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ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, ki je bila
v sredo, 23. februarja 2011 v prostorih Občine Moravske Toplice,
Kranjčeva ul. 3, s pričetkom ob 13. uri
NAVZOČI člani občinskega sveta:
Andrej Baligač, Franc Deutsch, Geza Dţuban, Majda Đurinek, Ignac Gabor, Štefan Hul,
Štefan Jančarič, Sašo Koca, Štefan Kodila, Ladislav Sabotin, Alojz Trplan, Tibor Vöröš st.
(pridruţil se je pri 2. točki dnevnega reda), Tibor Vöröš ml. in Joţe Vugrinec.
Odsoten član občinskega sveta: Franc Kodila (opravičeno).
Ostali navzoči:
Alojz Glavač – ţupan, Martina Vink Kranjec – tajnik občine, 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 razširitev
dnevnega reda s točko: Predlog sklepa o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoţenje
v splošni rabi v k.o. Sebeborci.
Predlagan razširjen dnevni red:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta Občine Moravske Toplice
Osnutek Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2011 (I. obravnava)
Predlog Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoţenja Občine Moravske
Toplice in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Občine
Moravske Toplice za leto 2011
Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori
Imenovanje članov sveta zavodov: OŠ Bogojina, OŠ Fokovci, DOŠ Prosenjakovci in
Vrtci Občine Moravske Toplice
Predlog sklepa o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoţenje v splošni rabi v
k.o. Sebeborci
Razno.

Navzočih je 13 članov občinskega sveta:
ZA:
13
PROTI:
0.
Predlagan dnevni red je bil sprejet.

K 1. točki:
Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta Občine Moravske Toplice
PREDLOG SKLEPA ŠT. 35
Občinski svet Občine Moravske Toplice potrdi zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta
Občine Moravske Toplice.
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Navzočih je 13 članov občinskega sveta:
ZA
13
PROTI
0.
Sklep je sprejet.

K 2. točki:
Osnutek Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2011 (I. obravnava)
G. Alojz Glavač – ţupan je uvodoma podal izhodišča proračuna za leto 2011. Povedal je, da
je osnutek proračuna predlagan tako, da lahko občina pokriva vse z zakonom predvidene
aktivnosti oz. obveznosti. Nadaljeval je, da je na strani prihodkov ključnega pomena to, da je
povprečnina po glavi prebivalca, določena s strani vlade RS za 10,00 EUR niţja kot v
lanskem letu. Povedal je, da so ţelje oţjih delov lokalne skupnosti vedno večje od realnih
moţnosti financiranja, zato so nekateri predlogi KS upoštevani, drugi pa ţal ne. Za delovanje
društev bo namenjenih 10 % manj sredstev, kot v lanskem letu. Iz občinskega proračuna bo
zgrajen vodovod Berkovci, dokončani bosta kanalizacija Sebeborci in Moravci – vzhod, začel
se bo postopek gradnje kanalizacije v Filovcih. V načrt razvojnih programov so vključeni
določeni projekti, ki jih občina namerava prijaviti na razpise za pridobitev evropskih sredstev.
Ga. Slavica Fujs – svetovalec za finance je predstavila proračun, ki ga sestavlja splošni del,
posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del je bilančni del, ki prikazuje prihodke in
odhodke po ekonomski klasifikaciji, posebni del izkazuje namene proračunske porabe in je
sestavljen po proračunskih uporabnikih ter po programski klasifikaciji. Načrt razvojnih
programov se pripravlja za obdobje štirih let, vključeni so projekti, za katere so zagotovljena
sredstva v tekočem letu in ocenjene vrednosti projektov prihodnjih let. Dodala je, da se v letu
2011 ne načrtuje novih zadolţitev, predvideva pa se pokrivanje kreditov iz preteklih let in
predlagala občinskemu svetu, da osnutek odloka obravnava in sprejme.
Sledila so poročila stalnih delovnih teles občinskega sveta, ki so obravnavala osnutek odloka.
Odbor za druţbene dejavnosti je mnenja, da je osnutek odloka primeren za nadaljnjo
obravnavo. Tudi odbor za kmetijstvo, odbor za gospodarstvo, svet za varstvo uporabnikov
javnih dobrin ter odbor za zaščito in reševanje predlagajo občinskemu svetu, da sprejme
predlagan osnutek odloka.
V razpravi so sodelovali:
- G. Gezo Dţubana je zanimalo, ali lahko občinska uprava oceni, kolikšen del
predlaganega proračuna ne bo realiziran, saj so nekatere postavke, kot npr.
širokopasovno omreţje, vprašljive. Opozoril je na visoko postavko, predvideno za
ureditev ceste v Noršincih in razmišljal o fazni gradnji in o tem, da se vključi tudi
ureditev starega noršinskega pokopališča ter o smiselnosti zadolţevanja. Spraševal je,
ali je smiselno vlaganje v brunarico v Selu, ali pa bi bilo bolj racionalno storitev
preseliti v bliţnjo gostilno. Predraga se mu zdi tudi obnova trim steze v Moravskih
Toplicah, ta sredstva bi bilo smiselno preusmeriti drugam. Prosil je za pojasnilo, ali so
še druga sredstva, namenjena za delovanje narodnosti, ali gre le za sredstva, ki so
navedena na strani 11 NRP, to je 80.000,00 EUR.
G. ţupan je odgovoril, da gre za oceno planiranih sredstev. Določene postavke, kot je tudi
GOŠO morajo biti v proračunu zaradi moţnosti prijave na razpise. Cesta Martjanci-Noršinci
je potrebna temeljite rekonstrukcije. Strinjal se je, da je potrebna tudi ureditev starega
pokopališča Noršinci. Povedal je, da kot ţupan prvo leto mandata ne ţeli zadolţevanja. Glede
smiselnosti vlaganja v brunarico v Selu je odgovoril, da je za enkrat predvideno po starem,
2

