
1. seja obainskega sveta 3. december 2018

ZAPISNIK
1. redne (konstitutivne) seje Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice, ki je bila

v ponedeljek, 3. decembra 2018, v prostorih Obdine Moravske Toplice,
Kranjdeva uI.3, s pridetkom ob 15.30

NAVZOdI ilani obiinskega sveta:
Andrej Balig-ad, Igor Camplin, Majda Durinek, Franc Gomboc, TomaZ Gregorec, Stefan Hul,
SaSo Koca, Stefan Kodita, Suzana Koltai, Du5an Puhan, Bojan Su5lek, JoZe Trajber, Alojz
Trplan, Leonn Tumer, Zsuzsi Vugrinec.

Ostali navzoii:
Alojz Glavad - Zupan, Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave, Jolanka Horvat -
predsednica Obdinske volilne komisije Obdine Moravske Toplice, Ludvik Rituper -
predsednik Posebne obdinske volilne komisije Obdine Moravske Toplice, in Melita Gorza -
pravnik VII/2. ki piSe zapisnik.
Sejo vodi najstarejSi dlan obdinskega sveta Franc Gomboc.

Predsedujodi je predstavil DNEVNI RED seje:
1. Ugotovitev Stevila navzodih novoizvoljenih dlanov obdinskega sveta

2. Porodilo obdinske volilne komisije o izidu volitev dlanov obdinskega sveta in volitev
Zupana

3. Porodilo posebne obdinske volilne komisije o izidu volitev dlanov obdinskega sveta -

predstavnika madZarske narodne skupnosti

4. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritoZb in pripravo predloga

potrditve mandatov dlanov obdinskega sveta in ugotovitev izvolitve Zupana

5. Porodilo mandatne komisije in potrditev mandatov dlanov obdinskega sveta

6. Porodilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve Zupana

7. Nagovor novoizvoljenega Zupana

8. Imenovanje komisije za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja.

Opozoril je, daje dnevni red predpisan - o njem se ne razpravlja in ne glasuje.

K l. toiki:
Usotovitev Stevila navzoiih novoizvolienih ilanov obiinskesa sveta

Ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave je povedala, da se je pred sejo s

potrdilom o izvolitvi izkazalo vseh I 5 dlanov obdinskega sveta.

K 2. toiki:
PoroEilo obiinske volilne komisiie o izidu volitev Clanov obdinskesa sveta in volitev

iupana

Porodilo obdinske volilne komisije o izidu volitev dlanov obdinskega sveta in volitev Zupana
je predstavila predsednica obdinske volilne komisije ga. Jolanka Horvat.
Povedala je, da je na lokalnih volitvah 18. 11.2018 imelo pravico voliti 5146 volivcev,
glasovalo pa je 3237 volivcev ali 62,90 %, od oddanih 3237 glasovnic za volitve dlanov
obdinskega sveta, jih je bilo 3150 veljavnih in 87 neveljavnih. Predstavila je liste in njihovo
Stevilo mandatov.
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Predstavila je porodilo o izidu volitev Zupana in povedala, da je za htpana Obdine Moravske
Toplice izvoljen Alojz Glavad, kije prejel vedino veljavnih glasov (85,32 %).
V razpravi so sodelovali:
- G. Stefan Kodila je destital vsem dlanom obdinskega sveta za izvolitev. Povedal je, da je na
voliSdu v Ivancih priSlo do nepravilnosti, o katerih je bila obveSdena obdinska volilna
komisija, ki je ugotovila, da so bili preferendni glasovi pripisani kandidatu, ki je bil na listi
eno vrstico viSje, namesto kandidatu. ki je preferendne glasove dejansko prejel. Menil je, da bi
obdinska volilna komisija o tem morala izdati ustrezen sklep.
- Ga. Jolanka Horvat - predsednica obdinske volilne komisije je pojasnila, da je obdinska
volilna komisija preverila glasove na voliSdu Ivanci ter napako ustrezno popravila, ter o tem
obvestila kandidata. Ugovor kandidata paje s sklepom zavrgla kot prepozen.
- G. Igor Camplin je predlagal, da obdinska volilna komisija v prihodnje volilnih odborom
daje bolj sistematidna navodila glede objave rezultatov na voliSdih.
- Ga. Jolanka Horvat - predsednica obdinske volilne komisije je povedala, da so bila navodila
volilnim odborom dana, opravljene so bile tudi in5trukcije.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice se je seznanil s poroiilom ObEinske volilne
komisije o izidu volitev ilanov obiinskega sveta in Zupana Obiine Moravske Toplice.

