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Z A P I S N I K 
6. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, ki je bila  

v torek, 29. marca 2011 v prostorih Občine Moravske Toplice, 
 Kranjčeva ul. 3, s pričetkom ob 13. uri 

 
 
NAVZOČI člani občinskega sveta:  
Andrej Baligač, Franc Deutsch, Geza Džuban, Majda Đurinek, Ignac Gabor, Štefan Hul, 
Štefan Jančarič, Sašo Koca, Štefan Kodila, Ladislav Sabotin, Alojz Trplan, Tibor Vöröš st. 
(pridružil se je pri 2. točki dnevnega reda), Tibor Vöröš ml. in Jože Vugrinec (pridružil se je 
pri 1. točki dnevnega reda). 
 
Ostali navzoči:  
Alojz Glavač – župan, Martina Vink Kranjec – tajnik občine, Slavica Fujs – svetovalec za 
finance.  
 
Sejo je vodil g. Alojz Glavač - župan, ki je pozdravil vse prisotne in predlagal naslednji 
dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta Občine Moravske Toplice 
2. Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2011 (II. obravnava) 
3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2010 
4. Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori 
5. Predlog Letnega program športa Občine Moravske Toplice za leto 2011 
6. Poročilo o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje na lokalnih volitvah 2010 
7. Razno. 

 
G. Štefana Kodila je zanimalo, ali je proceduralno prav, da je predlog Letnega programa 
športa Občine Moravske Toplice za leto 2011 na dnevnem redu za predlogom Odloka o 
proračunu in ne v sklopu proračuna. Člane občinskega sveta je seznanil, da sejo zaradi 
pomembnosti zvočno snema. 
G. župan je odgovoril, da je postopek sprejema letnega programa športa pravilen, znesek pa 
je usklajen s proračunom.  
 
Navzočih je 13 članov občinskega sveta: 
ZA:             13 
PROTI:        0. 
Predlagan dnevni red je bil sprejet.  

 
 

K 1. točki: 
Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta Občine Moravske Toplice 

 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 40 
 
Občinski svet Občine Moravske Toplice potrdi zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta 
Občine Moravske Toplice. 
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Navzočih je    14 članov občinskega sveta: 
ZA   14 
PROTI     0. 
Sklep je sprejet. 
 

K 2. točki: 
Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2011 (II. obravnava) 

 
G. Alojz Glavač – župan je povedal je, da je predlog proračuna uravnotežen in vključuje vse z 
zakonom določene obveznosti občine in vse investicije, ki so v teku oz. dogovorjene.  
Ga. Slavica Fujs – svetovalec za finance je povedala, da je bil osnutek proračuna obravnavan 
na sejah stalnih delovnih teles občinskega sveta in na seji občinskega sveta. Na sprejet 
osnutek proračuna so bili podani predlogi s strani g. Alojza Glavača – župana in Štefana 
Kodila, ki so predstavljeni v gradivu. Na kratko je predstavila spremembe proračuna, in sicer 
je bila opravljena prerazporeditev stroškov podžupana in stroškov javnih del. Povedala je, da 
je predlog Štefana Kodila v zvezi z asfaltiranjem avtobusnega postajališča ob OŠ Fokovci 
vključen v poračun v okviru že obstoječe proračunske postavke "Ureditev avtobusnih 
postajališč". Za potrebna dela na vaško gasilskem domu Selo so namenjena sredstva na 
proračunski postavki "Tekoče obnove in vzdrževanja objektov KS in društev" za naselje Selo, 
za ureditev parkirišča ob pokopališču v Selu pa je potrebno najti finančne vire znotraj 
proračunskih postavk za vzdrževanje in urejanje komunalnih objektov KS, lastnih sredstev 
KS ter morebitnih namensko zbranih sredstev. Predlagala je, da občinski svet sprejme 
predlagan Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2011 z vsemi prilogami. 
  
Sledila so poročila stalnih delovnih teles občinskega sveta, ki so obravnavala predlog odloka, 
ki vsa predlagajo občinskemu svetu, da sprejme predlagan proračun. 
 