5. redna seja Občinskega sveta

23. februar 2011

čeprav bi bila predlagana rešitev mogoče cenovno ugodnejša. Povedal je, da je trim steza v
Moravskih Toplicah prijavljena na razpis Fundacije za šport. Sredstva za delovanje MNSS so
namenska, zato je bila občina opozorjena, da se ne smejo namenjati za investicije, kot je bilo
to do sedaj, kljub temu, pa bi del sredstev radi namenili tudi za druge potrebe. Dodal je še, da
se v predlaganem proračunu predvideva več sredstev za reševanje lastništva javne
infrastrukture, ker je zaradi napovedanega davka zelo velik interes občanov za ureditev teh
zadev.
Glede sredstev za narodnost je ga. Slavica Fujs, svetovalec za finance, povedala, da je v
proračunu predvidenih 160.000,00 EUR, od katerih se 50% namenja za stroške delovanja
MNSS, 50% pa za stroške, povezane z narodnostjo, kot so prevajanje, izdaja brošur ipd.
G. Milan Šadl – višji svetovalec za okolje in infrastrukturo je povedal, da je višina sredstev za
rekonstrukcijo ceste Martjanci - Noršinci ocenjena glede na stanje ceste, predvidena je
razširitev ceste, ureditev pločnikov in odkup zemljišč. Gradnja po fazah ni smiselna, razen po
dolţinah (da se prvo leto izgradi npr. 500 m, naslednje leto naslednjih 500 m).
- G. Tiborja Vöröša ml. je kot predsednika komisije za narodnostna vprašanja zanimalo,
ali drţijo govorice, da si vodstveni funkcionarji MNSS izplačujejo nagrade, ki jih v
prejšnjih mandatih ni bilo, ter višina teh nagrad.
Ga. Slavica Fujs je odgovorila, da je MNSS Občine Moravske Toplice samostojna pravna
oseba, ki je občini predloţila finančni plan, v katerem ima predvidena sredstva tudi v ta
namen, vendar občina na to nima vpliva.
G. ţupan je dodal, da se je na občini oglasil tudi g. Gönc, ki je predstavil predlog novega
zakona, po katerem bi MNSS prejemale sredstva mimo občinskih proračunov.
G. Tibor Vöröša ml. je opozoril, da ni prejel odgovora, zanima ga znesek nagrade.
Ga. Slavica Fujs je odgovorila, da finančnega plana MNSS nima pri roki.
- G. Štefan Jančarič je poudaril, da je cesta Martjanci – Noršinci v nekaterih predelih
izpod njivskih površin. Strinja se z dvo-fazno izgradnjo, nagiba se k gradnji kolesarske
steze, brez robnikov.
G. Milan Šadl – višji svetovalec za okolje in infrastrukturo je menil, da brez robnikov ne bo
šlo, ker je v tem primeru potrebna večja širina ceste in s tem več sredstev za odkup zemljišč.
- G. Štefan Kodila je izpostavil več stvari: strinjal se je, da cesta Martjanci – Noršinci
kliče po rekonstrukciji, vendar občina ne sme pozabiti na stare obveznosti, kot je
izgradnja cest, ki so jih sofinancirali občani. Zanimala ga je razdalja ceste Sebeborci –
Ivanovci ter ali je v postavki »ureditev avtobusnih postajališč«, predvideno tudi
avtobusno postajališče Suhi Vrh; kaj je mišljeno pod tekočim vzdrţevanjem postavke
»urejanje objektov na področju turizma«; prosil je za pojasnilo postavke
»novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije« v višini 121.600,00 EUR. Zanimalo ga je,
