3. redna seja Občinskega sveta

20. december 2010

ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, ki je bila
v ponedeljek, 20. decembra 2010 v prostorih Občine Moravske Toplice,
Kranjčeva ul. 3, s pričetkom ob 14. uri
NAVZOČI:
- člani Občinskega sveta:
Andrej Baligač, Franc Deutsch, Geza Dţuban, Majda Đurinek, Ignac Gabor, Štefan Hul,
Štefan Jančarič, Sašo Koca, Franc Kodila, Štefan Kodila, Ladislav Sabotin, Alojz Trplan,
Tibor Vöröš st., Tibor Vöröš ml. in Joţe Vugrinec.
- ostali navzoči:
Alojz Glavač – ţupan, Martina Vink Kranjec – tajnik občine, mag. Milan Šadl – višji
svetovalec za okolje in infrastrukturo, Slavica Fujs – svetovalec za finance in Melita Gorza pravnik VII/1, ki piše zapisnik.
Sejo je vodil g. Alojz Glavač - ţupan, ki je pozdravil vse prisotne in predlagal naslednji
dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta
Predlog Sklepa o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januarmarec 2011
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju občine Moravske Toplice za leto 2011
Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori
Predlog Soglasja k določitvi cene storitve pomoči druţini na domu in določitvi
subvencioniranja cene storitve pomoči druţini na domu za leto 2011
Predlog sklepa o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Moravske
Toplice
Predlog sklepa o pristopu Občine Moravske Toplice k ustanovitvi Panonsko
evropskega zdruţenja za teritorialno sodelovanje z omejeno odgovornostjo
Imenovanje Posebne občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice
Imenovanje nadzornega sveta JKP Čista narava d.o.o.
Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda TIC Moravske Toplice
Razno.