V razpravi so sodelovali: 

- G. Štefan Kodila se je zahvalil, da so bili njegovi predlogi obravnavani, čeprav so bili 
podani po poteku roka. Povedal je, da je njegov predlog asfaltiranja avtobusnega 
postajališča ob OŠ Fokovci uvrščen v proračun, niso pa uvrščeni ostali predlogi, ki bi 
po njegovem lahko bili, saj je predlagal  prerazporeditve v  skupni vrednosti 30.000,00 
EUR. Zanimalo ga je, kaj zajema proračunska postavka stroški podžupana. Menil je, 
da bi bilo smiselno varčevanje pri stroških občinske uprave in stroških vzdrževanja 
premoženja, namesto na sredstvih, namenjenih za delovanje društev, predvsem s 
področja zaščite in reševanja. V nadaljevanju ga je zanimalo, katera odlagališča so bila 
sanirana v okviru projekta Spremeniti črno v zeleno. Predlagal je, da se poiščejo 
rešitve in pristopi k projektu izgradnje bioloških čistilnih naprav, območja, kjer so 
predvidene, pa bi bilo potrebno tudi vrisati v OPN.   

G. župan je odgovoril, da je v dolini Ratkovskega potoka predvidena izgradnja kanalizacije, 
vendar gre za finančno zahteven projekt. V proračunu so zagotovljena sredstva za 
sofinanciranje bioloških čistilnih naprav, tako da bodo letos pridobljene prve izkušnje na tem 
področju. Glede proračunske postavke stroški podžupana je povedal, da je do sprememb 
prišlo po opravljenih razgovorih z organi MNSS Občine Moravske Toplice. Na tem področju 
pa se obeta tudi sprememba zakonodaje. Povedal je, da nižanje postavke projekta GOŠO ni 
mogoče, ker je občina v postopku priprave prijave na razpis za pridobitev sredstev.    
Ga. Slavica Fujs – svetovalec za finance je razložila, da je bila v proračuna poleg postavke za 
nadomestilo podžupanu, planirana tudi postavka za stroške podžupana, ki zajema predvsem 
stroške službenega telefona, kotizacije, potne stroške…. Razložila je še, da je proračunska 
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postavka urejanje premoženja občine letos višja, ker vključuje stroške urejanja lastništva 
infrastrukturnih objektov.  
- G. Štefana Kodila je zanimalo, ali je predvidena nabava osnovnih sredstev.  
Ga. Slavica Fujs je dogovorila, da je v proračunu za tekoče vzdrževanje opreme in objektov in 
nakup opreme namenjeno skupaj 38.000,00 EUR. Gre za najnujnejšo zamenjavo dotrajane 
opreme.  
G. Alojz Glavač – župan je dodal, da je zamenjava računalniške opreme potrebna, nekatere 
občine se odločajo tudi za nabavo prenosnih računalnikov.  
- G. Jože Vugrinec je povedal, da ima pokrajinska in študijska knjižica 2 računalnika, 

namenjena za krajevni knjižnici v Prosenjakovcih in v Motvarjevcih. Nadaljeval je, da 
podpira sprejem proračuna, ki je postavljen v realnih okvirih, meni pa, da bi moral biti v 
prihodnjih letih bolj razvojno naravnan.  

- G. Štefan Kodila je opozoril na visok strošek cestne razsvetljave in predlagal, da se  ulične 
razsvetljave ne izgrajujejo, dokler niso rešeni vodovodi in kanalizacije. Zanimalo ga je še 
koliko sredstev je namenjenih za delovanje TIC-a.  