kaj se planira pod postavko »sanacija divjih odlagališč«. Menil je, da bi občina morala
imeti plan urejanja odpadnih voda in iti v sistemski pristop izgradnje skupinskih
čistilnih naprav. Menil je, da je sicer pohvale vredno, da je v proračun vključena
postavka za sofinanciranje, vendar ni sistemskega plana. Moţna bi bila hitrejša in
smotrnejša rešitev, ki bi morala biti zavedena v prostorskih načrtih, kar pa ni.
Izpostavil je še vodovod Berkovci, za katerega verjame, da bo izgrajen in menil, da bi
se lahko uredil tudi vodovod proti Vučji Gomila – Paserove grabe. Opozoril je, da v
proračunu ni zasledil postavke za sanacijo poškodb na zvoniku v Fokovcih, ki ga je
predlagala KS Selo-Fokovci.
G. ţupan je odgovoril, da bodo v letu 2011 urejene najbolj nujne ceste, nujna vzdrţevalna
dela se planira tudi iz sredstev, namenjenih za delovanje Čiste narave in iz sredstev krajevnih
skupnosti. Povedal je, da je občinska uprava seznanjena s problematiko avtobusnega
postajališča Suhi Vrh. Glede divjih odlagališč je povedal, da je ţe lansko leto potekal projekt
Spremenimo črno v zeleno, ki je vključen tudi v letošnji proračun, ker se planira podobna
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akcija. Glede predlogov KS Selo-Fokovci je odgovoril, da je bilo nekaj predlogov
upoštevanih, sicer pa je bilo v gasilski dom v Selu vloţenih več sredstev zaradi lanske
organizacije srečanja vasi Selo, Sela, Sele. Povedal je, da je za subvencioniranje individualnih
čistilnih naprav v proračunu predvidenih 10.000,00 EUR; občani bodo deleţni subvencije v
višini 1.000,00 EUR, vendar ne več kot 50% investicije. Glede izgradnje vodovoda in cest
Vučja Gomila – Selo je povedal, da vodovoda občina ne more izgraditi v tem letu, ker gre za
prevelike razdalje, cesta Gjurica pa je vključena v proračun.
Ga. Slavica Fujs – svetovalec za finance je razloţila, da postavka tekoče vzdrţevanje na
področju turizma vključuje vzdrţevanje točk, namenjenih za turiste (košnja, urejanje gredic,
zelenic …); investicije na področju turizma pa so razvidne iz NRP, gre za ureditev turistične
ceste Puhan, ceste Bukovnica, ureditev brunarice Selo in avtobusnih postajališč. Dodala je, da
je v letu 2011 predvidena tudi ureditev avtobusnega postajališča Suhi Vrh.
G. Milan Šadl – višji svetovalec za okolje in infrastrukturo je odgovoril na vprašanje o dolţini
ceste Sebeborci - Ivanovci, cesta je bila dolga 2,5 km, razširjena je bila za 0,5 m. S tem, da je
šlo za delno sanacijo, je bila sanirana za 400.000,00 EUR. To ni primerljivo s cesto Noršinci,
ki bo v celoti delana na novo. Tudi on je poudaril, da vodovoda Selo-Vučja Gomila ni
mogoče izvesti, ker gre zaradi velike razdalje za nenormalno visoke stroške. Dodal je, da vse
kaţe, da bo začetek izgradnje Pomurskega vodovoda najkasneje v začetku leta 2013 ter da za
novogradnje več ne bo dovoljena gradnja greznic, ampak bodo obvezne male čistilne naprave.
- G. Štefan Kodila je repliciral, da je bila leta 2009 sprejeta rešitev, da se vodovod
naredi do hiše, ki je najbolj pereča, gre za razdaljo 650 m; sedaj se vztraja, da to ni
