2. redna seja Občinskega sveta

29. november 2010

ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, ki je bila
v ponedeljek, 29. novembra 2010 v prostorih Obĉine Moravske Toplice,
Kranjĉeva ul. 3, s priĉetkom ob 14.00 uri
NAVZOČI:
- člani Občinskega sveta:
Andrej Baligaĉ, Franc Deutsch, Geza Dţuban (pridruţil se je pri 2. toĉki dnevnega reda),
Majda Đurinek, Ignac Gabor, Štefan Hul, Štefan Janĉariĉ, Sašo Koca, Franc Kodila, Štefan
Kodila, Ladislav Sabotin, Alojz Trplan, Tibor Vöröš st., Tibor Vöröš ml. in Joţef Vugrinec;
- ostali navzoči:
Alojz Glavaĉ – ţupan, Martina Vink Kranjec – tajnik obĉine, mag. Milan Šadl – višji
svetovalec za okolje in infrastrukturo in Melita Gorza - pravnik VII/1, ki piše zapisnik.
Sejo je vodil g. Alojz Glavaĉ - ţupan, ki je pozdravil vse prisotne, povedal, da se je g. Geza
Dţuban opraviĉil za zamudo, in predlagal naslednji dnevni red:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Potrditev zapisnika 1.-konstitutivne seje obĉinskega sveta
Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odlokov o zazidalnem naĉrtu za
kompleks KZ Martjanci v Bogojini, Fokovcih, Martjancih, Tešanovcih in
Prosenjakovcih – skrajšani postopek
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za obmoĉje Obĉine Moravske Toplice – skrajšani postopek
Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori
Predlog statutarnega sklepa
Predlog Odloka o izdajanju javnega glasila Obĉine Moravske Toplice
Imenovanje Obĉinske volilne komisije in Posebne obĉinske volilne komisije
Obĉine Moravske Toplice
Imenovanje nadzornega odbora Obĉine Moravske Toplice
Imenovanje stalnih delovnih teles Obĉinskega sveta Obĉine Moravske Toplice
Imenovanje v.d. direktorja TIC Moravske Toplice
Razno.