G. Alojz Glavač je odgovoril, da poteka v Moravskih Toplicah gradnja kanalizacijskega 
omrežja in je smiselno, da se istočasno uredi tudi razsvetljava. Poleg tega je bilo potrebno 
urediti najem drogov, ki so v lasti Elektra Maribor in na katerih je tudi javna razsvetljava.  
Ga. Slavica Fujs je povedala, da se iz sredstev, namenjenih za turizem povečuje delež dotacije 
TIC-u, saj je bilo ugotovljeno, da dosedanja višina sredstev ne zadošča.      
- G. Štefan Jančarič je opozoril na povišanje postavke, namenjene obrambi pred točo, ki se 

je v primerjavi z letom 2010 povišala za 50%.  
G. Alojz Glavač je odgovoril, da je bil znesek v letu 2010 nižji, ker je bila obramba pred točo 
vključena v drugi polovici leta.  
  
PREDLOG SKLEPA ŠT. 41 
 
Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o proračunu Občine 
Moravske Toplice za leto 2011 skupaj s prilogami.  
 
Navzočih je    15 članov občinskega sveta: 
ZA   15 
PROTI     0. 
Sklep je sprejet. 
 

K 3. točki: 
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2010 

 
G. Alojz Glavač je uvodoma izpostavil nekatere posebnosti v letu 2010. Izvedene so bile 
lokalne volitve, povprečnina je bila za 10 EUR na prebivalca višja kot letos, proračun pa je bil 
z rebalansom zelo znižan. Izpostavil je nekatere večje izvedene investicije, predvsem 
kanalizacijo Sebeborci, kanalizacijo Moravci – vzhod in cesto Sebeborci – Ivanovci.  
 
Ga. Slavica Fujs je nadaljevala, da je zaključni račun občinskega proračuna akt občine, ki 
upoštevaje strukturo proračuna za preteklo leto, prikazuje predvidene in realizirane prihodke 
in druge prejemke občine ter odhodke in druge izdatke občine. Zaključni račun sestavljajo 
splošni del, posebni del, izvajanje načrta razvojnih programov, obrazložitve zaključnega 
računa, računovodsko poročilo in poročila krajevnih skupnosti.  
Sledila so poročila stalnih delovnih teles občinskega sveta, ki so obravnavala predlog 
zaključnega računa proračuna. Vsa predlagajo občinskemu svetu, da sprejme predlagan 
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zaključni račun proračuna. Na seji odbora za kmetijstvu je Tibor Vöröš st. glasoval proti 
sprejemu zaključnega računa proračuna. 
 
V razpravi so sodelovali: 
- G. Štefan Kodila je povedal, da je med dolgoročnimi razvojnimi cilji občine razvoj 

turizma in opozoril, da se je v turizem dosti vlagalo, turistična taksa pa se je znižala. 
Opozoril je na neplačevanje turistične takse v apartmajskem naselju Term 3000 in drugih 
namestitvenih objektih.  

G. Alojz Glavač – župan je odgovoril, da je občina seznanjena s problematiko plačevanja 
turistične takse v apartmajih Term 3000 ter da je višina pobrane turistične takse odraz 
trenutnih gospodarskih razmer.  
- G. Jože Vugrinec je menil, da vidi poslanstvo občine v tem, da omogoča razvoj in dvig 

življenjskega standarda. 
- G. Franc Deutsch je menil, da je zaupanje v redu, še boljša pa je kontrola. Opozoril je na 

finančno obveznost KS Ratkovci do Občine Moravske Toplice v višini 4.730,36 EUR, ki 
je razvidna iz pripravljenega poročila za KS Ratkovci. Povedal je, da je bil po njegovih 
podatkih že sprejet dogovor glede pokrivanja te obveznosti.  

Ga. Slavica Fujs - svetovalec za finance je razložila, da obveznosti ne more zapreti brez 
ustreznega dokumenta.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 42: 
 
Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagan Zaključni računu proračuna 
Občine Moravske Toplice za leto 2010 s prilogami. 
 
Navzočih je    15 članov občinskega sveta: 
ZA             14 
PROTI             1. 
Sklep je sprejet. 
 

K 4. točki: 
Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori 

 
1. G. Franc Deutsch je povedal, da je združenje vojnih veteranov podelilo priznanje 

Občini Moravske Toplice, pa ni bilo s strani občine nikogar, ki bi to priznanje 
prevzel. 