mogoče. Sam meni, da je to mogoče, potrebno je le podaljšati cev.
G. ţupan je povedal, da se glede tehnične izvedbe lahko menimo v nedogled. Dejstvo je, da
občina ne more in ne ţeli zgraditi vodovodov, za katera ji ne bodo povrnjena sredstva iz
naslova kohezije. Najbolj pereče probleme z vodo pa bo občina reševala postopoma, iz leta v
leto.
- G. Štefan Kodila je repliciral, da je bilo konec leta 2009 povedano, da se čaka odgovor
ministrstva glede tega, da bi občina dobila povrnjena sredstva, ki bi jih vloţila v
izgradnjo vodovodov.
- G. Milan Šadl je dodal, da bi občina v tem primeru morala izpeljati vse postopke,
predvidene za kohezijo. Sredstva bi morala zagotoviti, povrnjena pa bi jih dobila
veliko kasneje, poleg tega bi morala izpeljati drage postopke, za kar bi bila potrebna
zadolţitev.
- G. Tibor Vöröš st. je menil, da je čas, da se dokonča sanacija DOŠ Prosenjakovci, ki
mora biti krita iz drţavnega proračuna. Opozoril je še, da je potrebno paziti na
gospodarno porabo sredstev, namenjenih za narodnost.
G. ţupan je povedal, da so sredstva za sanacijo DOŠ predvidena v letu 2011 in 2012.
- G. Joţe Vugrinec je predlagal, da se za ureditev starega pokopališča Noršinci razpiše
idejni razpis in na ta način najde najboljša rešitev, saj so te kulturne točke zelo
pomembne. Predlagal je, da bi na tem pokopališču postavili doprsni kip Kardoša. V
nadaljevanju je predlagal ohranitev brunarice v Selu, ki ji bilo potrebno dati neko
namembnost. Zanimalo ga je še, ali lastniki gozdov, ki uničujejo ceste, v zadostni meri
plačujejo pristojbine ter za kakšen projekt gre pod nazivom »kulinarično jedro
Ratkovci«.
G. ţupan je menil, da bi rešitev za staro pokopališče morali poiskati v sodelovanju s
pokrajinskim muzejem. Povedal je, da so za vzdrţevanje gozdnih cest v proračunu predvidena
določena sredstva, vendar se bomo morali kot občani navaditi na to, da se povzročitelji in
kršitelji prijavljajo pristojni inšpekciji. Razloţil je, da v Ratkovcih poteka proizvodnja sira in
da je bil v ta namen saniran gasilski dom.
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G. Štefana Jančariča je zanimalo ali občina razmišlja o kulturnih spomenikih, kot so
trg Ivanociju, Kardošu, Benkov trg. Po njegovem bi bilo potrebno v ta namen pridobiti
evropska sredstva, v Noršincih bi lahko zraven jase uredili Kardošev trg, postavili
doprsni kip Kardoša in bi se tam lahko odvijale razne kulturne prireditve.
G. ţupan se je strinjal s povedanim, menil je, da pobuda mora priti iz sredin in obljubil, da bo
preverjena moţnost prijave na razpise.
- G. Štefan Kodila je ţelel podati obrazloţitev glasu. Povedal je, da je proračun
zahteven in obseţen dokument, zato bo glasoval za, pričakuje pa, da se bo upoštevalo
dobre predloge in pobude. Dodal je še, da bi bilo potrebno proračunsko sejo planirati
drugače, ne pa istočasno z javno obravnavo prostorskih planov.
- G. ţupan je povedal, da je tako tudi zaradi prostorske stiske, saj so bili v tej sobi
razgrnjeni prostorski plani.
-