Navzodihje 15 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 15

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 3. toiki:
PoroEilo posebne obiinske volilne komisiie o izidu volitev ilanov obiinskega sveta -

predstavnika madiarske narodne skupnosti

Porodilo posebne obdinske volilne komisije je predstavil predsednik komisije g. Ludvik
Rituper, ki je povedal, daje bila volivcem - pripadnikom madZarske narodne skupnosti, prvid
dana moZnost glasovanja zunaj obmodja, ki je s statutom obdine dolodeno kot dvojezidno
obmodje.
Povedal je, da je posebna obdinska volilna komisija ugotovila, da sta za dlana obdinskega
sveta, predstavnika madZarske narodne skupnosti, izvoljena Zsuzsi Vugrinec in Bojan SuSlek.

Razprave ni bilo.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice se je seznanil s poroiilom Posebne obiinske
volilne komisije o izidu rednih volitev ilanov obiinskega sveta Obiine Moravske
Toplice, predstavnika madZarske narodne skupnosti v ObIini Moravske Toplice.

Navzodih je l5 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 15

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.
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K 4. toiki:
Imenovanie mandatne komisiie za presled orisoelih pritoZb in prinravo predlosa

notrditve mandatov ilanov obiinskesa sveta in ugotovitev izvolitve ZuDana

Predsedujodi je povedal, daje bilo na usklajevalnem sestanku dogovorjeno, da se v mandatno
komisijo imenujejo: SaSo Koca, Stefan Hul in Leonn Turner.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice v mandatno komisijo za pregled prispelih
pritoib in pripravo predloga potrditve mandatov ilanov obtinskega sveta in ugotovitev
izvolitve Zupana imenuje: SaSo Koco, Stefana Hula in Leonna Turnerja.

Navzodih je 15 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 15

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

Predsedujodi je odredil odmor, da se komisija sestane in pripravi porodila.

K 5. toEki:
Poroiilo mandatne komisiie in ootrditev mandatov ilanov obiinskesa sveta

Mandatna komisija je prejeta in pregledala porodilo obdinske volilne komisije in posebne
obdinske volilne komisije ter potrdila o izvolitvi za tlalta obdinskega sveta Obdine Moravske
Toplice. Porodilo mandatne komisije, ki je priloga tega zapisnika, je predstavil predsednik
komisije SaSo Koca, ki je obdinskemu svetu predlagal, da sprejme naslednji sklep

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice na predlog mandatne komisije potrdi mandate
naslednjim ilanom obiinskega sveta:

1. SASO KOCA, Telanovci 77,
2, SUZANA KOLTAI, Loniarovci 43
3. DUSAN PUHAN, Ivanci 37,
4. ANDREJ BALIGAa, Filovci 150a,
5. STEFAN HUL, Krnci 13,
6. MAJDA DURINEK, Moravske Toplice, Na bregu 26,
7. LEONN TURNER, Selo 1la,
8. IGOR CAMPLIN, Bogojina 107,
9. STEFAN KODILA, Selo 61,
10. ALOJZ TRPLAN, Ivanci 68,
ll. JOZLE TRAJBER, Martjanci 56,
12.TOMAZ GREGOREC, Bogojina 14,
13. FRANC GOMBOC, Martjanci 44,
14.ZSUZSI VUGRINEC, Sredi5ie 43,
15. BOJAN SUSLBX, Pordasinci 2.
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Navzodihje 15 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 15

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 6. toiki:
Poroiilo mandatne komisiie in ueotovitev izvolitve iunana

