodila in člane volilnega odbora Filovci, saj se njihove izjave
izpodbijajo. Če bi g. Lipaj člane volilnega odbora opozoril na nepravilnosti, bi ti le-te
zapisali v zapisnik o delu volilnega odbora na dan glasovanja.
G. Alojz Glavač je menil, da so volitve mimo in da je g. Štefan Kodila izkoristil vse
zakonske moţnosti. Vprašal ga je, kako bi se on počutil, če bi bili na voliščih napisani grafiti
z njegovim priimkom in izrazil mnenje, da so njemu ti grafiti bolj škodili, kot koristili. Dodal
je, da je nekdo, ki je to storil, dobro vedel, da se bo zaradi tega lahko pritoţeval in izrazil
obţalovanje, da občinski svet zaradi te pritoţbe ne more preiti na reševanje bistvenih stvari.
G. Štefan Kodila je repliciral g. Glavaču in g. Baligaču. Povedal je, da je bila na internetnih
straneh objavljena izjava g. Alojza Glavača, v kateri obtoţuje njega in njegov volilni štab za
napis grafitov. Njemu kot kandidatu za ţupana so bile v škodo takšne govorice in ugibanja o
tem, kdo je avtor teh grafitov. Nikoli ne bo ugotovljeno, koliko so ti grafiti vplivali na izid
glasovanja. Na vprašanje kako bi se sam počutil ob podobnih napisih, je odgovoril, da
takšnih grafitov ni bilo in upa, da jih nikoli ne bo. Izrazil je začudenje nad tem, da je
predsednik OVK za grafite v Filovcih izvedel štel ob 17. uri, kljub temu, da so člani OVK
opravili ogled tega volišča ţe v dopoldanskih urah.
G. Emil Vučkič – predsednik OVK je razloţil, da so se člani OVK ţe zjutraj razdelili v
skupine in po skupinah opravljali ogled volišč v občini. Vse do 16. ure se niso sestali, da bi
si lahko izmenjali ugotovitve in opaţanja z volišč.
Ga. Irena Ferencek – namestnica predsednika OVK je dodala, da grafiti v Filovcih niso bili
neposredno ob vhodu na volišče, saj je vmes telefonska govorilnica, zato meni, da je bila
odločitev OVK, da grafiti niso bistveno vplivali na izid glasovanja, pravilna. Povedala je
tudi, da je g. Lipaja srečala na volišču v Tešanovcih, pa ji ni omenil grafitov v Filovcih.
G. Štefan Kodila je repliciral, da o govorilnici ni govora ne v zapisniku OVK ne v odločbi
ter da g. Lipaj dopoldan ni mogel vedeti za grafite v Filovcih, saj je v Filovce prišel šele ob
16. uri.
Predsedujoči je predlagal, da se glasuje o sklepu, ki ga predlaga mandatna komisija. Opozoril
je, da o pritoţbi ne sme glasovati član občinskega sveta, zoper katerega je vloţena pritoţba,
niti vlagatelj pritoţbe – kandidat za ţupana.
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Predlog SKLEPA ŠT. 6:
Pritoţbi kandidata za ţupana Štefana Kodila, se ne ugodi.
Navzočih je 15 članov Občinskega sveta:
ZA
12
PROTI
0.
Sklep je sprejet.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 7:
Občinski svet Občine Moravske Toplice na podlagi poročila volilne komisije in poročila
mandatne komisije ugotavlja, da je za ţupana Občine Moravske Toplice izvoljen
ALOJZ GLAVAČ, roj. 20.10.1960, SEBEBORCI 84.
Navzočih je 15 članov Občinskega sveta:
ZA
13
PROTI
0.
Sklep je sprejet.
K 7. točki:
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen za
ţupana
Predsedujoči je razloţil, da v skladu s 37.b členom Zakona o lokalni samoupravi funkcija
ţupana ni zdruţljiva s funkcijo člana občinskega sveta, zato mandat člana občinskega sveta
predčasno preneha iz razloga nezdruţljivosti občinskih funkcij.
Ugotovitveni sklep člani občinskega sveta sprejmejo brez razprave in ga predajo OVK, da
izvede postopek za nadomestnega člana občinskega sveta.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 8:
Občinski svet Občine Moravske Toplice ugotavlja, da Alojzu Glavaču, roj. 20.10.1960,
stan. SEBEBORCI 84, z ugotovitvijo o izvolitvi za ţupana Občine Moravske Toplice, na
podlagi prvega odstavka 37.a člena in prvega odstavka 37.b člena Zakona o lokalni
samoupravi, iz razloga nezdruţljivosti občinskih funkcij preneha mandat člana
občinskega sveta.
Navzočih je 15 članov Občinskega sveta:
ZA
13
PROTI
0.
Sklep je sprejet.
Predsedujoči je odredil odmor, da se sestane občinska volilna komisija, ki ugotovi
nadomestnega člana občinskega sveta.
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K 8. točki:
Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta
Občinska volilna komisija je posredovala ugotovitveni sklep, ki je priloga tega zapisnika, iz
katerega izhaja, da preide mandat člana občinskega sveta na: MAJDO ĐURINEK, roj.
11.11.1959, stan. Moravske Toplice, Na bregu 26.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 9:
Občinski svet Občine Moravske Toplice, potrdi mandat nadomestni članici Občinskega
sveta Občine Moravske Toplice:
MAJDA ĐURINEK, roj. 11.11.1959, stan. Moravske Toplice, Na bregu 26.
Navzočih je 15 članov Občinskega sveta:
ZA
14
PROTI
0.
Sklep je sprejet.
K 9. točki:
Pozdravni nagovor ţupana
Ţupan g. Alojz Glavač je izrazil zadovoljstvo, da je postopek imenovanja ţupana zaključen.
Zahvalil se je dosedanjemu ţupanu za uspešno 16-letno delo in ga zaprosil za nadaljnje
sodelovanje. Izrazil je ţeljo po uspešnem sodelovanju z vsemi, tudi z protikandidatom g.
Štefanom Kodila, kateremu je čestital za dober rezultat, doseţen na volitvah. Povedal je, da
bo po 20 letih nastopil delo na novem delovnem mestu in da bo kot prvo opravilo sklical
sestanek z vsemi zaposlenimi. Menil je, da je občinska uprava sposobna, zato ne načrtuje
večjih kadrovskih sprememb; zaradi nezasedenosti delovnega mesta pa bo potrebna
prerazporeditev na delovno mesto tajnice ţupana.
K 10. točki:
Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
G. Alojz Glavač – ţupan je predlagal komisijo za mandatna vprašanja volitve in imenovanja v
sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.