PREDLOG SKLEPA ŠT. 36
Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme Osnutek Odloka o proračunu Občine
Moravske Toplice za leto 2011 skupaj s prilogami.
Navzočih je 14 članov občinskega sveta:
ZA
14
PROTI
0.
Sklep je sprejet.
K 3. točki:
Predlog Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoţenja Občine Moravske Toplice
in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Občine Moravske Toplice
za leto 2011
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoţenja in letni načrt razpolaganja z nepremičnim
premoţenjem občine je na kratko predstavila ga. Martina Vink Kranjec – tajnik občine. Ker
so omenjena načrta obravnavala vsa delovna telesa občinskega sveta in imela pripombe na
zemljišče v Filovcih pod zap. št. 227 Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoţenja
Občine Moravske Toplice za leto 2011, je predlagala, da se omenjeno zemljišče črta iz
letnega načrta pridobivanja. Vsa delovna telesa predlagajo občinskemu svetu sprejem obeh
načrtov.
V razpravi so sodelovali:
- G. Alojz Glavač – ţupan je pojasnil, da je ocenjena vrednost iz letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoţenjem občine v predlogu proračuna niţja, saj se
ocenjuje, da vsega nepremičnega premoţenja ne bo mogoče prodati.
- G. Geza Dţuban je predlagal, da se glede na to, da je ogromno zemljišč, ugotovi
njihove sosede in se jim zemljišča prepusti v obdelavo.
- G. Alojz Glavač – ţupan je dodal, da je pri tem dobrodošla pomoč krajevnih skupnosti
in ostalih.
- G. Štefan Kodila je povedal, da je občina lastnica parcel v Selu, ki so v obupnem
stanju in predlagal, da se za namen laţje prodaje, spremeni namembnost parcel.
- G. Tibor Vöröš st. se ni strinjal s predlogom g. Dţubana. Menil je, da se premoţenja
lokalne skupnosti ne sme zapravljati, predlagal je, da se pri iskanju rešitev vključi
pospeševalno sluţbo.
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G. Štefana Kodilo je zanimalo, ali se zemljišča v Tešanovcih, predvidena za
pridobivanje, nahajajo v bliţini lokacije, predvidene za gradnjo stanovanjskih hiš.
Odgovorjeno mu je bilo, da ne.
-