Mandatna komisija je prejela in pregledala porodilo obdinske volilne komisije o izidu volitev
Zupana in potrdilo o izvolitvi Zupana Obdine Moravske Toplice. Porodilo mandatne komisije
je predstavil predsednik komisije SaSo Koca, ki je povedal, da komisija ni ugotovila
pomanjkljivosti oz. nepravilnosti, ter predlagal obdinskemu svetu, da sprejme naslednji sklep

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice na podlagi porotila volilne komisije in poroiila
mandatne komisiie ugotavlja, da je za iupana Obiine Moravske Toplice izvoljen
ALOJZ GLAVAC, roj. 20.10.1960, SEBEBORCI 84.

Navzodih je 15 dlanov obdinskega sveta:
ZA: l5
PROTI: 0.

Sklep je sprejet,

K 7. toiki:
Nagovor novoizvolienega iupana

Zupan Alojz Glavad se je zahvalil za zaupanje in za opravljeno delo na volitvah. Povedal je,
da nas daka veliko projektov, ogronmo dela v krajevnih skupnostih in drugih organizacijah,
ter da je vesel sodelovanja s pripadniki madZarske narodne skupnosti. Med projekti je
izpostavil dokondanje izgradnje Pomurskega vodovoda, zadrZevalnika vode v Sebeborcih, ter
investicije v javne zgradbe in skrb za javno infrastrukturo. Napovedal je, da bo v naslednjih
mesecih potekal postopek sprejema obdinskega proraduna. Povedal je, da se je odlodil, da bo
podZupana imenoval po sprejetju obdinskega proraduna. Pojasnil je, da bo v mesecu
decembru sklicana 5e ena seja obdinskega sveta, na kateri bodo imenovana stalna delovna
telesa obdinskega sveta.

K 8. toiki:
Imenovanie komisiie za mandatna vpra5ania. volitve in imenovania

- G. Stefan Hul je predlagat, da se v komisijo za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja
imenujejo: SaSo Koca, Steian Hul, Leonn Tumer, Zsuzsi Vugrinec in Alojz Trplan.
- G. Stefan Kodila je menil, da ni nujno, da se komisija za mand,atna vpra5anja volitve in
imenovanja imenuje na tej seji. Pojasnil je, da je bil na neformalnem sestanku res sprejet
dogovor o prvih treh kandidatih, ki so predlagani glede na volilni rezultat, 4. kandidat je bil
nelormalni predlog, da je predstavnik manjiine in peti spet po kljudu. Predlagal je, da se

komisija imenuje po istem kljudu, kot pred leti, ter v sestavi: SaSo Koca, Stefan Hul, Leonn
Tumer, Igor Camplin, Stefan Kodila.
- G. Igor Camplin je opozoril, da je bit na neformalnem sestanku dogovorjen kljud, ki je
volilni rezultat.
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- G. Alojz Glavad - Zupan je pojasnil, da je komisija za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja stalno delovno telo, ter daje dobro, daje imenovana na dana5nji seji, saj komisija
pripravi pozive za imenovanja ostalih stalnih delovnih teles obdinskega sveta ter obdinske
volilne komisije in drugih organov.
- G. DuSan Puhan je povedal, da podpira predlog Stefana Hula in predlog Zupana, da se

komisija imenuje na danaSnji seji.
- G. Stefan Kodila je povedal, da je pomen te komisije najvedji in da je dobro poznati delo te
komisije.
- G. Alojz Glavad je pojasnil, da komisija le predlaga obdinskemu svetu, ki je tisti, ki imenuje.
- G. Stefan Hul je predlagal, da obdinski svet o imenovanju komisije odlodajavno.

Z I I glasovi >>ZA< in 0 >PROTI< je bil sprejet predlagan sklep o javnem glasovanju.

Sledilo je glasovanje o predlogu g. Stefana Hula o imenovanju komisije za mandatna
vpraSanja. volitve in imenovanja.