Andrej Baligač
Franc Deutsch
Štefan Jančarič
Alojz Trplan
Ignac Gabor.
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Razloţil je, da je do seznama predlaganih kandidatov prišel na podlagi ugotovljenih rezultatov
volitev in da je skušal preseči imenovanje le tistih kandidatov, ki prihajajo iz strank, ki so ga
podprle na volitvah.
G. Štefan Kodila je menil, da bi bil v primeru, da bi bili upoštevani le volilni rezultati
kandidatnih list, vključen tudi predstavnik liste SMS Stranka mladih – Zeleni Evrope.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 10:
Občinski svet Občine Moravske Toplice v KOMISIJO ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA imenuje:
1.
2.
3.
4.
5.

ANDREJ BALIGAČ
FRANC DEUTSCH
ŠTEFAN JANČARIČ
ALOJZ TRPLAN
IGNAC GABOR.

Navzočih je 15 članov Občinskega sveta:
ZA
14
PROTI
1.
Sklep je sprejet.
G. ţupan je čestital vsem imenovanim članom komisije, in povedal, da jih čaka naporno delo,
saj je potrebno v kratkem imenovati stalna delovna telesa občinskega sveta.
G. Štefan Kodila je izrazil mnenje, da bi člani občinskega sveta morali prejeti kopije sklepov,
sprejetih na današnji seji.
Ker je bil dnevni red izčrpan, je bila seja zaključena ob 16. uri.

Zapisala:
Melita Gorza

Predsedujoči sveta:
Geza Dţuban
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