Navzočih je 15 članov Občinskega sveta:
ZA:
15
PROTI:
0.
Predlagan dnevni red je bil sprejet.
G. Štefan Kodila je seznanil člane občinskega sveta, da sejo zvočno snema.
G. Alojz Glavač - ţupan je pojasnil, da je opozorilo glede nepooblaščenega snemanja podal ţe
na prejšnji seji občinskega sveta.
G. Tibor Vöröš ml. je predlagal, da se glede na to, da je g. ţupan ţe na prejšnji seji podal
opozorilo glede nepooblaščenega snemanja in glede na to, da se seja zvočno snema za namen
priprave zapisnika, občinski svet opredeli do tega, ali dovoli zvočno snemanje s strani člana
občinskega sveta Štefana Kodila.
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Ga. Martina Vink Kranjec – tajnik občine je na kratko predstavila mnenje informacijske
pooblaščenke, ki opozarja na to, da neupravičeno snemanje, s katerim se občutno posega v
zasebnost posameznika, lahko pomeni storitev kaznivega dejanja po 149. členu Kazenskega
zakonika.
G. Štefan Kodila je povedal, da pozna mnenje pooblaščenke, na katero se sklicuje ţupan in
občinska uprava in da gre le za neobvezujoče mnenje. Nadaljeval je, da je seja občinskega
sveta javna, v kolikor je v katerem delu zaprta za javnost, je potrebno na to opozoriti.
G. Geza Dţuban je pojasnil, da 48. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske
Toplice določa, da se potek seje občinskega sveta snema na magnetogramski trak, ki se hrani
še eno leto po koncu mandata članov občinskega sveta, ki so sestavljali občinski svet,
katerega seja je bila snemana. Član občinskega sveta ima pravico poslušati magnetogram v
prostorih občinske uprave. Predlagal je, da občinski svet glasuje o zahtevi po odstranitvi
snemalnih naprav. Menil je, da ne gre za to ali so seje javne ali ne, ampak za ravnanje s
posnetki, kajti nihče ne more zagotoviti tega, da v javnosti ne bodo prikazani posamezni deli
seje.
G. ţupan je na predlog g. Dţubana napovedal glasovanje o predlaganem
SKLEPU št. 20:
Člani občinskega sveta Občine Moravske Toplice se strinjajo, da se zasebne snemalne
naprave ugasnejo.
Navzočih je 15 članov občinskega sveta:
ZA
13
PROTI
1.
Sklep je sprejet.
K 1. točki:
Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta
G. Štefan Kodila je predlagal, da se v zapisniku 2. redne seje občinskega sveta pri tč. 2 na
strani 3 zapis: "G. Štefan Kodila je vprašal, ali ima občina kakršno koli stališče na teh
lokacijah", dopolni z besedilom: "ker lahko pride do bistvene spremembe dejavnosti." Pri
odgovoru g. Milana Šadla, naj se doda besedilo: "Namembnost je lahko kakršnakoli, nič ni
omejeno."
Predlagal je, da se pri 4. točki dnevnega reda v zapisu: "V nadaljevanju ga je zanimalo, kdo
bo nosil odgovornost za nastalo škodo na telovadnici v OŠ Fokovci, " pred besedo škodo
doda: "dodatno", na koncu stavka pa besedilo: "in če je kdo ovrednotil dodatno škodo v
EUR."
Pri tej točki se doda tudi besedilo: "v dopolnilih proračuna je bilo zagotovljeno in objavljeno
na internetu". V zapisu: "Zanima ga, kako bo urejena ta zadeva, se doda: "saj se ljudje bojijo,
da se zavoda načrtno izčrpava."
Pri odgovoru ga. Martine Vink Kranjec je potrebno dodati: "Res je bilo povedano, da so
sredstva v proračunu bila zagotovljena."
Predlagal je še, da se pri tč. 7 za besedilom: "Danes, ko je tudi sam prisostvoval seji komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se je na vsak način ţelelo izključiti in očrniti
enega kandidata," doda: "ki ga je predlagala SNS," v nadaljevanju se za besedilom: samo
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zaradi tega, ker se je ţelelo v občinsko volilno komisiji uvrstiti kandidatko, ki nima stalnega
prebivališča v občini, doda: "gospo Jasmino Opec iz Rakičana."
V zapisu: "Nadaljeval je, da se je kandidata izključilo z razlogom, da je moralno sporen, se za
besedo: kandidata doda: "Zlatka Gergorca,".
Predlagal je, da se za zapisom: "Andrejka Kodila je edina kandidatka, ki dela na sodišču, zato
bi lahko bila podpredsednica, doda vejica in besedilo: "kar je v petek še bilo stališče KVIAZa". V nadaljevanju je predlagal, da se na str. 10 v razpravi g. Franca Deutscha v besedilu:
"četrtega je predlagala politična stranka," pred besedo politična doda: "njegova".
Prosil je, da se doda njegova izjava: "Takšen predlog kategorično zavračam in ga ne
podpiram." Predlagal je še, da se na strani 10 v zapisu razprave g. Štefana Kodile, za
besedilom: "če je temu res tako, doda besedilo: "da ni bilo nič strankarskega,…".
V zapisu razprave g. Štefana Kodila na str. 12 se naj v tretji vrstici doda: "Štefan Hul bi moral
dobiti 3 oz. 4 mesta."
V besedilu: "Po njegovih izračunih glede na volilne rezultate bi SDS lahko dobila 6
imenovanj," se pred besedo imenovanj doda: "svetniških".
Ga. Melita Gorza je povedala, da zapisnik v skladu z določilom 47. člena Poslovnika
občinskega sveta Občine Moravske Toplice obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa
podatke o udeleţbi na seji, o predlogih, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o
sklepih, ki so bili sprejeti. V zapisnik ne sodi vsebina razprave posameznega razpravljavca.
Po mnenju ga. Neţe Vodušek s SVLR, razprava po nepotrebnem obremenjuje zapisnik.
G. Geza Dţuban je menil, da je zapisnik v redu zapisan, preden občinski svet potrdi
spremembe, bi bilo potrebno preveriti ali je bilo navedeno res povedano.
G. Alojz Glavač – ţupan se je strinjal, da se vsega ne da zapisati in predlagal, da se zapisnik
sprejme skupaj s predlaganimi smiselnimi pripombami g. Štefana Kodila.
Predlog SKLEPA ŠT. 21:
Občinski svet Občine Moravske Toplice potrdi zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta
Občine Moravske Toplice skupaj s predlaganimi smiselnimi popravki.
Navzočih je 15 članov občinskega sveta:
ZA
13
PROTI
1.
Sklep je sprejet.
K 2. točki:
Predlog Sklepa o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju
januar-marec 2011
Ga. Slavica Fujs – svetovalec za finance je povedala, da je zato, ker Občina Moravske Toplice
do 31.12.2010 ne bo sprejela in uveljavila proračuna za prihodnje leto, potrebno za obdobje
prvih treh mesecev leta 2011 uvesti začasno financiranje. Povedala je, da na podlagi 33. člena
ZJF odločitev o začasnem financiranju občine sprejme ţupan in o tem obvesti občinski svet in
nadzorni odbor. Dodala je še, da se skupni obseg izdatkov občinskega proračuna določi glede
na porabljena sredstva v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto in da višina sredstev
znaša 1.480.000,00 EUR.
G. Alojz Glavač – ţupan je dodal, da proračun v letu 2010 ne bo sprejet predvsem zaradi
lokalnih volitev in postopka konstituiranja svetov krajevnih skupnosti, ki so predlagatelji
izhodišč za sestavo proračuna.
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Predlog SKLEPA ŠT. 22:
Občinski svet Občine Moravske Toplice se je seznanil s sklepom o začasnem
financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar-marec 2011.
Navzočih je 15 članov občinskega sveta:
ZA
15
PROTI
0.
Sklep je sprejet.
K 3. točki:
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju občine Moravske Toplice za leto 2011
G. Milan Šadl – višji svetovalec za okolje in infrastrukturo je povedal, da se vrednost točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Moravske Toplice
povečuje za rast ţivljenjskih potrebščin za obdobje od začetka decembra 2009 do konca
novembra 2010. Po podatkih Statističnega urada Slovenije znaša stopnja inflacije za navedeno
obdobje 1,4%.
G. Geza Dţuban je ugotavljal nepooblaščeno snemanje in prosil, da se spoštuje sprejet sklep
občinskega sveta in se odstranijo zasebne snemalne naprave.
G. Alojz Glavač – ţupan je pozval g. Štefana Kodilo, da ugasne snemalno napravo.
G. Štefan Kodila je povedal, da je ţe na začetku seje seznanil člane občinskega sveta, da sejo
za potrebe svojega dela snema in da ne namerava ugasniti snemalne naprave.
G. Alojz Glavač – ţupan, je pojasnil, da pravila določa poslovnik in sprejet sklep občinskega
sveta in dodal, da seje ne bo nadaljeval, dokler se snemalna naprava ne ugasne.
G. Tibor Vöröš ml. je obţaloval, da občinski svet kot najvišji organ občine, ne spoštuje svojih
sklepov.
Ker g. Štefan Kodila ni ţelel ugasniti snemalne naprave, je predsedujoči ob 15.20 prekinil
sejo in napovedal, da bodo naslednje točke dnevnega reda obravnavane korespondenčno.

Zapisala:
Melita Gorza

Ţupan:
Alojz Glavač
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