PREDLOG SKLEPA ŠT. 37:
Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagan Letni načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Moravske Toplice za leto 2011 in Letni načrt
pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Moravske Toplice za leto 2011, s
popravkom, da se briše zemljišče pod zap. št. 227.
Navzočih je 14 članov občinskega sveta:
ZA
14
PROTI
0.
Sklep je sprejet.
K 4. točki:
Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori
1.

2.

3.

4.

5.
6.

G. Štefan Jančarič je dal pobudo, da bi na občinski upravi uvedli moţnost plačevanja
poloţnic. Opozoril je na drago analizo vode z vaških vodovodov in vprašal kako bi se
dalo te stroške zmanjšati.
Ţupan je menil, da je dolgoročna rešitev teh stroškov Pomurski vodovod; glede
plačevanja poloţnic je odgovoril, da občani lahko ţe zdaj določene poloţnice
plačujejo na Čisti naravi in na blagajni občinske uprave. Ga. Slavica Fujs je pojasnila,
da je na ta način moţno plačevati le obveznosti do Čiste narave oz. do občine, tujih
poloţnic pa na občinski upravi ni moţno plačevati.
G. Alojz Trplan je opozoril na govorice o zaprtju podruţnice NLB v Moravskih
Toplicah.
Ţupan je povedal, da je govorice slišal tudi sam, uradno pa o tem občina ni
seznanjena. Povedal je še, da je upravna enota napovedala zaprtje krajevnega urada v
Bogojini in v Martjancih. Za namen ohranitve krajevnega urada v Bogojini, je občina
prevzela pokrivanje stroškov delovanja krajevnega urada v Bogojini.
G. Joţeta Vugrinca je zanimalo, ali ima občinski svet in krajevne skupnosti vpliv na to
odločitev.
Ţupan je odgovoril, da je namen ukinjanja krajevnih uradov racionalizacija
ministrstva za javno upravo.
G. Andrej Baligač je predlagal, da se preveri moţnost rekonstrukcije drţavne ceste
Filovci – Bogojina -Tešanovci in ureditve kolesarske steze.
G. Milan Šadl – višji svetovalec za okolje in infrastrukturo je povedal, da poteka po
idejnem projektu trasa kolesarske steze drţavne ceste od konca Tešanovcev do
občinske kolesarske steze, pa od Bogojine do Dobrovnika. Na stanje ceste je
potrebno ponovno opozoriti ministrstvo.
G. ţupan je povedal, da so sredstva v drţavnem proračunu, namenjena za investicije
v ceste, mizerna.
G. Franc Deutsch je opozoril na zemljišča v Kančevcih, ki zaradi novega lastnika
zaraščajo in predlagal, da se lastnika opozori na njegovo obveznost čiščenja zemljišč.
G. Štefana Kodila je zanimalo, kdaj se predvideva redno vzdrţevanje cest ter ali se
planira ureditev poti v Selu od gasilskega doma do vinotoča Grabar Nade; ali je Čista
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narava evidentirala stanje odsevnikov na občinskih cestah, kdaj bodo urejene
sredinske črte, na katere je opozoril na prejšnjih sejah; koliko je stala kategorizacija
gasilskih društev. Spomnil je na zaprtje pošte v Fokovcih in na sprejetje uredbe, ki
določa obveznost pridobitve soglasja lokalne skupnosti, pošto je potrebno spomniti
na dano obljubo. Opozoril je še na gozdne ceste, ki so slabo vzdrţevane in uničene
ter na dva propusta v Selu, ki morata biti realizirana v letošnjem letu.
G. ţupan je odgovoril, da se bo pristopila k vzdrţevanju cest takoj po sprejemu
proračuna. G. Milan Šadl je odgovoril, da bodo odsevniki zamenjani v poletnih
mesecih, vendar ne na vseh cestah, poskrbljeno bo tudi za sredinske črte.
Ga. Majda Durinek je opozorila na most Na bregu, ki so ga načeli nalivi in ga je
potrebno urediti ter na betonsko škarpo, kjer bi bilo smiselno postaviti ograjo.
G. Tibor Vöröš st. je obţaloval, da se zapirajo krajevni uradi in se pozablja na občane,
ki nimajo vozniških izpitov in avtomobilov. Spraševal se je čemu je namenjen
Pomurski zakon.
G. ţupan je povedal, da se občina zoperstavlja zapiranju krajevnih uradov, zato je tudi
pristala na pokrivanje stroškov krajevnega urada Bogojina.
G. Sašo Koca je izpostavil problem gradnje bioplinarne v Noršincih in podal pobudo,
da se uredi kapelica v Tešanovcih.
G. ţupan je odgovoril, da se je ustanovila civilna iniciativa Mlajtinci-Noršinci, ki je
zaprosila občino za finančno pomoč, za katero občina nima moţnosti. Investitor je bil
ob obisku pri ţupanu opozorjen, da je potrebno z namero gradnje bioplinarne z močjo
400 kW ustrezno seznaniti občane. Posebne procesne naloge občina v tem postopku
nima, dolţna je izdati le lokacijsko informacijo. Izrazil je upanje, da bodo investitor in
civilna iniciativa našli dogovor in se občini in občinskemu svetu ne bo potrebno
ukvarjati s tem problemom. Glede ureditve kapelice v Tešanovcih je povedal, da bo
dana pobuda na ţupnijo.

K 5. točki:
Imenovanje članov sveta zavodov: OŠ Bogojina, OŠ Fokovci, DOŠ Prosenjakovci in Vrtci
Občine Moravske Toplice
G. Andrej Baligač je predstavil sklepe o imenovanju članov svetov zavodov, ki jih je sprejela
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in jih predlaga občinskemu svetu v
sprejem:
V svet javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda DOŠ Prosenjakovci se kot predstavnika
ustanovitelja Občine Moravske Toplice imenujeta:
1)
Ladislav Sabotin, Prosenjakovci,
2)
Tibor Vöröš st., Središče.
V svet javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda OŠ Fokovci se kot predstavniki ustanovitelja
Občine Moravske Toplice imenujejo:
1)
Drago Balajc, Selo,
2)
Oskar Makari, Selo,
3)
Ludvik Malačič, Lončarovci.
V svet javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda OŠ Bogojina se kot predstavniki
ustanovitelja Občine Moravske Toplice imenujejo:
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1. Ignac Gabor, Filovci,
2. Štefan Hul, Krnci,
3. Andrej Benkovič, Bogojina.
V svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice se kot
predstavnika ustanovitelja Občine Moravske Toplice imenujeta:
1)
Mateja Ţilavec, Martjanci,
2)
Sašo Koca, Tešanovci.
Mandat imenovanih traja do izteka mandata sveta zavoda (predstavnikov delavcev).
V razpravi so sodelovali:
-

-

G. Štefan Kodila je povedal, da se strinja s predlogi, razen za člane sveta OŠ Fokovci,
kjer niso zastopani člani občinskega sveta. Menil je, da bi bilo primerno, da bi bil
imenovan vsaj en član občinskega sveta. Ker so člani komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja na svoji seji ugotavljali, da g. Malačič ni najbolj primeren, je
predlagal, da se namesto njega imenuje ga. Sakovič Joţica.
G. Franc Deutsch je povedal, da se je na seji komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja odločil, da ne bo glasoval, saj se v listo kandidatov ni uvrstil še
nobeden njegov predlog. Tokrat je za člana sveta zavoda OŠ Fokovci predlagal g.
Kočiša, ki je sam učitelj, ki ima dvoje otrok in je zelo primeren za to funkcijo. Ker se
njegovi predlogi vedno znova zavračajo, v bodoče ne bo več predlagal kandidatov.

G. ţupan je predlagal, da se o sklepih glasuje v kompletu.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 38:
1. V svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda DOŠ Prosenjakovci se za preostanek
mandata, kot predstavnika ustanovitelja Občine Moravske Toplice imenujeta:
1.
2.

Ladislav Sabotin, Prosenjakovci,
Tibor Vöröš st., Središče.

2. V svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci se za
preostanek mandata, kot predstavniki ustanovitelja Občine Moravske Toplice
imenujejo:
1.
2.
3.

Drago Balajc, Selo,
Oskar Makari, Selo,
Ludvik Malačič, Lončarovci.

3. V svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina se za
preostanek mandata, kot predstavniki ustanovitelja Občine Moravske Toplice
imenujejo:
1.
2.
3.

Ignac Gabor, Filovci,
Štefan Hul, Krnci,
Andrej Benkovič, Bogojina
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4. V svet javnega vzgojno- varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice se za
preostanek mandata, kot predstavnika ustanovitelja Občine Moravske Toplice
imenujeta:
1.
2.

Mateja Ţilavec, Martjanci,
Sašo Koca, Tešanovci.

Navzočih je 14 članov občinskega sveta:
ZA
12
PROTI
1.
Sklep je sprejet.
K 6. točki:
Predlog sklepa o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoţenje v splošni rabi
v k.o. Sebeborci
Ga. Martina Vink Kranjec – tajnik občine je povedala, da je občinska uprava po sklicu seje
prejela dopis ZEU, ki za potrebe vpisa sluţnostne pravice, prosi za ureditev
zemljiškoknjiţnega stanja na nepremičninah v k.o. Sebeborci. Zemljišča, navedena v
predlaganem sklepu so v naravi javne poti in izpolnjujejo zakonsko določene pogoje za
priznanje statusa javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Moravske Toplice. Zato
predlagamo, da se lastništvo navedenih nepremičnin uredi tako, da se ukine status zemljišč
splošno ljudsko premoţenje v splošni rabi, zemljišča pa se prenesejo v last Občine Moravske
Toplice.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 39:
Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o ukinitvi statusa
zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v k.o. Sebeborci.
Navzočih je 14 članov občinskega sveta:
ZA
14
PROTI
0.
Sklep je sprejet.
Ker pod točko razno ni bilo dodatnih predlogov, mnenj in pobud, je bila seja ob 15.50
zaključena.

Zapisala:
Melita Gorza

Predsedujoči:
Alojz Glavač, ţupan

9