Navzoĉih je 14 ĉlanov Obĉinskega sveta:
ZA:
14
PROTI:
0.
Predlagan dnevni red je bil sprejet.
G. ţupan je zaprosil vse ĉlane obĉinskega sveta, da ugasnejo mobilne telefone in izkljuĉijo
morebitne snemalne naprave. Opozoril je, da je snemanje drugih, brez njihove vednosti,
kaznivo dejanje in povedal, da se seja zvoĉno snema.
G. Štefan Kodila je zaprosil, da se mu v roku osmih dni pripravi izpis magnetograma celotne
seje; do naslednje seje pa pripravi akt, na podlagi katerega se prepoveduje snemanje.
G. ţupan je pojasnil, da se snemanje ne prepoveduje, ampak je on le opozoril, da je
nepooblašĉeno snemanje, brez vednosti drugih, kaznivo dejanje.
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G. Štefan Kodila je ponovno vprašal, ali se da dobiti prepis magnetograma. Ga. Martina Vink
Kranjec – tajnik obĉine je odgovorila, da bo to preverjeno, v kolikor je obĉinska uprava to
dolţna dati, bo dala.
K 1. točki:
Potrditev zapisnika 1.-konstitutivne seje obĉinskega sveta
G. Štefan Kodila je predlagal, da se v zapisniku 1.-konstitutivne seje obĉinskega sveta na
strani 8, pri tĉ. 10 zapis: "G. Štefan Kodila je menil, da bi bil v primeru, da bi bili upoštevani
le volilni rezultati kandidatnih list, vkljuĉen tudi predstavnik liste SMS Stranka mladih –
Zeleni Evrope" preoblikuje tako, da se zapiše:
"G. Štefan Kodila je protestiral, da bi morali biti pri sestavi komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja upoštevani volilni rezultati in bi tako bil v komisijo vkljuĉen tudi
predstavnik liste SMS Stranka mladih – Zeleni Evrope."
Na strani 5 zapisnika se opravijo popravki zapisanih ur:
"Izrazil je zaĉudenje nad tem, da je predsednik OVK za grafite v Filovcih izvedel šele ob
17.30 uri, kljub temu, da so ĉlani OVK opravili ogled tega volišĉa ţe v dopoldanskih urah."
"G. Štefan Kodila je repliciral, da o govorilnici ni govora ne v zapisniku OVK, ne v odloĉbi
ter da g. Lipaj dopoldan ni mogel vedeti za grafite v Filovcih, saj je v Filovce prišel šele ob
14. uri."
G. Joţef Vugrinec je opozoril, da se moško ime in priimek sklanjata, tako, da se pravilni
zapisi na strani 3 zapisnika glasijo:
" Komisija je prejela pritoţbo Štefana Bogdana – kandidata za ĉlana obĉinskega sveta predstavnika madţarske narodnosti, naslovljeno na Obĉinski svet Obĉine Moravske Toplice,
v kateri vlagatelj pritoţbe predlaga, da obĉinski svet ne potrdi mandata izvoljenemu kandidatu
Ladislavu Sabotinu."
"Glede na navedeno je mandatna komisija soglasno sprejela sklep, da se zavrne pritoţba
Štefana Bogdana in se potrdi mandat ĉlanu obĉinskega sveta Ladislavu Sabotinu".
"Predsedujoĉi je predlagal, da obĉinski svet na podlagi doloĉil poslovnika in Zakona o lokalni
samoupravi odloĉi skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o spornem mandatu g.
Ladislava Sabotina pa odloĉa posebej."
Predlog SKLEPA ŠT. 11:
Občinski svet Občine Moravske Toplice potrdi zapisnik 1.-konstitutivne seje Občinskega
sveta Občine Moravske Toplice skupaj s predlaganimi popravki.
Navzoĉih je 14 ĉlanov obĉinskega sveta:
ZA
14
PROTI
0.
Sklep je sprejet.
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K 2. točki:
Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odlokov o zazidalnem naĉrtu za kompleks KZ
Martjanci v Bogojini, Fokovcih, Martjancih, Tešanovcih in Prosenjakovcih – skrajšani
postopek
Predlagan odlok je predstavil g. Milan Šadl – višji svetovalec za okolje in infrastrukturo.
Povedal je, da sta Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o. Gornja Radgona, ki je novi lastnik
nepremiĉnin, na katerih se nahaja kompleks KZ Martjanci v Bogojini, Fokovcih, Martjancih
in Prosenjakovcih ter gospod Küĉan Franc, ki je novi lastnik nepremiĉnin, na katerih se
nahaja kompleks KZ Martjanci v Tešanovcih na Obĉino Moravske Toplice naslovila vlogo za
umik Odlokov o zazidalnem naĉrtu za kompleks KZ Martjanci v Fokovcih, Prosenjakovcih,
Bogojini, Tešanovcih ter Martjancih. Ker je prišlo do steĉaja podjetja KZ Martjanci in do
spremembe lastništva nepremiĉnin, omenjeni odloki veĉ ne sluţijo svojemu namenu, zato
predlagamo, da odloki o zazidalnem naĉrtu prenehajo veljati, posamezne gradnje na teh
obmoĉjih pa ureja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmoĉje Obĉine Moravske
Toplice.
V razpravi je g. Štefan Janĉariĉ vprašal, komu je bil ta odlok namenjen.
G. Milan Šadl je odgovoril, da je bil takratni namen odloka zavarovanje obstoja zadrug. V ta
namen je odlok prepovedoval vsakršno gradnjo.
G. Štefan Kodila je vprašal, ali ima obĉina kakršno koli stališĉe na teh lokacijah. Menil je, da
bi bilo podoben odlok verjetno potrebno sprejeti tudi za to drugo kmetijsko zadrugo.
G. Milan Šadl je odgovoril, da gradnjo doloĉa PUP, ki omogoĉa zidavo, medtem ko so
prejšnji odloki le to onemogoĉali.
G. Štefana Kodilo je v nadaljevanju zanimalo, ali obĉina ve, kaj ţelita opravljati nova lastnika
zemljišĉ oz. ali nameravata spreminjati oz. razširjati dejavnost.
G. Milan Šadl je odgovoril, da se ve, da ţeli g. Kuĉan na streho nadstreška namestiti
fotovoltaiko, zato se v naslednji toĉki dnevnega reda odlok o prostorskih ureditvenih pogojih
spreminja v tej smeri, da se mu to omogoĉi. Nameni ostalih lastnikov obĉini niso znani.
Predlog SKLEPA ŠT. 12:
Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o prenehanju
veljavnosti Odlokov o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci po skrajšanem
postopku.
Navzoĉih je 15 ĉlanov obĉinskega sveta:
ZA
14
PROTI
1.
Sklep je sprejet.
K 3. točki:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za obmoĉje Obĉine Moravske Toplice – skrajšani postopek
G. Milan Šadl je povedal, da je zaradi prenehanja veljavnosti odlokov o zazidalnem naĉrtu za
kompleks KZ Martjanci potrebno spremeniti 7. ĉlen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za obmoĉje Obĉine Moravske Toplice, ki doloĉa obmoĉja, ki se ţe urejajo s prostorskimi
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izvedbenimi naĉrti in zanje PUP ne veljajo. Predlagamo pa tudi dopolnitev 45. ĉlena odloka z
doloĉitvijo arhitektonskega oblikovanja objektov za proizvodnjo elektriĉne energije do 50 kw.
V razpravi so sodelovali:
- G. Štefana Kodilo je zanimalo, ali je glede na 45. Ĉlen, ki doloĉa odstopanja, kaj
takšnega dovoljeno v Fokovcih, saj odlok govori o veĉjih naseljih.
- G. Franca Kodilo je zanimalo kakšna je površina strehe za 50 kw.
- G. Milan Šadl je odgovoril, da Fokovci niso veĉje naselje, poleg tega so vkljuĉeni v
Krajinski park Goriĉko, tako da bi bila mogoĉa edino fotovoltaika na stebrih. V
novem odloku, ki se pripravlja, bo to urejeno drugaĉe.
- G. Štefana Kodilo je zanimalo v katerih naseljih v obĉini je moţna proizvodnja
elektriĉne energije do 50 kw.
- G. Milan Šadl je odgovoril, da je le-ta moţna v vseh naseljih, v kolikor gre za
postavitev na enokapno streho.
- G. Tibor Vöröš st. je protestiral, da se z omenjenimi spremembami ne strinja, saj se
omejuje goriĉka naselja.
- G. Milan Šadl je razloţil, da se niĉesar ne prepreĉuje, nasprotno, omogoĉa se nekaj,
kar do sedaj ni bilo mogoĉe, omogoĉena je postavitev fotovoltaike do moĉi 50 kw na
enokapne strehe.
Predlog SKLEPA ŠT. 13:
Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske
Toplice po skrajšanem postopku.
Navzoĉih je 15 ĉlanov obĉinskega sveta:
ZA
13
PROTI
1.
Sklep je sprejet.

K 4. točki:
Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori
1. G. Tibor Vöroš ml. je postavil vprašanje, ki odmeva na Goriĉkem. To je projekt
širokopasovnega omreţja. Zanima ga, zakaj je prišlo do zapletov, kdo je za to
odgovoren, kakšni so postopki za naprej.
2. G. Štefana Kodilo je zanimalo kakšne so moţnosti, da ta razpis uspe, saj v javnosti
kroţijo razliĉne informacije. V nadaljevanju ga je zanimalo, kdo bo nosil odgovornost
za nastalo škodo na telovadnici v OŠ Fokovci. Leta 2008 je bilo povedano, da so za
sanacijo škode zagotovljena sredstva iz naslova škode po neurju. Sanacija ostrešja
telovadnice se sicer odvija, a je zapadel sneg. Zanima ga, kako bo urejena ta zadeva,
saj se ljudje bojijo, da bo ukinjena šola in vrtec.
3. G. Štefan Janĉariĉ je menil, da škoda nastaja tudi na kmetijskih površinah, ker ni
urejeno odvodnjavanje. Jarke bi bilo potrebno sanirati v tem letnem ĉasu, da bodo
spomladi kmetje lahko pravoĉasno sejali. Vsaj najnujnejša dela bi bilo potrebno
opraviti v tem zimskem ĉasu.
4. G. Franc Deutsch je izpostavil problem oskrbe z vodo v naselju Ratkovci. Gospa
Valentina ga je namreĉ opozorila, da obstojeĉi vodnjak ne omogoĉa zadostne koliĉine
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vode za tekoĉo proizvodnjo sira, zajetja vode pa se ne da širiti. Ta problem bi bilo
potrebno rešiti.
Odgovori:
1. G. ţupan je povedal, da se je sam v zadnjih dveh tednih temeljito seznanil s projektom
širokopasovnega omreţja. Vlogo za razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo je pripravila druţba Profuturus. Soĉasno se je vodil tudi postopek izbire
zasebnega partnerja. Na poziv so se prijavili 4 ponudniki: Telemach, GVO, Como in
Elektro Maribor, ki so na osnovi opravljenega konkurenĉnega dialoga, oddali konĉne
ponudbe. Komisija je kot najugodnejšega ponudnika izbrala GVO d.o.o., ki je ponudil
najvišji lastni deleţ sredstev. Druţba Telemach se je pritoţila in s pritoţbo na drţavni
revizijski komisiji uspela. Kot zanimivost je omenil, da sta druţbi Elektro in Como
izkoristili moţnost vpogleda v vloge ostalih ponudnikov in odstopila od pritoţbe.
GVO d.o.o. pa moţnosti vpogleda sploh ni izkoristila. Pojasnil je, da komisija ni imela
druge moţnosti, kajti Telemach Murska Sobota je ponudil premajhen deleţ lastnih
sredstev. G. ţupan je povedal, da je bila javnost o projektu obvešĉena na tiskovni
konferenci ter da je zaĉet postopek izbire novega partnerja, rok prijave na ponovni
javni razpis je 13.1.2011. Povedal je še, da ocenjuje, da je bilo veliko taktiziranja, ker
je bilo razpisanih premalo sredstev glede na potrebe celotne drţave. Najboljše bi bilo,
ĉe bi se postopek razpisa v celoti razveljavil, saj v razpisu ni bilo jasno doloĉeno, kdo
je ponudnik storitev in kdo zasebni partner.
2. Glede sanacije strehe OŠ Fokovci je g. ţupan povedal, da so bila v rebalansu
proraĉuna res zagotovljena sredstva, obĉina je izvedla javni razpis za sanacijo strehe,
na podlagi katerega je podpisala pogodbo z izvajalcem in obnova ostrešja telovadnice
je trenutno v teku. Potrebno pa je zamenjati tudi parket v telovadnici. Ga. Martina
Vink Kranjec – tajnik obĉine, je dodala, da je obĉina po škodi, ki jo je leta 2008
povzroĉilo neurje, poskušala pridobiti dodatna drţavna sredstva, vendar pri tem ni bila
uspešna. Sedaj je odprt razpis Fundacije za šport, na katerega se bo obĉina prijavila in
poskušala pridobita denarna sredstva za zamenjavo parketa. G. Milan Šadl je povedal,
da je streha konĉana, manjkajo le obrobe, za ostala dela pa je potrebno sredstva
zagotoviti v proraĉunu za naslednje leto.
3. Glede odvodnjavanja je g. ţupan menil, da je rešitev v tem, da se manjša dela opravijo
iz sredstev, namenjenih za delovanje KS, veĉja dela pa so povezana z
agromelioracijami. G. Milan Šadl je dodal, da je pri tem potrebna pazljivost in
pameten pristop oz. program sanacije, ker ni vseeno kje se voda razliva. Je pa potrdil,
da prva voda hitreje odteĉe, ĉe so jarki oĉišĉeni.
4. Glede vodovoda v naselju Ratkovci je g. ţupan povedal, da informacije o Pomurskem
vodovodu niso optimistiĉne – do izvedbe verjetno ne bo prišlo tudi v naslednjem letu.
V proraĉunu bodo zagotovljena sredstva za vodovod v naselju Berkovci. G. Milan
Šadl je povedal, da bo oskrbo z vodo v Ratkovcih verjetno potrebno rešiti na drug
naĉin, z dostavo. G. Franc Deutsch je pojasnil, da problem z vodo ni samo pri sirarni,
drugim vodo ţe vozijo.
V nadaljevanju seje se je g. Ignac Gabor strinjal, da je problematika OŠ Fokovci resna stvar,
povedal pa je, da ga moti, da je bila prikazana v Tedniku. Menil je, da Tednik problema ne bo
rešil, zato se mu zdi dejanje posameznika oz. skupine, ki je rešitev problema namesto na
obĉini, iskala preko medijev, podla. Po njegovem gre za metanje polen pod noge.
G. ţupan je pojasnil, da je takoj, ko je bila obĉina obvešĉena o tem, da tv ekipa pripravlja
prispevek o OŠ in vrtcu Fokovci, poklical ravnateljico vrtcev ter jo vprašal ali je bila
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kakorkoli ogroţena varnost otrok. Pojasnila mu je, da je bila streha vrtca Fokovci prekrita
pred sedmimi leti in zagotovila mu zagotovila, da zaposleni in otroci niso bili ogroţeni.
G. Štefan Kodila se je spraševal ali bo v prihodnje delovanje opozicije takšno. Menil je, da se
ni niĉ zgodilo zaradi ignorance s strani Obĉine Moravske Toplice. Sedanji ţupan
problematiko pozna kot dosedanji podţupan. Ţe prej je bilo postavljeno vprašanje, kdo bo
prevzel odgovornost za dodatno škodo, trditev, da vodstvo šole ni naredilo, kar bi moralo, ne
drţi. Problematika se vleĉe ţe veĉ let, nevarnosti za otroke v vrtcu res ni bilo, za osnovno šolo
pa tega ni mogoĉe reĉi. S stropa je padel "luster", lahko bi prišlo do nesreĉe. Res ni korektno,
da je bil prispevek prikazan po dveh dneh ţupanovanja novega ţupana, a novinarji so bili o
problematiki obvešĉeni ţe pred meseci, so pa ta problem v prispevek vkljuĉili šele sedaj.
G. Geza Dţuban je menil, da je probleme mogoĉe rešiti mimo medijev. Na vrtcu je sanirana
streha, ki pušĉa, tako kot veĉina streh obĉanov v obĉini, pa se zaradi tega ne kliĉe novinarjev.
Sneg je bil s podstrešja pravoĉasno odstranjen, potrebno pa je poiskati tehniĉne rešitve.
G. Milan Šadl je razloţil, da gre za streho pokrito z enojnim bobrovcem. Ker tistega ĉasa
zaradi omejenosti finanĉnih sredstev ni bil zamenjan strop, bi bilo boljše, ĉe bi bila streha
pokrita z drugo kritino. Do sanacije bo lahko prišlo, ko bodo v proraĉunu zagotovljena
sredstva za ta namen. Za OŠ Fokovci je obstajala moţnost prijave škode po neurju, ki ni bila
izkorišĉena.
G. Franc Deutsch je povedal, da je vodstvo OŠ obĉino pravoĉasno seznanilo s problemom.
Verjetno se ne priĉakuje od vseh, da znajo oceniti nastalo škodo, to bi moral narediti nekdo, ki
je za to usposobljen. Po njegovem strokovna sluţba obĉine ni opravila svojega dela.
G. Štefan Kodila je povedal, da je bilo ugotovljeno, da gre za enojno kritje, moralo pa bi biti
dvojno, da je izvedba na nekaterih mestih nekvalitetna, da gre za severno stran, da je strop
»ĉukator«. Strop bi lahko padel in bi se lahko kaj zgodilo. Lepo bi bilo, da sprejme vsak svoj
del odgovornosti.
G. Štefan Janĉariĉ je menil, je narobe, da smo sedaj vsi strokovnjaki in rešitelji, rešitev naj
poišĉe in pojasni stroka.
K 5. točki:
Predlog statutarnega sklepa
Predlagan statutarni sklep je predstavila ga. Martina Vink Kranjec – tajnik obĉine. Razloţila
je, da število ĉlanov sveta posamezne KS doloĉa odlok o doloĉitvi volilnih enot in številu
ĉlanov svetov krajevnih skupnosti v Obĉini Moravske Toplice. Ker je bila za volitve ĉlanov
sveta KS Filovci 10.10.2010 pravoĉasno vloţena le ena kandidatura in je bil izvoljen le eden
ĉlan sveta KS, je potrebno na naknadnih volitvah izvoliti še preostale štiri ĉlane sveta KS. S
tem sklepom se do konstituiranja sveta KS po opravljenih naknadnih volitvah, podaljšuje
mandat dosedanjemu svetu KS, ki tako do konstituiranja novo izvoljenega sveta KS opravlja
naloge sveta KS.
V svet KS Ratkovci se v skladu z doloĉilom odloka voli sedem ĉlanov sveta KS, in sicer: trije
ĉlani iz naselja Ratkovci, dva ĉlana iz naselja Kanĉevci in dva ĉlana iz naselja Lonĉarovci. Za
naselje Lonĉarovci ni bila vloţena nobena kandidatura. Kandidaturo predlagatelja, ki je za
ĉlana sveta KS iz naselja Kanĉevci predlagal kandidata, ki nima stalnega prebivališĉa v
volilni enoti, v kateri kandidira, pa je obĉinska volilna komisija zavrnila.
Tako je potrebno na naknadnih volitvah izvoliti še dva ĉlana sveta KS Ratkovci iz naselja
Lonĉarovci in enega ĉlana sveta KS iz naselja Kanĉevci.
V svet KS Selo-Fokovci se voli skupno pet ĉlanov sveta in sicer tri ĉlane sveta iz naselja Selo
in dva ĉlana sveta iz naselja Fokovci.
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Ker za ĉlane sveta KS Selo-Fokovci iz naselja Fokovci ni bilo vloţenih nobenih kandidatur,
se bodo tudi za volitve teh dveh ĉlanov razpisale naknadne volitve.
V svet KS Sebeborci se voli sedem ĉlanov sveta KS, na volitvah pa je bilo predlaganih in
izvoljenih le šest ĉlanov sveta KS. Na naknadnih volitvah se bo tako volil en ĉlan sveta KS
Sebeborci.
V razpravi je g. Štefan Kodila vprašal, kako si obĉina predstavlja delovanje krajevnih
skupnosti v naslednji fazi, ali bodo delovali vaški odbori, kdo jih imenuje, kdo so podpisniki
raĉunov ter ali so ĉlani sveta KS obenem ĉlani vaškega odbora.
Ga. Martina Vink Kranjec – tajnik obĉine, je povedala, da je bila skupaj z ţupanom na
konstitutivnih sejah svetov KS, na katerih se doloĉijo tudi podpisniki raĉunov. To je
predsednik sveta KS, podpredsednik in ga. Slavica Fujs; v krajevnih skupnostih, ki zdruţujejo
veĉ naselij pa so podpisniki tudi ĉlani sveta KS iz posameznega naselja. Število ĉlanov
vaškega odbora doloĉi svet krajevne skupnosti. Predsednik sveta KS skliĉe zbor krajanov, na
katerem se imenujejo ĉlani vaškega odbora.
G. Melita Gorza je dodala, da je potrebno preveriti veljavnost starih statutov KS in potrdila g.
Štefanu Kodilu, da število ĉlanov vaškega odbora doloĉi svet KS.
G. ţupan je povedal, da bo s sprejemom novega statuta vsako naselje samostojna KS, razen
naselij Lukaĉevci in Mlajtinci, ki bosta še naprej delovali kot KS Mlajtinci-Lukaĉevci.
G. Tibor Vöröš st. je podprl predlagan predlog. Vsaka vas naj bo svoja KS.
Tak naĉin dela posamezne KS je podprl tudi g. Štefan Janĉariĉ, ki je menil, da bo to
pripomoglo k novemu razvoju posameznih naselij in obĉine kot celote.
G. Geza Dţuban je menil, da trenutno obĉinski svet obravnava rešitev manjkajoĉih ĉlanov
svetov KS. Nekatere KS so ţe do sedaj delale dobro, druge so k ţupanu prihajale le po
denarna sredstva. Strinjal se je s predlogom, da se vsa naselja spravi na enak imenovalec.
G. Štefan Kodila se je strinjal , da je prava pot ta, da je vsaka vas svoja KS. V preteklih letih
je bila namreĉ tendenca centralizacija, KS so bile le na papirju, delati pa niso mogle niĉ.
Povedal je, da mu je všeĉ, da je g. Glavaĉ spoznal, da je prav, da vsaka vas postane
samostojna krajevna skupnost.
Predlog SKLEPA ŠT. 14:
Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagan statutarni sklep.
Navzoĉih je 15 ĉlanov obĉinskega sveta:
ZA
15
PROTI
0.
Sklep je sprejet.
K 6. točki:
Predlog Odloka o izdajanju javnega glasila Obĉine Moravske Toplice
Ga. Martina Vink Kranjec – tajnik obĉine je na kratko predstavila odlok in povedala, da je
predloţeni osnutek novega odloka usklajen z veljavno zakonodajo in upošteva tradicijo in
dosedanjo prakso pri izdajanju glasila.
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Razprava:
- G. Joţef Vugrinec je predlagal, da se v tretjem odstavku 4. ĉlena predlaganega odloka
za besedilom "Glasilo izhaja v slovenskem jeziku" postavi vejica, v zadnjem odstavku
pa se zapiše pravilen naziv knjiţnice: Narodna in univerzitetna knjiţnica. Motil ga je
tudi zapis obveznega izvoda v ednini, saj se pošilja v veĉ izvodih. Pojasnjeno mu je
bilo, da izraz obvezen izvod uporablja zakon, ki doloĉa tudi število obveznih izvodov.
- G. Štefana Kodilo je zanimalo, ali število ĉlanov uredništva in to kdo jih doloĉa,
doloĉa zakon, ali je to odloĉitev obĉine. Predlagal je, da se pri izbiri ĉlanov uredništva
upošteva transparentnost, da ne bo prišlo do tega, da bo upoštevano le eno politiĉno
krilo. Ga. Martina Vink Kranjec, tajnik obĉine, je pojasnila, da zakon tega ne doloĉa,
tako se je odloĉila obĉinska uprava.
- G. ţupan je pojasnil, da je edina bistvena razlika med starim in novim odlokom v tem,
da vlogo izdajateljskega sveta opravlja obĉinski svet in predlagal obĉinskemu svet, da
predlagan odlok sprejme.
Predlog SKLEPA ŠT. 15:
Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o izdajanju javnega
glasila Občine Moravske Toplice.
Navzoĉih je 15 ĉlanov Obĉinskega sveta:
ZA
14
PROTI
0.
Sklep je sprejet.
K 7. točki:
Imenovanje Obĉinske volilne komisije in Posebne obĉinske volilne komisije Obĉine
Moravske Toplice
Predsednik komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja g. Andrej Baligaĉ je
povedal, da je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izvedla javni poziv
in na podlagi prispelih predlogov pripravila predlog sklepa o imenovanju Obĉinske
volilne komisije Obĉine Moravske Toplice. Zaradi premajhnega števila predlaganih
kandidatov za Posebno volilno komisijo Obĉine Moravske Toplice bo izvedla ponovni
javni poziv za dopolnitev manjkajoĉih ĉlanov in podpredsednika te komisije. Komisija
predlaga, da se v obĉinsko volilno komisijo imenujejo:
Andrej Benkoviĉ - predsednik, Jasmina Opec - namestnica predsednika, Stanislav Gorĉan
- ĉlan, Suzana Štefanec Kodila - namestnica ĉlana, Anica Peĉek - ĉlanica, Drago Ivaniĉ namestnik ĉlanice, Mojca Horvat – ĉlanica, Andrejka Kodila - namestnica ĉlanice.

