
2. seja obtinskega sveta 17. december 2018

ZAPISNIK
2. redne seje Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice, ki je bila

v ponedeljek, 17. decembra 2018, v prostorih Obdine Moravske Toplice,
Kranjdeva ul. 3, s pridetkom ob 15.30

NAVZOiI ilani obiinskega sveta:
Andrej Baligad, Igor Camplin, Majda Durinek, Franc Gomboc, TomaZ Gregorec, Stefan Hul,
Sa5o Koca, Stetan Kodila, Suzana Koltai, Du5an Puhan, Bojan Su5lek, JoZe Trajber, Atojz
Trplan, Leonn Tumer, Zsuzsi Vugrinec.

Ostali navzoii:
Alojz Glavad - Zupan, Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave, Slavica Fujs -
svetovalka za finance in Melita Gorza - pravnik VII/2, ki piSe zapisnik.
Sejo je vodil Zupan Alojz Glavad. Po ugotovljeni navzodnosti so dlani obdinskega sveta
soglasno sprejeli zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje Obdinskega sveta Obdine Moravske
Toplice.

Predsedujodi je predstavil DNEVNI RED seje, posredovan z vabilom:
1. Porodilo o izvr5itvi sklepov obdinskega sveta
2. Obvestilo o zadasnem financiranju Obdine Moravske Toplice
3. Predlog sklepa o vrednosti todke za izradun nadomestila za uporabo stavbnega zemljiSda

na obmodju Obdine Moravske Toplice za leto 2019
4. Predlog sklepa o imenovanju obdinske volilne komisije
5. Predlog sklepa o imenovanju nadzomega odbora
6. Predlog sklepov o imenovanju stalnih delovnih teles obdinskega sveta
7. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika obdine v Svet lokalnih skupnosti Cenlra za

socialno delo Pomurje
8. Pobude in vpra5anja
9. Razno.

G. SaSo Koca - predsednik komisije za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja je
predlagal umik 4. todke: Predlog sklepa o imenovanju obdinske volilne komisije z dnevnega
reda. ilani obdinskega sveta so soglasno sprejeli predlagan umik in spremenjen dnevni red.

K 1. toiki:
PoroEilo o izvrlitvi sklepov obiinskesa sveta

Porodilo o izvrSitvi sklepov, sprejetih na l. redni seji obdinskega sveta. je predstavila ga.

Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave.

PREDLOG SKLEPA ST.7:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice je seznanjen s Poroiilom o izvrlitvi sklepov
Obtinskega sveta Obiine Moravske Toplice, spreietih na I' redni seji'

Navzodih je l5 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 15

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.
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K 2. toiki:
Obvestilo o zaiasnem financiraniu Obiine Moravske Tonlice

Zupan Alojz Glavad je dlane obdinskega sveta seznanil, da je glede na to, da proradun za leto
2019 ne bo sprejet do zadetka [eta. sprejel sklep o zadasnem financiranju Obdine Moravske
Toplice v obdobju januar - marec 2019. ki bo objavljen v Uradnem listu RS.
Razprave ni bilo.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice se je seznanil s sklepom o zaiasnem
financiranju Obiine Moravske Toplice v otrdobju januar - marec 2019.

Navzodih je l5 dlanov obdinskega sveta:
ZA: i5
PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 3. toiki:
Predlog sklena o vrednosti todke za izraiun nadomestila za uporabo stavbnega zemliilia

na obmoiiu Obiine Moravske Toplice za leto 2019

Predlog sklepa je predstavila ga. Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave, ki je
povedala, da Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji5da v Obdini Moravske
Toplice doloda, da vrednost todke za izradun nadomeslila za zazidana stavbna zemlji3da in
vrednost todke za izradun nadome strla za nezazidana stavbna zemlji5da dolodi vsako leto s

sklepom obdinski svet na predlog Zupana. in sicer najkasneje do 31. decembra tekodega leta
za naslednje leto. Pojasnila je, da vrednost todke za izradun nadomestila za uporabo stavbnega
zemlji5da na obmodju Obdine Moravske Toplice ostaja enaka kot je bila za teto 2018.
Razprave ni bilo.