PREDLOG SKLEPA ST.63
Obdinski svet Obiine Moravske Toplice imenuje KOMISIJO ZA MANDATNA
VPRASANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA V SESIAVi:

l. SaSo Koca
2. Stefan Hul
3. Leonn Turner
4. Zsuzsi Vugrinec
5. Alojz Trplan.

Navzodih je 15 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 10

PROTI: 1.

Sklep je sprejet.

Sejaje bila zakljudena ob 16.45.

Zapisala: Predsedujodi:
Franc Gomboc



PoRoirro
MANDATNE KOMISIJE

I.

Mandatna komisija v sestavi: SaSo Koca, Stefan Hul, Leonn Turner, je prejela in pregledala
porodila obdinske volilne komisije in posebne obdinske volilne komisije o izidu volitev
dlanov obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice ter potrdila o izvolitvi za Elana obdinskega
sveta Obdine Moravske Toplice, ki jih je izdala obdinska volilna komisija oz. posebna
obdinska volilna komisija.
Mandatna komisija ugotavlja, da do l. seje obdinskega sveta ni bila vloZena nobena pritoZba
predstavnika liste kandidatov za dlane obdinskega sveta.

Mandatna komisija je seznanjena s sklepom Obdinske volilne komisije, s katerim je bil
ugovor kandidata Stefana Kodile zavrhenkot prepozen.

II.

Mandatna komisija pri pregledu porodila Obdinske volilne komisije in Posebne obdinske
volilne komisije o izidu volitev dlanov obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice in potrdil
o izvolitvi, ni ugotovila napak oz. pomanjkljivosti, zato predlaga Obdinskemu svetu Obdine
Moravske Toplice, da potrdi mandate naslednjim dlanom obdinskega sveta:

l. SASO KOCA, Te5anovci 77,
2. SUZANA KOLTAI, Londarovci 43

3. DUSAN PUHAN, Ivanci 37,
4. ANDREJ BALIGAC, Filovci 150a,
5. STEFANHUL, Krnci 13,

6. MAJDA DURINEK, Moravske Toplice, Na bregu 26,
7. LEONN TURNER, Selo I la,
8. IGOR CAMPLIN, Bogojina 107,
q. SrgraN KODILA, Selo 61,
10. ALOIZ TRPLAN, Ivanci 68,
11. JOZE TRAJBER, Marrjanci 56,
12. TOMAZ CRECOREC, Bogojina 14,

13. FRANC GOMBOC, Martjanci 44,
14- ZSUZSI VUGRINEC, SrediSEe 43,
15. BOJAN SUSLEf, Porda5inci 2.

V Moravskih Toplicah, Predsed
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PoRoerlo
MANDATNE KOMISIJE

s pREDLocoM uGorovITvEMEGA sKLEpA o rzvoLITvI Zup.qlA,

I.

Mandatna komisija v sestavi: Sa5o Koca, Stefan Hul, Leonn Turner, je prejeta in pregledala
porodilo obdinske volilne komisije o izidu volitev Zupana Obdine Moravske Toplice in
potrdilo o izvoliwi Zupana.

Mandatna komisija pri pregledu porodila o izidu volitev Zupana in potrdila o izvolitvi Zupana

ni ugotovila nobene pomanjkljivosti oz. nepravilnosti.
Mandatna komisija ugotavlja, da ni bila vloZena nobena pritoZba kandidata ali predstavnika
kandidature za Ltpana.

tI.

Mandatna komisija po pregledu porodila o izidu volitev Zupana in potrdila o izvolitvi Zupana,

ter ugotovitvi, da ni bila vloZena nobena pritoZba, predlaga obdinskemu svetu, da sprejme
naslednji ugotovitveni sklep:

Ob6inski svet Obiine Moravske Toplice na podlagi poroEila volilne komisije in porolila
mandatne komisije ugotavlja, da je za Zupana Obiine Moravske Toplice izvoljen
ALOJZ GLAVAC, roj. 20. 10. 1960, SEBEBORCI 84.

v Moravskih To pti"un,2/lL-fuA7

tilll { -

e lana komisiiC:


