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Z A P I S N I K 

4. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, ki je bila  

v ponedeljek, 24. januarja 2011 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, Slavica Fujs – svetovalec za 

finance in Melita Gorza - pravnik VII/1, ki piše zapisnik.  

 

Sejo je vodil g. Geza Dţuban - podţupan, ki je pozdravil vse prisotne, opozoril na določila 

poslovnika o poteku seje, o vsebini in potrditvi zapisnika, o pravici vpogleda v gradivo ter o 

zvočnem snemanju seje in predlagal naslednji dnevni red: 

 

1. Ugotovitveni sklep o prekinjeni 3. redni seji občinskega sveta in informacija o sklepih, 

sprejetih na dopisni seji  

2. Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta 

3. Ponovno odločanje o pritoţbi Štefana Kodila zoper odločbo Občinske volilne komisije 

Občine Moravske Toplice št. OVK 31/10 z dne 26.10.2010 

4. Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori 

5. Predlog Soglasja k določitvi cene storitve pomoči druţini na domu in določitvi 

subvencioniranja cene storitve pomoči druţini na domu za leto 2011  

6. Imenovanje Posebne občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice 

7. Imenovanje nadzornega sveta JKP Čista narava d.o.o. 

8. Imenovanje uredništva glasila Občine Moravske Toplice 

9. Razno. 

 

Navzočih je 15 članov občinskega sveta: 

ZA:             15  

PROTI:        0. 

Predlagan dnevni red je bil sprejet.  

 

 

 

K 1. točki: 

Ugotovitveni sklep o prekinjeni 3. redni seji občinskega sveta in informacija o sklepih, 

sprejetih na dopisni seji 

 

 

Ga. Martina Vink Kranjec je predstavila ugotovitveni sklep in rezultate glasovanja na dopisni 

seji.  
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PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 

 

Občinski svet Občine Moravske Toplice ugotavlja, da je bila 3. redna seja dne 

20.12.2010 prekinjena in nadaljevana na dopisni seji dne 23.12.2010. 

Sklepi, sprejeti na dopisni seji bodo formalno vključeni v zapisnik 4. redne seje 

občinskega sveta. 

 

Navzočih je    15 članov občinskega sveta: 

ZA   14 

PROTI    0. 

Sklep je sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 23: 

 

Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o vrednosti točke za 

izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske 

Toplice za leto 2011. 

 

Pravočasno je glasovalo 14 članov občinskega sveta: 

ZA   14 

PROTI     0. 

Sklep je sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 24: 

 

Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagano Soglasje k določitvi cene 

storitve pomoč druţini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč 

druţini na domu za leto 2011. 

 

Pravočasno je glasovalo 14 članov občinskega sveta: 

ZA   14 

PROTI     0. 

Sklep je sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 25: 

 

Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o višini enkratne 

denarne pomoči za novorojence v občini Moravske Toplice. 

 

Pravočasno je glasovalo 14 članov občinskega sveta: 

ZA   14 

PROTI     0. 

Sklep je sprejet. 
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 26: 
 

Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o pristopu Občine 

Moravske Toplice k ustanovitvi Panonsko evropskega zdruţenja za teritorialno 

sodelovanje z omejeno odgovornostjo.  

 

Pravočasno je glasovalo 14 članov občinskega sveta: 

ZA   14 

PROTI     0. 

Sklep je sprejet. 
 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 27: 

 

Za člane nadzornega sveta JKP Čista narava d.o.o. se imenujejo: 

 

1. ŠTEFAN ŢOHAR ml., MOTVARJEVCI 

2. DUŠAN GROF, MARTJANCI 

3. ŠTEFAN KODILA, SELO 

4. ALOJZ TRPLAN, IVANCI. 

 

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. 

 

Pravočasno je glasovalo 14 članov občinskega sveta: 

ZA     3 

PROTI   11. 

Sklep ni sprejet. 
 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 28: 

 

V svet javnega zavoda TIC Moravske Toplice se kot predstavniki Občine Moravske 

Toplice imenujejo: 

 

1. SAŠO KOCA, TEŠANOVCI 

2. ŠTEFAN ŠAVEL, MORAVSKE TOPLICE 

3. FRANC KODILA, MARTJANCI. 

 

Mandat imenovanih začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda in traja štiri leta. 

 

Pravočasno je glasovalo 14 članov občinskega sveta: 

ZA   11 

PROTI     3. 

Sklep je sprejet. 
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K 2. točki: 

Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta 

 

G. Štefan Kodila je člane občinskega sveta seznanil, da bo tudi  današnjo sejo snemal ter 

predlagal, da se v zapisniku 3. redne seje občinskega sveta zapis sklepa št. 20, popravi tako, 

da se namesto besede »ugasnejo«, zapiše beseda »odstranijo«.  

G. Alojz Glavač - ţupan je menil, da je predlagan popravek potrebno preveriti na 

magnetogramu, nadaljeval je, da je bilo glede snemanja ţe dosti povedano. Ker obstaja dvom 

in različna pravna mnenja glede tega ali lahko član občinskega sveta sejo snema brez soglasja 

ostalih članov občinskega sveta, se je odločil, da ta sklep začasno zadrţi, da ne bi tudi v 

bodoče prihajalo do proceduralnih zapletov. 

G. Geza Dţuban – podţupan je menil, da je to početje, glede na to, da ga poslovnik ne 

dovoljuje, protizakonito. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 29 

 

Občinski svet Občine Moravske Toplice potrdi zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta 

Občine Moravske Toplice skupaj s predlaganim popravkom. 

 

Navzočih je    15 članov občinskega sveta: 

ZA   15 

PROTI     0. 

Sklep je sprejet. 

 

 

K 3. točki: 

Ponovno odločanje o pritoţbi Štefana Kodila zoper odločbo Občinske volilne komisije 

Občine Moravske Toplice št. OVK 31/10 z dne 26.10.2010 

 

 

Ga. Martina Vink Kranjec – tajnik občine je na kratko predstavilo gradivo, ki so ga člani 

občinskega sveta prejeli z vabilom. Povedala je, da je občinski svet o pritoţbi Štefana Kodila 

ţe odločil s sklepom št. 6, in sicer je sklenil, da se pritoţbi ne ugodi. Zoper ta sklep se je 

Štefan Kodila pritoţil na upravno sodišče, ki je ugodilo pritoţbi Štefana Kodila in odpravilo 

sklep Občinskega sveta Občine Moravske Toplice št. 6 z dne 08.11.2010 ter naloţilo 

občinskemu svetu, da v roku 30 dni od dneva prejema sodbe, o pritoţbi Štefana Kodila 

ponovno odloči in pri tem upošteva priporočilo sodišča, navedeno v sodbi. Po presoji sodišča 

je gramatikalna razlaga prvega odstavka 101. člena Zakona o lokalnih volitvah, ki govori o 

obvestilu, napačna. Določilo prvega odstavka Zakona o lokalnih volitvah je potrebno razlagati 

sistemsko, kar pomeni, da mora občinski svet o pritoţbi, vloţeni zoper odločitev občinske 

volilne komisije, odločiti s pravnim aktom, ki vsebuje vse bistvene elemente upravne odločbe 

ter je s takšno vsebino dostavljen pritoţniku. 

 

V razpravi so sodelovali: 

- G. Štefan Kodila je povedal, da teţko verjame to, kar se dogaja v zadnjih treh mesecih, 

ko je pomembno le to, da obvelja mnenje koalicije, ne pa zakonitost. Izrazil je 

zadovoljstvo, da je upravno sodišče izdalo takšno sodbo, ki sporoča občinski upravi in 

občinskemu svetu, da dela v skladu z zakonom, ki mora biti na prvem mestu. Ta sodba 

je zaušnica tistim, ki imajo dejansko moč in oblast v naši občini. Dodal je, da vsebina 
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kršitev ni relevantna, nepravilnosti so se zgodile, če so vplivale na rezultat pa se ne ve. 

Nadaljeval je, da verjetno to ni edina toţba, ki bo vloţena v naslednjih štirih letih.  

- G. Alojz Glavač – ţupan je povedal, da ne ţeli velikih besed o nezakonitosti; občinski 

svet ni postopal nezakonito, administrativna opravila za občinski svet opravlja 

občinska uprava. Upravno sodišče je našlo upravičeno napako in občina spoštuje 

odločitev sodišča. 

- G. Štefan Kodila je repliciral, da je ob pozornem poslušanju besed g. Glavača lahko 

opaziti, da kakršna koli druga razlaga zakona, razen občinske, ni dovolj tehtna.  

Nadaljeval je, da bo po tem, ko bo izdan ustrezen akt, odločeno tudi o vsebini 

pritoţbe, in izrazil upanje, da se bo v naslednjih štirih letih bolj transparentno 

ugotovilo oz. prikazalo pri občanih in da bo sklepanje bolj natančno in pravilno.  

- Predsedujoči je opozoril, da je naloga občinskega sveta, da o pritoţbi ponovno odloča 

in sprejme ustrezen dokument. Naloga občinske uprave je, da izda odločbo z vsemi 

deli upravne odločbe, ki so uvod, izrek, obrazloţitev, pravni pouk. 

- G. Franc Deutsch je menil, da se proceduralne napake dogajajo in da jih ima sodišče 

rado.  

 

Predsedujoči je glede na to, da je občinski svet o pritoţbi ţe odločal, predlagal, da sprejme 

naslednji 

 

SKLEP ŠT. 30: 

 

Pritoţba Štefana Kodila, Selo 61, 9207 Prosenjakovci, zoper odločbo Občinske volilne 

komisije Občine Moravske Toplice št. OVK 31/10 z dne 26.10.2010, se zavrne.  

 

Navzočih je    15 članov občinskega sveta: 

ZA             14 

PROTI             0. 

Sklep je sprejet. 

 

 

K 4. točki: 

Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori 

 

1. G. Štefan Jančarič je povedal, da se v Noršincih pojavljajo govorice o gradnji 

bioplinarne na kmetiji Cigüt. Zanimalo ga je, ali je občina izdala kakšno dovoljenje 

oz. soglasje. Podal je še pobudo, da se v zimskem času, ko je čas izobraţevanj, skliče 

strokovnjake, ki bi kmetom predstavili novosti na področju subvencioniranja.  

2. G. Alojz Trplan je opozoril, da je g. Kočar ţe decembra podal vlogo za odmero ceste 

Ivanci- Mlajtinci, na katero ni dobil odgovora. 

3. G. Štefan Kodila je prosil, da občinska uprava v sodelovanju s Čisto naravo pregleda 

prisotnost svetlečih odsevnikov na cestah v občini, saj so ga občani opozorili, da jih 

na cesti Prosenjakovci- Berkovci-Ratkovci ni, kar je v megli zelo nevarno. Prosil je 

tudi, da se na občinskih cestah obnovijo sredinske črte. Opozoril je še, da je gradivo 

za sejo občinskega sveta, zato, ker na kuverti ni bil zapisano ime podjetja, prejel šele 

danes; dodal je še, da je na drugi seji občinskega sveta zaprosil za prepis 

magnetograma seje, ki ga še ni prejel. 
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Odgovori: 

 

1. G. Alojz Glavač – ţupan je odgovoril, da je neuradno slišal, da ţeli druţina Cigüt 

graditi klavnico, občina uradno o nameri kmetije ni seznanjena. Sicer pa je občina v 

tem in podobnih postopkih, ko se namerava kakršna koli gradnja na zasebnih 

zemljiščih, pristojna le za izdajo lokacijske informacije. Ga. Martina Vink Kranjec – 

tajnik občine, ga je dopolnila, da je občina seznanjena s tem toliko, da je kmetija 

Cigüt podala pobudo za spremembo prostorskih planov. Člane občinskega sveta je 

seznanila, da bodo plani razgrnjeni od 26. januarja do 28. februarja 2011.  

Glede pobude po izobraţevanju je g. ţupan povedal, da je bil na to temo na obisku 

direktor kmetijsko gozdarskega zavoda, ter dodal, da je koordinator in pobudnik 

izobraţevanj lahko tudi odbor za kmetijstvo.  

2. Glede pobude g. Kočarja za odmero ceste je g. ţupan odgovoril, da postopek vodi g. 

Milan Šadl, ki je danes na dopustu. Dodal je še, da je zaradi napovedanega davka 

takšnih pobud zelo veliko. 

3. G. ţupan se je strinjal s predlogom g. Štefana Kodila in povedal, da bo predlog 

posredovan na Čisto naravo. Glede prejema gradiva za sejo občinskega sveta, je g. 

ţupan menil, da je spremembo naslova potrebno pravočasno javiti, sicer pa je gradivo 

prejel pravočasno v elektronski obliki. Ga. Martina Vink Kranjec – tajnik občine, je 

prosila g. Štefana Kodila, da zapiše naslov, na katerega mu bodo vročene pošiljke. 

Glede prepisa seje, je odgovorila, da mu bo prepis magnetograma vročen po 

pridobitvi ustreznih pravnih mnenj.   

 

V nadaljevanju seje so pobude, predloge, vprašanja podali še: 

 

4. G. Tibor Vöröš st. je glede pobude g. Jančariča menil, da je sedaj pravi čas za izkop 

jarkov. Glede predlaganega izobraţevanja je menil, da posebno izobraţevanje ni 

potrebno, saj izobraţevanja ţe vodi zavod za kmetijstvo in gozdarstvo. Nadaljeval je, 

da bo ustanovljeno zdruţenje pridelovalcev ţitaric v RS, o ustanovni seji bodo člani 

občinskega sveta pravočasno obveščeni. Dodal je, da razmišlja tudi o ustanovitvi 

neodvisnega kmečkega sindikata RS. 

5. G. Štefan Kodila je povedal, da je po elektronski pošti v sredo prejel le del gradiva. 

Čudil se je, da štiri leta ni bilo problemov z vročanjem pošiljk in dodal, da se sedeţ 

podjetja ni spreminjal, zato ga navdaja občutek, da nekdo nekje za nekom vohuni ter 

da je morda bilo to storjeno namenoma. Vprašal je še, kakšne so pristojnosti in 

naloge podţupanov.  

G. ţupan je povedal, da zle slutnje niso na mestu, saj z zapletom okrog pošte ni bil seznanjen 

vse do danes, ko ga je z zadevo seznanila javna usluţbenka, odgovorna za odpremo pošte, ki 

je povedala, da je podjetje Finada na Ptuju spremenilo lokacijo. Glede nalog podţupanov je 

odgovoril, da so določene v statutu in zakonu o lokalni samoupravi ter da se o njih sproti 

dogovarja s podţupanoma.  

6. G. Štefan Jančarič je predlagal, da si naj odbor za kmetijstvo ogleda obdelovalne 

površine in poljske ceste v vasi Noršinci in tako ugotovi dejansko stanje.  

7. G. Ladislava Sabotina je zanimalo, kako daleč je postopek izgradnje pločnikov v 

Prosenjakovcih.  

G. ţupan je odgovoril, da je izgradnja pločnikov povezana z izgradnjo ulične razsvetljave in 

odvisna od direkcije za ceste pri ministrstvu za promet ter da so pločniki planirani v načrtu 

razvojnih programov. Ali bo realizirano v tem letu ne more povedati. 
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8. G. Tibor Vöröš ml. je opozoril na most v Selu, ki je nevaren. Zanimalo ga je, kako 

daleč so aktivnosti okrog tega, saj je bil ta problem večkrat izpostavljen ţe v 

prejšnjem mandatu občinskega sveta.  

G. ţupan je odgovoril, da se na temo cest in drugih infrastrukturnih objektov planira in 

dogovarja sestanek na ministrstvu za promet. Problem pa je, da v drţavnem proračunu ni 

sredstev za investicije v cestno omreţje. 

9. G. Štefan Kodila je izrazil mnenje, da je bila lansko leto ob sprejemu proračuna, ta 

postavka predvidena v drţavnem proračunu, ni pa bila vključena v občinski načrt 

razvojnih programov- občina ni bila aţurna.  

10.  G. Ignac Gabor je izpostavil problematiko vode v Berkovcih in v Krncih.  

G. ţupan je povedal, da so Berkovci glede oskrbe z vodo najbolj akuten problem v občini. 

Občina bi iz Pomurskega vodovoda lahko pričela z gradnjo vodovodov proti koncu leta 

2012, vendar se je odločila, da del sekundarnih vodov zgradi iz občinskega proračuna. 

Izgradnja vodovoda v Berkovcih je predvidena v tem letu. 

11. G. Tiborja Vöröša ml. so zanimale moţnosti rešitve ceste Ivanovci – Kančevci, ki je v 

zelo slabem stanju.  

12. G. Joţeta Vugrinca je ob teh pobudah in vprašanjih članov občinskega sveta zanimalo, 

ali so to ţe predlogi za načrt razvojnih programov za naslednja leta. Če je temu tako, 

bi tudi on imel pobude, kot so pločniki, kroţišče v Bogojini ter poimenovanje 

spodnjega dela vasi Bogojina v Košičev trg.   

Predsedujoči je odgovoril, da so infrastrukture stvar občinskega proračuna, ki bo na dnevnem 

redu na naslednji seji občinskega sveta.  

G. ţupan se je strinjal, da so vprašanja in pobude v zvezi z gradnjo infrastrukture, tema, ki bo 

obravnavana na naslednjih sejah.  

13. G. Tiborja Vöröša st. je zanimalo, ali je direktor kmetijsko gozdarskega zavoda ob 

obisku omenil, da je preselil pospeševalca iz Martjancev, kajti obljubil je, da bo ta 

problem rešen. Pospeševalec se mora vrniti v Martjance najkasneje do konca 

februarja, ko se bodo izpolnjevale vloge za subvencije. Potrebno ga je na to opozoriti. 

G. ţupan je odgovoril, da je bil direktor kmetijsko gozdarskega zavoda g. Reţonja le na 

vljudnostnem obisku pred novim letom, ko je povedal le toliko, da se je za rešitev te zadeve 

pripravljen dogovarjati. Predlagal je, da se predstavnike zavoda povabi na sejo odbora za 

kmetijstvo.  

14. G. Štefana Kodila je zanimal projekt širokopasovnega omreţja, predvsem kakšna je 

moţnost uspeha tega projekta. Podal je tudi pobudo, da občinska uprava opozori 

Mobitel na slab signal v Vučji Gomili, Noršincih in ostalih naseljih v občini.  

G. ţupan je povedal, da je občina pristopila k ponovni izbiri zasebnega partnerja in prejela 

dve ponudbi, in sicer skupno ponudbo Como d.o.o., GVO in Telemach Murska Sobota ter 

ponudbo Elektra Maribor. Komisija je izbrala prvo ponudbo in sedaj teče rok za pritoţbo. 

Nihče ne more napovedati, kakšna bo odločitev ministrstva, ki še ni odločilo niti o prvih 

sedmih vlogah. Dejstvo je, da je obseg razpisanih sredstev za vse premajhen. Ko bo občina 

prejela več informacij, jih bo posredovala občinskemu svetu in javnosti. Glede signala za 

mobitel je ţupan menil, da je to pereča zadeva, ki se rešuje po posameznih krajevnih 

skupnostih.  

15. G. Štefana Hula je zanimalo kako je prišlo do razlitja vode v telovadnici OŠ Bogojina. 

Opozoril je tudi na potok, ki ogroţa cesto Krnci-Sebeborci. 

16. G. Alojz Trplan je opozoril, da kmetje celo zimo vozijo gnojnico na njive, čeprav to ni 

dovoljeno, obenem pa s tem početjem uničujejo poljske poti, ki se gramozirajo iz 

sredstev občinskega proračuna. Zanimalo ga je ali je za to pristojna MIR.  
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17.  G. Franc Deutsch je ponovno opozoril na problem oskrbe z vodo v sirarni Ratkovci, 

ki povečuje proizvodnjo, vendar mora sir zato, ker ni dovolj vode, proizvajati v več 

fazah.  

G. ţupan je odgovoril, da je v telovadnici OŠ Bogojina pred dvema tednoma, čez vikend 

prišlo do izliva vode v garderobi poleg telovadnice. Škoda je velika, saj je potrebno zamenjati 

ves parket v telovadnici. Vodstvo šole se sicer z zavarovalnico dogovarja za oceno škode, ker 

pa je do nje prišlo zaradi napake v instalaciji, obstaja bojazen, da je zavarovalnica v celoti ne 

bo priznala in bo obremenjen občinski proračun. Glede potoka Sebeborci-Krnci je g. ţupan 

povedal, da se res poglabja, ter da je to povezano s poplavno ogroţenostjo, zato bo občina 

rešitev tega problema iskala v sodelovanju z drţavo. Glede gnojnice je prosil člane 

občinskega sveta, da s tem seznanjajo inšpekcijske sluţbe. Zagotovil je, da bo voda v sirarni 

Ratkovci zagotovljena v skladu z dogovorom.  

18. G. Štefan Kodila je izrazil ţeljo in upanje, da škoda v telovadnici OŠ Bogojina ne bo 

ogrozila občinskega proračuna. Ker so vsi objekti zavarovani, se škoda mora kriti iz 

zavarovanja, če je seveda le to ustrezno sklenjeno. V nasprotnem primeru ga bodo 

spet obdajale zle slutnje, podobno kot lansko leto, ko je bila dana informacija, da je 

bila celotna sanacija OŠ Bogojina opravljena za 58.0000 EUR, kar je zelo teţko 

izpeljati, glede na to , da je bil predračun za streho telovadnice OŠ Fokovci 44.000 

EUR .  

G. ţupan je odgovoril, da ne gre za favoriziranje OŠ Bogojina, ampak za to, da je občina kot 

ustanoviteljica osnovne šole, šolo dolţna financirati. Če je do škode prišlo iz drugega vzroka, 

ki ni zavarovan, obstaja verjetnost, da škoda ne bo krita iz zavarovalnine.  

G. Štefan Kodila je menil, da je v tem primeru nekdo na občini naredil napako ob sklenitvi 

zavarovanja.  

 

K 5. točki: 

Predlog Soglasja k določitvi cene storitve pomoči druţini na domu in določitvi 

subvencioniranja cene storitve pomoči druţini na domu za leto 2011 

 

 

Predlog soglasja je predstavila ga. Slavica Fujs – svetovalec za finance, ki je povedala, da je  

občinski svet soglasje k določitvi cene storitve pomoč druţini na domu ţe sprejel na dopisni 

seji dne 23.12.2010. Vendar je po tem datumu Center za socialno delo Murska Sobota poslal 

dopis, v katerem zaradi neodobrene vloge za javna dela, predlaga nove cene storitev.  

Predlagala je, da občinski svet sprejme predlagano soglasje.  

Predlog soglasja je na svoji seji obravnaval odbor za druţbene dejavnosti, ki predlaga, da 

občinski svet sprejme soglasje k določitvi cene storitve pomoči druţini na domu in določitvi 

subvencioniranja cene storitve pomoči druţini na domu za leto 2011. 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 31: 

  

Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagano Soglasje k določitvi cene 

storitve pomoč druţini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč 

druţini na domu za leto 2011.  

 

Navzočih je    15 članov občinskega sveta: 

ZA             15 

PROTI             0. 

Sklep je sprejet. 
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K 6. točki: 

Imenovanje Posebne občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice 

 

 

G. Andrej Baligač – predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 

predlagal, da občinski svet imenuje posebno občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:  

 

1. LUDVIK RITUPER, Murska Sobota - predsednik 

2. JOLANKA HORVAT, Moravske Toplice - namestnica predsednika 

3. FRANC KOVAČ, Prosenjakovci - član 

4. MATILDA FARIČ, Selo - namestnica člana 

5. BELA HORVAT, Središče - član  

6. JOŢE HORVAT, Andrejci - namestnik člana 

7. ANITA BALAJC, Čikečka vas - članica  

8. RAJKO JANJIĆ, Prosenjakovci - namestnik članice. 

 

V razpravi so sodelovali: 

- G. Ladislava Sabotina je motilo, da predlagani kandidati niso predstavniki madţarske 

manjšine. Zanimalo ga je, ali je to v skladu z zakonom.  

Ga. Melita Gorza – pravnik VII/1 je odgovorila, da zakon o lokalnih volitvah določa, da 

morata biti v posebni občinski volilni komisiji vsaj dva člana komisije pripadnika narodne 

skupnosti ter da je temu pogoju zadoščeno.  

- G. Franc Deutsch je povedal, da je rezultat tak, kot je, zato ker so bili člani komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki so opozarjali na to, preglasovani.  

- G. Štefan Kodila je smatral, da to ni demokratično.  

- Ga. Martina Vink Kranjec – tajnik občine je pojasnila, da so bili omenjeni kandidati 

izbrani na podlagi treh javnih pozivov, ki so bili objavljeni po tem, ko po prvem in 

drugem pozivu ni bilo dovolj predlogov za imenovanje te komisije.  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.  32: 

I.  

Občinski svet Občine Moravske Toplice imenuje Posebno občinsko volilno komisijo Občine 

Moravske Toplice v naslednji sestavi: 

1. LUDVIK RITUPER, Murska Sobota - predsednik 

2. JOLANKA HORVAT, Moravske Toplice - namestnica predsednika 

3. FRANC KOVAČ, Prosenjakovci - član 

4. MATILDA FARIČ, Selo - namestnica člana 

5. BELA HORVAT, Središče - član  

6. JOŢE HORVAT, Andrejci - namestnik člana 

7. ANITA BALAJC, Čikečka vas - članica  

8. RAJKO JANJIĆ, Prosenjakovci - namestnik članice. 

 

II.  

Sedeţ občinske volilne komisije je v prostorih občinske uprave Občine Moravske Toplice, 

Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice. 

 

III.  

Mandat komisije traja štiri leta. 
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IV.  

Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

Navzočih je    15 članov občinskega sveta: 

ZA             11 

PROTI             3. 

Sklep je sprejet. 

 

 

K 7. točki: 

Imenovanje nadzornega sveta JKP Čista narava d.o.o. 

 

G. Andrej Baligač – predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 

predlagal, da se v nadzorni svet JKP Čista narava d.o.o. imenujejo:  

 

- Štefan Ţohar ml., Motvarjevci 

- Milan Varga, Filovci 

- Alojz Trplan, Ivanci 

- Tibor Vöröš st., Središče. 
 

V razpravi so sodelovali:  

- G. Štefan Kodila je menil, da se je pri tem imenovanju pokazalo dostojanstvo in 

ravnanje nekaterih članov občinskega sveta ter smernice velike koalicije. Člani 

komisije za mandatna vprašanja so na prejšnji seji komisije s 4 glasovi za in 1 proti 

izglasovali naslednje predlagane kandidate:  Štefan Ţohar ml., Dušan Grof, Štefan 

Kodila, Alojz Trplan. Ker do glasovanja na seji občinskega sveta ni prišlo, smatra, da 

je pravi razlog prekinitve seje prav imenovanje nadzornega sveta JKP Čista narava. 

Danes je predlog za imenovanje drugačen, ţelja, ki je bila prisotna na komisiji za 

mandatna vprašanja ţe ob prvem imenovanju, je danes doseţena. G. Glavaču je očital, 

da je poţrl svojo besedo, saj je to daleč od obljubljene geografske zastopanosti, 

upoštevanja volilnih rezultatov, referenc … . 

- G. Ignac Gabor je repliciral, da je v prvem krogu glasovanja res predlagal g. Štefana 

Kodilo, ker pa ga je na prejšnji seji občinskega sveta razočaral, je spremenil svoje 

mnenje, pri tem ne gre za koalicijo ali opozicijo.  Podprl ga bo naslednjič, ko bo imel 

prav.    

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 33: 

 

Za člane nadzornega sveta JKP Čista narava d.o.o. se imenujejo: 

 

- Štefan Ţohar ml., Motvarjevci 

- Milan Varga, Filovci 

- Alojz Trplan, Ivanci 

- Tibor Vöröš st., Središče. 
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. 

 

Navzočih je    15 članov občinskega sveta: 

ZA             11 

PROTI             3. 

Sklep je sprejet. 
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K 8. točki: 

Imenovanje uredništva glasila Občine Moravske Toplice 

 

G. Andrej Baligač – predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 

predstavil predlagane kandidate za imenovanje uredništva glasila občine, in sicer:  

 BORIS CIPOT - odgovorni urednik 

 SONJA VÖRÖŠ - urednica prispevkov v madţarskem jeziku 

 VALERIJA DANČ - predstavnica MNSS 

 ANITA ČONTALA PULIĆ - predstavnica občinske uprave 

 ŠTEFAN JANČARIČ - programski sodelavec 

 JANJA BÜRMEN - programska sodelavka. 

 

V razpravi so sodelovali:  

- G. Joţe Vugrinec je povedal, da se strinja z vsemi člani uredništva in se ponudil za 

lektoriranje ter opozoril, da bo javno nastopil v primeru, da bo jezik v glasilu slab. 

- G. Štefan Kodila je opozoril, da je bil med predlaganimi kandidati tudi g. Geza 

Grabar, ki je ţe do sedaj sodeloval pri ustvarjanju glasila. Menil je tudi, da bi bilo 

lepo, če bi poskušali najti urednika znotraj občine ter pripomnil, da je slišal pripombe 

na dosedanje delo urednice madţarskega dela ga. Sonje Vöröš, v Lipnici naj bi bile 

slovnične napake. Smatral je, da je imenovanje v blagem konfliktu interesov, saj je 

urednica prispevkov v madţarskem jeziku podţupanova sestra in izrazil upanje, da bo 

poročanje objektivno.  

- G. Alojz Glavač – ţupan je povedal, da je bila ţe v prejšnjem mandatu izraţena ţelja 

dosedanjega urednika, da ne ţeli nadaljevati z delom urednika. Zaradi sprememb 

zakonodaje je bil spremenjen tudi odlok. Edini, ki je podal programsko zasnovo je bil 

g. Boris Cipot; ga. Sonja Vöröš je bila članica ţe do sedaj, dosedanja praksa je bila, da 

je članica tudi tajnica ţupana. Zato predlagan sklep podpira, seveda so moţni tudi 

zunanji sodelavci, o katerih bo odločalo uredništvo. Izrazil je upanje, da gre za glasilo 

občanov, ne občine, ţupana, podţupana ali kogar koli drugega. Dodal je, da nobena 

stvar ni večna, zato se pustimo presenetiti. 

- G. Tibor Vöröš st. je povedal, da je vesel, da je g. Štefan Kodila kljub temu, da ne 

razume madţarsko, našel napake v Lipnici.  

- G. Franc Deutsch je ţelel podati obrazloţitev glasu. Povedal je, da ne ţeli soditi o 

pravicah ţupana in da ga predlagani kandidati ne motijo. Ţupanu pa zameri, da ni iskal 

delovne sile znotraj občine. Moti ga tudi to, da sta oba člana, ki ju predlaga 

zainteresirana javnost spet iz spodnjega dela občine, kot da ostali del občine sploh ne 

obstaja. Ker je v uredništvu zastopan preteţno spodnji del, bo gorički del občine 

zanemarjen tudi pri poročanju v glasilu. Zato bo glasoval proti.  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 34 :   

 

V uredništvo glasila Občine Moravske Toplice se imenujejo: 

 

1. BORIS CIPOT, MURSKA SOBOTA - odgovorni urednik  

2. SONJA VÖRÖŠ, SREDIŠČE - urednica prispevkov v madţarskem jeziku  

3. VALERIJA DANČ, MOTVARJEVCI- predstavnica MNSS  

4. ANITA ČONTALA PULIĆ, SEBEBORCI - predstavnica občinske uprave  

5. ŠTEFAN JANČARIČ, NORŠINCI - programski sodelavec  

6. JANJA BÜRMEN, BOGOJINA - programska sodelavka. 
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Mandat imenovanih traja štiri leta.  

 

Navzočih je    15 članov občinskega sveta: 

ZA             13 

PROTI             1. 

Sklep je sprejet. 

 

K 9. točki: 

Razno 

 

G. ţupan je podal informacijo, da je ravno zaradi tega, da ne bi bilo občutka neenakopravne 

zastopanosti spodnjega in goričkega dela, za člana sveta TIC-a – predstavnika zainteresirane 

javnosti, imenoval g. Draga Balajca iz Sela. Povedal je, da je postopek sprejemanja 

občinskega prostorskega načrta v fazi javne razgrnitve, ki bo potekala od 26.01.2011 do 

28.02.2011 med 8.00 uro in 14.00 uro v prostorih Občine Moravske Toplice. V času javne 

razgrnitve bodo organizirane tudi  javne razprave v Bogojini, Prosenjakovcih in v sejni sobi 

občine.   

G. Tibor  Vöröš st. je glede na to, da bo letošnji dan ţena na praznik moških, predlagal, da se 

organizira proslava, glede na to, da je v občini veliko dobrih muzikantov, bi lahko ustanovili 

godbo. 

G. Geza Dţuban je opozoril, da je pred dnevom ţena še kulturni praznik. 

G. ţupan je povedal, da bo občinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku v nedeljo 6. 

februarja ob 14. uri v Bogojini. Glede pobude g. Tiborja je predlagal, da se za dogovor in 

izvedbo pooblasti odbor za druţbene dejavnosti.  

G. Štefan Jančarič je predlagal, da se na naslednji seji sprejme ustrezni odlok, ki bo ponovno 

zavaroval zemljišča, ki so namenjena za delovanje kmetijskih zadrug, saj je pomembno, da 

zadruge v Prosenjakovcih, Bogojini in Fokovcih, ostanejo. Pohvalil in čestital je gasilcem 

naše občine, ki so se kot prostovoljci udeleţili prireditve ob proglasitvi naj Slovenca v Litiji.   

G. Štefan Kodila je povedal, da je ţe ob sprejemu odlokov o prenehanju veljavnosti Odlokov 

o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Bogojini, Fokovcih, Martjancih, 

Tešanovcih in Prosenjakovcih, spraševal, če je občina proučevala, kaj si ţeli oz. ali ţeli 

ohranjati kmetijstvo. 

G. Geza Dţuban je menil, da je vprašanje, če kmetijske trgovine ohranjajo kmetijstvo, zadevo 

je potrebno proučiti in videti kako naprej.  

 

Ker ni bilo dodatnih predlogov, mnenj in pobud je bila seja ob 16. uri zaključena. 

 

 

Zapisala:                                                                                                     Predsedujoči: 

Melita Gorza                                                                                     Geza Dţuban, podţupan 