G. Alojz Glavač – župan je odgovoril, da se je prireditve želel udeležiti, vendar mu to zaradi 
drugih obveznosti ni uspelo. 
2. G. Štefan Jančarič je opozoril, da je v vodovodnem omrežju v Noršincih dosti 

mangana, zaradi česar se opravlja sanacija vodovodnega omrežja. Zanimal ga je rok, 
ki je določen za dokončanje sanacije in načrti za naprej. Zanimalo ga je tudi, kako to, 
da je bil ravnatelj OŠ Bogojina slabo ocenjen, če pa je v lanskem letu prejel priznanje 
občine in prosi pojasnilo v zvezi s tem.  

G. župan je odgovoril, da enostavna in hitra rešitev vodovoda Noršinci ni mogoča, 
zagotovljena pa je zdrava pitna voda za dojenčke in nosečnice. Glede ocenjevanja ravnatelja 
OŠ Bogojina je povedal, da je občinski svet na eni izmed zadnjih sej imenoval svoje 
predstavnike v svet zavoda, ki so pristojni za ocenjevanje ravnatelja. Sam ocenjevanja ne bo 
komentiral, ker poteka postopek imenovanja ravnatelja.  
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3. G. Štefan Kodila je opozoril, da je čas, da Čista narava obnovi sredinske črte na 
občinskih cestah  in da se izvedejo dogovorjena dela na strehi OŠ Fokovci.  Zanimalo 
ga je, kako se bo financirala sanacija škode v telovadnici OŠ Bogojina, če so 
zavarovalne vsote povečane, in ali so planirane nagrade funkcionarjem MNSS 
Občine Moravske Toplice. Omenil je še izobešanje podatkov MNSS in posredovanje 
policije. 

G. Alojz Glavač, župan, je odgovoril, da ima Čista narava v programu del obnovo sredinskih 
črt na občinskih cestah, ki so dovolj široke. Glede strehe OŠ Fokovci je povedal, da mora 
izvajalec izpolniti dano obljubo. Zavarovalne vsote pri vseh zavodih so povečane, 
zavarovalnica Tilia pa je izkazala tudi interes za dodelitev dotacije za pomoč pri sanaciji 
škode v OŠ Bogojina.  
Izplačevanje nagrad funkcionarjem MNSS je v pristojnosti sveta MNSS, drži pa, da so bili 
izobešeni določeni dokumenti z neprimerno vsebino, ki žalijo dosedanjega predsednika sveta 
MNSS in njegovo družino.   
4. G. Ignac Gabor je kot član sveta zavoda OŠ Bogojina povedal, da se ocenjevanje 

ravnateljev izvaja vsako leto. Šest članov sveta je ravnatelja ocenilo z oceno O, zato 
je le-ta od članov sveta zahteval pojasnilo, tudi zato, ker so bili predstavniki 
ustanovitelja imenovani šele pred kratkim. Ocenjuje se več parametrov, ocenjevali pa 
so na podlagi poročil. 

5. G. Alojz Trplan je zaprosil za pisni odgovor glede neuspešne prijave stare šole Ivanci 
na razpis. Navedel je, da bi bila verjetno možna prijava na razpis ministrstva za 
kmetijstvo, ki se pripravlja. 

Martina Vink Kranjec, tajnik občine, je odgovorila, da ima občina le telefonsko informacijo 
v zvezi s to neuspešno prijavo, je pa predvideno, da se v tem primeru projekt obnove stare 
šole Ivanci prijavi na razpis ministrstva za kmetijstvo.     
G. Alojz Glavač, župan, je dodal, da je problem v tem, da imamo najmanj dva partnerja, 
partnerji na madžarski strani pa lahko imajo drugačne prioritete. Nadaljeval je, da tudi sicer 
projekti izpadajo, neuspešna sta bila tudi projekta, prijavljena na Fundacijo za šport. Občina 
ima projekte vključene v proračun, ker brez tega ni možna prijava na razpise, vendar mora 
biti poleg tega urejeno lastništvo in izpolnjeni drugi pogoji. 
6. G. Štefana Kodila je izrazil mnenje, da so člani občinskega sveta v prejšnjem mandatu 

predlagali imenovanje finančnega odbora, ki bi imel dostop do pregleda projektov. V 
kolikor bi bil njihov predlog sprejet, do tega mogoče ne bi prišlo.   

7. G. Andrej Baligač je predlagal, da se na naslednjih sejah podajo odgovori na vprašanja 
in pobude članov občinskega sveta, ki ne dobijo odgovorov na tekoči seji.  Izpostavil 
je, da bi moral biti gramoz za poljske poti manjše granulacije, parkirišče na Paleh je 
še vedno neurejeno, divje odlagališče Curek pa še ni sanirano. Opozoril je na nujnost 
postavitve ogledala pri vaško gasilskem domu v Martjancih. 

G. Alojz Glavač, župan, je odgovoril, da mora biti ustanovitev nove komisije opredeljeno v 
statutu občine. Navoz gramoza na poljske poti bo izveden po sprejemu proračuna, ogledalo v 
Martjancih je potrebno namestiti, divje odlagališče sanirati, urejenost parkirišča na Palah pa 
preveriti.  
8. G. Ladislava Sabotina je zanimalo, kdaj se bodo začele aktivnosti izgradnje vodovoda 

Berkovci.  
G. Alojz Glavač, župan, je odgovoril, da se bo postopek začel po sprejemu proračuna. 
9. G. Tibor Vöröš st. je opozoril, da se mora ob izgradnji vodovoda Berkovci, izgraditi 

tudi vodovod družini Cifer v Prosenjakovcih. 
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K 5. točki: 
Predlog Letnega program športa Občine Moravske Toplice za leto 2011 

 
Ga. Martina Vink Kranjec, tajnik občine, je povedala, da v skladu s Pravilnikom o 
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice, letni program športa  
pripravi občinska uprava na podlagi predhodnega mnenja Občinske športne zveze Moravske 
Toplice. Občinska športna zveza svojega mnenja ni posredovala. Zneski so usklajeni s 
predlogom proračuna Občina Moravske Toplice za leto 2011. 
Predlog letnega programa športa je obravnaval odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, 
kulturo, šport in turizem Občine Moravske Toplice, ki predlaga občinskemu svetu, da 
sprejme letni program športa Občine Moravske Toplice za leto 2011. 

 
V razpravi je g. Štefan Kodila izrazil mnenje, da bi morala občinska športna zveza aktivno 
sodelovati pri pripravi letnega programa športa.   
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 43: 
  
Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagan Letni program športa 
Občine Moravske Toplice za leto 2011. 
Navzočih je    14 članov občinskega sveta: 
ZA             14 
PROTI             0. 
Sklep je sprejet. 
 

K 6. točki: 
Poročilo o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje na lokalnih volitvah 2010 

 
Ga. Martina Vink Kranjec – tajnik občine je na kratko predstavila poročilo in predlagala 
občinskemu svetu, da sprejem predlagan sklep.  
 

PREDLOG SKLEPA ŠT.  44: 
 

Občinski svet Občine Moravske Toplice se je seznanil s poročilom o delni povrnitvi 
stroškov volilne kampanje na lokalnih volitvah 2010. 

 
Navzočih je   15 članov občinskega sveta: 
ZA             15 
PROTI            0. 
Sklep je sprejet. 
 

K 7. točki: 
Razno 

 
G. Tibor Vöröš st. je povedal, da je bil 16 let predsednik sveta MNSS Občine Moravske 
Toplice in ni bilo nobene ovadbe, kot se to dogaja sedaj, ko predsednici MNSS svetujejo razni 
svetovalci. Izrazil je upanje, da je Slovenija še pravna država. Dodal je, da je za predsednico 
MNSS predvidena nagrada v višini 500,00 EUR neto ter za podpredsednika 250,00 EUR neto.  
 
Zapisala:                                                                                                     Predsedujoči: 
Martina Vink Kranjec, tajnik občine                                                  Alojz Glavač, župan 