-

V razpravi so sodelovali:
G. Štefan Kodila je izrazil ogorĉenje nad delom komisije, nad ţupanom, ki je sklical
sestanek politiĉnih strank brez ţelje po sprejetju kljuĉa za izbiro kandidatov za OVK,
POVK, nadzorni odbor in stalna delovna telesa obĉinskega sveta. V petek je bilo na seji
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravljeno le odpiranje predlogov.
Danes, ko je tudi sam prisostvoval seji komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, se je na vsak naĉin ţelelo izkljuĉiti in oĉrniti enega kandidata, samo zaradi
tega, ker se je ţelelo v obĉinsko volilno komisiji uvrstiti kandidatko, ki nima stalnega
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prebivališĉa v obĉini. Nadaljeval je, da se je kandidata izkljuĉilo z razlogom, da je
moralno sporen, vendar je od vseh kandidatov najbolj sporen in problematiĉen za delo v
skupini prav kandidat Andrej Benkoviĉ, kar je sam spoznal ob ponovnem štetju glasovnic.
SLS je od osmih kandidatov predlagala 3 kandidate, izrazil je upanje, da obĉinski svet ne
gre v tej smeri, vidi se, da ima koalicija v tej obĉini veĉino ĉlanov, kar ni korektno do
drugih predlagateljev in se zato s predlaganim imenovanjem OVK ne strinja. Andrejka
Kodila je edina kandidatka, ki dela na sodišĉu, zato bi lahko bila podpredsednica. Vprašal
je, ali lahko kot ĉlan obĉinskega sveta predlaga spremembe v imenovanju OVK.
G. ţupan mu je odgovoril, da lahko, a šele po glasovanju in predlagal, da obĉinski svet
glasuje o predlaganem sklepu.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 16:
Občinski svet Občine Moravske Toplice imenuje Občinsko volilno komisijo Občine
Moravske Toplice v naslednji sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ANDREJ BENKOVIČ - predsednik
JASMINA OPEC - namestnica predsednika
STANISLAV GORČAN - član
SUZANA ŠTEFANEC KODILA - namestnica člana
ANICA PEČEK - članica
DRAGO IVANIČ- namestnik članice
MOJCA HORVAT - članica
ANDREJKA KODILA - namestnica članice

Mandat komisije traja štiri leta.
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Navzoĉih je 15 ĉlanov Obĉinskega sveta:
ZA
13
PROTI
2.
Sklep je sprejet.
G. Štefan Kodila je imel proceduralno vprašanje glede glasovanja o njegovem predlogu,
menil je, da se po poslovniku najprej glasuje o predlaganih spremembah in potem o predlogu
kot celoti. Podobnega mnenja je bil tudi g. Geza Dţuban.
Ga. Melita Gorza je pojasnila, da se za imenovanje delovnih teles obĉinskega sveta uporablja
doloĉilo 92. ĉlena poslovnika, ki doloĉa, da obĉinski svet najprej glasuje o kandidatni listi kot
celoti in šele v kolikor le ta ni izglasovana, glasuje o posameznem kandidatu.
G. ţupan je z ugotovitvijo, da ne gre za spremembe odloka, ampak za imenovanje delovnih
teles, konĉal razpravo.
K 8. točki:
Imenovanje nadzornega odbora Obĉine Moravske Toplice
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal, da ima
nadzorni odbor 5 ĉlanov, ki morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje
s finanĉno-raĉunovodskega ali pravnega podroĉja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
9
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imenovanja je izvedla javni poziv in na podlagi prispelih predlogov pripravila predlog sklepa,
ki ga predlaga obĉinskemu svetu v sprejem. V nadzorni odbor se predlagajo naslednji
kandidati: Mitja Horvat, Branko Kuzmiĉ, Lidija Bohnec, Tatjana Gyergyek in Vida Šavel.
V razpravi so sodelovali:
- G. Franc Deutsch je povedal, da se s postavitvijo nadzornega organa ni strinjal ţe na
seji komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, in se ne strinja kot ĉlan
obĉinskega sveta, saj je od petih ĉlanov kar tri predlagal ţupan, ĉetrtega je predlagala
politiĉna stranka. Zadeva po njegovem zakonsko ni sporna, ne dvomi niti v
strokovnost kandidatov, ima pa moralne pomisleke, saj bi bilo veĉ zaupanja v organ, v
kolikor bi bil bolj pluralno sestavljen.
- G. ţupan je pojasnil, da nobeden od treh kandidatov, ki jih je predlagal, ni ĉlan nobene
politiĉne stranke, v ospredju je strokovna usposobljenost, ne pa politiĉna pripadnost.
Njegov namen ni karkoli skrivati, nadzorni odbor nadzoruje delo obĉinske uprave,
ţupana in uporabnikov obĉinskega proraĉuna.
- G. Štefan Kodila je vprašal, ĉe je temu res tako, zakaj potem niso bili izbrani drugi
kandidati, ki so bili prav tako ustrezni. Zakaj ni bil dogovorjen kljuĉ delitve? Na
posvetu politiĉnih strank bi lahko sam predstavil kljuĉ delitve, ki ga je izdelal F.
Cukjati, in bi ga lahko upoštevali. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je vaša, nadzorni odbor sedaj sestavljajo trije kandidati, predlagani s strani
ţupana, ĉetrtega kandidata je predlagal Andrej Baligaĉ kot ĉlan SDS, peti predlog pa
sploh ne bi smel biti upoštevan, saj ni bil predlagan v skladu z navodili komisije, ni bil
namreĉ zapeĉaten v posebni kuverti z napisom za nadzorni odbor, ampak je bil
predlog vloţen v skupni kuverti z ostalimi predlogi za stalna delovna telesa. Ker
postopek ni bil ustrezen, je prosil, da ga pravna sluţba pojasni.
- G. Tibor Vöröš ml. je povedal, da je takšen naĉin govora ĉlanom obĉinskega sveta
znan izpred štirih let. Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
imenoval obĉinski svet s potrebno veĉino glasov. Repliciral je g. Francu Deutschu, da
je kandidat Mitja Horvat iz njegove vasi in ni politiĉno opredeljen. Spraševal se je,
kako je g. Štefan Kodila lahko sodeloval na seji komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
- G. Franc Deutsch je repliciral, da ni sodil o strokovnosti kandidatov, moti ga le, da so
štirje kandidati iz ene opcije.
- G. Štefan Janĉariĉ je pojasnil, da je bilo pri odpiranju kuvert ugotovljeno, da je bila
kuverta s predlogom kandidata za nadzorni odbor res vloţena v skupno zunanjo
kuverto, vendar je bila posebej zapeĉatena v notranji kuverti.
- G. Štefan Kodila je prosil, da se ĉlanom obĉinskega sveta pojasni postopek
predlaganja kandidatov. Ga. Melita Gorza je odgovorila, da je postopek ĉlanom
obĉinskega sveta znan, saj so vsi dobili javni poziv za predlaganje kandidatov, ki je
vseboval navodila in zakonsko podlago. Poleg tega ni narobe, da se je komisija
odloĉila, da upošteva tudi predloge, ki so bili poslani v ovojnicah, ki niso bile
opremljene v skladu z navodili.
- G. Štefan Kodila je povedal, da komisija o tem ni sprejela sklepa ter repliciral g.
Tiborju Vöröšu ml., da so seje delovnih teles obĉinskega sveta javne in da se jih bo
udeleţeval tudi v prihodnje.
- G. Tibor Vöröš ml. je ponovno vprašal, ali lahko nekdo, ki ni ĉlan komisije, sodeluje
na sejah komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Ga. Martina Vink
Kranjec je pojasnila, da so seje javne, da pa se lahko njihova javnost v doloĉenih
primerih izkljuĉi.
- G. Štefan Kodila je izrazil mnenje, da se boji, da bo v prihodnje temu res tako.
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 17:
Občinski svet Občine Moravske Toplice imenuje nadzorni odbor Občine Moravske
Toplice v naslednji sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.

MITJA HORVAT
BRANKO KUZMIČ
LIDIJA BOHNEC
TATJANA GYERGYEK
VIDA ŠAVEL.

Navzoĉih je 15 ĉlanov Obĉinskega sveta:
ZA
13
PROTI
2.
Sklep je sprejet.
K 9. točki:
Imenovanje stalnih delovnih teles Obĉinskega sveta Obĉine Moravske Toplice
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predlagal, da se v stalna
delovna telesa Obĉinskega sveta Obĉine Moravske Toplice imenujejo:

A.

ODBOR ZA KMETIJSTVO:

1. TIBOR VÖRÖŠ st.- za predsednika
2. ŠTEFAN HUL - za ĉlana
3. LADISLAV SABOTIN - za ĉlana
4. IGNAC GABOR - za ĉlana
5. IGOR CAMPLIN - za ĉlana
6. JOŢE ŠTEFKO - za ĉlana
7. VIKTOR ĈASAR - za ĉlana.
B.

ODBOR ZA GOSPODARSTVO:

1. ALOJZ TRPLAN - za predsednika
2. FRANC DEUTSCH - za ĉlana
3. GEZA DŢUBAN - za ĉlana
4. ŠTEFAN KODILA - za ĉlana
5. ANDREJ BALIGAĈ - za ĉlana
6. MILAN VARGA - za ĉlana
7. VESNA ZADRAVEC - za ĉlana
8. TIBOR VÖRÖŠ, ml. - za ĉlana
9. SLAVKO ŠKERLAK - za ĉlana.
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NARODNOSTNA

VPRAŠANJA

IN

MEDNARODNO

1. TIBOR VÖRÖŠ ml. - za predsednika
2. ANITA VARGA - za ĉlana
3. RAJKO JANJIĆ - za ĉlana
D.

ODBOR ZA ZAŠĈITO IN REŠEVANJE:

1. ŠTEFAN JANĈARIĈ - za predsednika
2. ŠTEFAN HUL - za ĉlana
3. ŠTEFAN KODILA - za ĉlana
4. ANDREJ BALIGAĈ - za ĉlana
5. MARTIN HORVAT - za ĉlana
6. DUŠAN GROF - za ĉlana
7. FRANC GOMBOC - za ĉlana.
E.

SVET ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN:

1. FRANC KODILA - za predsednika
2. ALOJZ TRPLAN - za ĉlana
3. SAŠO KOCA - za ĉlana
4. MIHAELA ŢILAVEC - za ĉlana
5. DAMIR HORVAT - za ĉlana
6. JANEZ PANKER - za ĉlana
7. VLADO VUĈKIĈ - za ĉlana.
F.
ODBOR ZA DRUŢBENE DEJAVNOSTI, ŠOLSTVO, KULTURO, ŠPORT IN
TURIZEM
1. JOŢEF VUGRINEC - za predsednika
2. IGNAC GABOR - za ĉlana
3. SAŠO KOCA - za ĉlana
4. MAJDA ĐURINEK - za ĉlana
5. DARKO PLEJ - za ĉlana
6. KSENIJA HALAS - za ĉlana
7. IRENA HÜLL - za ĉlana.
V razpravi so sodelovali:
- G. Štefan Kodila je menil, da je komisija postopek imenovanja speljala tako, kot ga je
hotela. Ko sešteje predloge SDS in skrite koalicije, ugotavlja, da ima SDS 15
imenovanj, SD 7, LDS 7, SLS 7, neodvisna lista Franca Kodile 2 in Desus 5. S strani
ţupana pa je bilo obljubljeno, da bodo upoštevani volilni rezultati, geografska
pripadnost in da bo postopek imenovanja pošten. Ker je Desus je nepravilno
posredoval predloge, ki niso bili upoštevani, je kandidate predlagal ţupan po poteku
predpisanega roka. Korektno bi bilo, da bi vsaka stranka dobila vsaj eno
predsedovanje v odboru, sedaj ima koalicija vse, kar ni potrebno. Po njegovih
izraĉunih glede na volilne rezultate bi SDS lahko dobila 6 imenovanj, SD 7, SLS 6,
Desus 3, neodvisna lista Franca Kodila 4, SMS minimalno 4.
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G. Ignac Gabor je repliciral g. Štefanu Kodilu, da je porabil za besedo toliko ĉasa kot
vsi ostali ĉlani obĉinskega sveta skupaj in da ĉlanov obĉinskega sveta ne zanima
njegova filozofija in matematika. Dodal je še, da se jesam strinjal z odloĉitvijo
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da se Desus-ovih predlogov
ne upošteva, ker so bili nepravilno vloţeni.
G. Joţef Vugrinec je menil, da podpira g. Štefana Kodilo v marsikateri razpravi, sam
je pripadnik SDS, torej pozicije in tega ne skriva. Prosil je, da se v sejni sobi namesti
ura in povedal, da se sploh ne bori za mesto predsednika odbora, tako, da namesto
njega lahko g. Štefan Kodila predlaga drugega kandidata za predsednika odbora za
druţbene dejavnosti.
G. Štefan Kodila je repliciral g. Ignacu Gaborju, da od njega ni priĉakoval takšnega
ţaljivega nastopa, saj ga on osebno ni ţalil. Na koordinaciji politiĉnih strank je bilo
reĉeno, da bo upoštevana tudi geografska zastopanost kandidatov, zato priĉakuje
doloĉene spremembe. V odboru za kmetijstvo bi lahko bil g. Molnar iz Sela, zato
predlaga, da se v odbor za kmetijstvo imenuje g. Molnar.
G. ţupan je povedal, da je pred štirimi leti obĉinski svet glasoval o vseh predlogih kot
o celoti, nemogoĉe je pripraviti takšen predlog, da bi bili vsi zadovoljni, tam kjer je
odmik, bo to upoštevano pri imenovanju svetov javnih zavodov. S tem, da je nekatere
predlagal kot ţupan, je ţelel le izravnati to, kar je bilo doseţeno z izloĉitvijo Desusovih predlogov.
G. Štefan Kodila je repliciral g. ţupanu, da ni res, da je nemogoĉe pripraviti boljši
predlog, sam bi ga pripravil.
G. Tibor Vöröš st. je menil, da bo v primeru, da bodo vsi ĉlani obĉinskega sveta delali
kot g. Štefan Kodila, na naslednji seji moral biti prisoten varnostnik. Menil je, da je
volilni rezultat pokazal svoje in da je sedaj g. Štefan Kodila 4 leta na ĉakanju za
ţupana. Ĉlani obĉinskega sveta bi lahko bili ţe doma, to veĉ ni seja.
G. Štefan Kodila mu je repliciral, da z njim obraĉunavajo tisti, ki so v koaliciji ter da
so vĉasih seje obĉinskega sveta trajale do druge ure zjutraj.

G. ţupan je predlagal, da se razprava prekine in da obĉinski svet glasuje o predlogu
imenovanja vseh stalnih delovnih teles hkrati.
Navzoĉih je 15 ĉlanov obĉinskega sveta:
ZA
14
PROTI
1.
Predlog, da se glasuje o predlogu imenovanja vseh stalnih delovnih teles skupaj je
sprejet.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 18:
V stalna delovna telesa Občinskega sveta Občine Moravske Toplice se imenujejo:
A.

ODBOR ZA KMETIJSTVO:

1. TIBOR VÖRÖŠ st. - za predsednika
2. ŠTEFAN HUL - za ĉlana
3. LADISLAV SABOTIN - za ĉlana
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4. IGNAC GABOR - za ĉlana
5. IGOR CAMPLIN - za ĉlana
6. JOŢE ŠTEFKO - za ĉlana
7. VIKTOR ĈASAR - za ĉlana.
B.

ODBOR ZA GOSPODARSTVO:

1. ALOJZ TRPLAN - za predsednika
2. FRANC DEUTSCH - za ĉlana
3. GEZA DŢUBAN - za ĉlana
4. ŠTEFAN KODILA - za ĉlana
5. ANDREJ BALIGAĈ - za ĉlana
6. MILAN VARGA - za ĉlana
7. VESNA ZADRAVEC - za ĉlana
8. TIBOR VÖRÖŠ, ml. - za ĉlana
9. SLAVKO ŠKERLAK - za ĉlana.
C.
KOMISIJA
SODELOVANJE:

ZA

NARODNOSTNA

VPRAŠANJA

IN

MEDNARODNO

1. TIBOR VÖRÖŠ ml. - za predsednika
2. ANITA VARGA - za ĉlana
3. RAJKO JANJIĆ - za ĉlana.
D.

ODBOR ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE:

1. ŠTEFAN JANĈARIĈ - za predsednika
2. ŠTEFAN HUL - za ĉlana
3. ŠTEFAN KODILA - za ĉlana
4. ANDREJ BALIGAĈ - za ĉlana
5. MARTIN HORVAT - za ĉlana
6. DUŠAN GROF - za ĉlana
7. FRANC GOMBOC - za ĉlana.
E.

SVET ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN:

1. FRANC KODILA - za predsednika
2. ALOJZ TRPLAN - za ĉlana
3. SAŠO KOCA - za ĉlana
4. MIHAELA ŢILAVEC - za ĉlana
5. DAMIR HORVAT - za ĉlana
6. JANEZ PANKER - za ĉlana
7. VLADO VUĈKIĈ - za ĉlana.
F.
ODBOR ZA DRUŢBENE DEJAVNOSTI, ŠOLSTVO, KULTURO, ŠPORT IN
TURIZEM
1. JOŢEF VUGRINEC - za predsednika
2. IGNAC GABOR - za ĉlana
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3. SAŠO KOCA - za ĉlana
4. MAJDA ĐURINEK - za ĉlana
5. DARKO PLEJ - za ĉlana
6. KSENIJA HALAS - za ĉlana
7. IRENA HÜLL - za ĉlana.
Navzočih je 15 članov občinskega sveta:
ZA
13
PROTI
1.
Sklep je sprejet.
K 10. točki:
Imenovanje v.d. direktorja TIC Moravske Toplice
Ga. Martina Vink Kranjec – tajnik obĉine je pojasnila, da z dnem 18.12.2010 poteĉe mandat
v.d. direktorja Javnega zavoda Turistiĉno-informativni center Moravske Toplice. Ker še ni bil
konstituiran svet zavoda na podlagi novega Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistiĉnoinformativni center, je predlagala, da se do imenovanja direktorja, vendar najveĉ za dobo šest
mesecev, podaljša mandat Matejki Pajalić. Predlog sklepa je na svoji seji obravnavala
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki predlaga obĉinskemu svetu, da
predlagan sklep sprejme.
Razprave ni bilo.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 19:
Občinski svet Občine Moravske Toplice za v.d. direktorja Turistično-informativnega
centra Moravske Toplice za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za 6 mesecev,
ponovno imenuje MATEJKO PAJALIČ, usluţbenko TIC-a Moravske Toplice.
Mandat v.d. direktorja začne teči 18.12.2010.
Navzoĉih je 15 ĉlanov Obĉinskega sveta:
ZA
15
PROTI
0.
Sklep je sprejet.
K 11. točki:
Razno
G. ţupan je ĉlane obĉinskega sveta obvestil, da z dnem 01.12.2010 imenuje dva podţupana, in
sicer g. Gezo Dţubana in g. Tiborja Vöröša ml.. Pojasnil je, da se je za g. Tiborja Vöröša
odloĉil, ker prihaja iz stranke SLS, kateri je bilo obljubljeno mesto podţupana. Njegovo
odloĉitev pa je olajšalo tudi dejstvo, da prihaja iz goriĉkega dela obĉine. G. Gezo Dţubana je
izbral, ker ima s funkcijo podţupana ţe izkušnje in tudi zato, ker ne ţeli, da obĉinski svet
deluje v smeri koalicija – opozicija.
G. Štefan Kodila je predlagal, da obĉinski svet sprejme sklep, da se seje obĉinskega sveta
snema, da imajo obĉani tako moţnost ogleda sej. Ĉestital je g. Tiborju Vöröšu ml. in mu
zaţelel, da se dokaţe.
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G. ţupan je ponovno izrazil opozorilo, da je snemanje brez predhodne seznanitve drugih o
tem, da bodo snemani, nezakonito. Glede predlaganega video snemanja sej je povedal, da bo
sklep mogoĉe predlagan v prihodnosti, za enkrat za to ni ustreznih rešitev.
Ker je bil dnevni red izĉrpan, je bila seja ob 17.40 zakljuĉena.

Zapisala:
Melita Gorza

Ţupan:
Alojz Glavaĉ

16