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o vrednosti toike za
izraiun nadomestila za uporabo stavbnega zemlji5ia na obmoiju obiine Moravske
Toplice za leto 2019.

Navzodih je 15 dlanov obdinskega sveta:

zA.. 15

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 4. toiki:
Predlog sklepa o imenovaniu nadzornega odbora

G. SaSo Koca je kot predsednik komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja.
povedal, da komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja predlaga obdinskemu
svetu, da imenuje nadzomi odbor v sestavi: Mihael Horvat, Bogojina; Matilda Farid, Selo;

Simon KardoS, TeSanovci; Katja Rituper, Bogojina in Martina Sep. Moravske Toplice.
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V razpravi so sodelovali:

17. december 2018

- G. Stefan Kodila je ugotavljal, da je pri5lo v predlogu komisije od prejSnje do dana5nje seje

komisije, do manj5e spremembe. kar se mu zdi prav, ne zdi pa se mu prav, da v predlogu za
imenovanje nadzomega odbora ni predstavnika stranke SMC, ki je dosegla 5. volilni rezultat.
Povedal je, da kljud za imenovanje ni bil pravi, saj bi komisija morala upoStevati volilni
rezultat. Menil je, da je eno dosedi volilni rezultat na vseh voliSdih, drugo pa na 5 voli5dih.
Povedal je, da bo glasoval proti predlaganemu sklepu o imenovanju nadzomega odbora.

PREDLOG SKLEPA ST. 10:
Obdinski svet Obiine Moravske Toplice imenuje NADZORNI ODBOR ObIine
Moravske Toplice v naslednji sestavi:

1. MIHAEL HORVAT, Bogojina 338.
2. MATILDA FARI., SCIO 20 A,

3. SIMON KARDOS, TeSanovci 27,
4. KATJA RITUPER, Bogojina 2c.
5. MARTINA SEP, Moravske gorice 89, Moravske Toplice.

Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja za predsednika nadzomega odbora
predlaga Mihaela Horvata.

Navzodihje i5 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 14

PROTI: l.
Sklep je sprejet.

K 5. toiki:
Predlos sklenov o imenovaniu stalnih delovnih teles obiinskega sveta

Predlog sklepa o imenovanju stalnih delovnih teles obdinskega sveta je predstavil g. SaSo

Koca - predsednik komisije za mandatna vpra5anja. volitve in imenovanja.
G. Stefan Kodita je predtagal, da komisija ilanom obdinskega sveta razdeli pisni predlog, ter
da obdinski svet glasuje o imenovanju vsakega delovnega telesa posebej. Pojasnil je, da se bo

v nasprotnem primeru zgodilo isto, kot na seji komisije za mandatna r'praSanja, volitve in
imenovanja, ko zaradi prehitrega tempa. ni bilo mogode pisati zapisnika.
Predsedujodi je odredil odmor, da komisija kopira in razdeli predlog sklepa o imenovanju
stalnih delovnih teles obdinskega sveta.
Po odmoru je bil dlanom obdinskega sveta razdeljen naslednji predlog sklepa:

Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja predlaga obiinskemu svetu, da
imenuje stalna delovna telesa v naslednji sestavi:

ODBOR ZA DRUZBENE DEJAVNOSTI, SOLSTVO, KULTURO, SPORT IN
TURIZEM:

1. Majda Durinek, Moravske Toplice - predsednica,

2. Jo2e Trajber. Martjanci.
3. Zsttzsi Vugrinec, Sredi3de,
4. Vlado Vudkid, Selo,
5. Franc Skalie, Selo,
6. JoZe Herman, Moravske Toplice,
7. Alojz Trplan, Ivanci.
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ODBOR ZA LOKALNO INFRASTRUKTURO:
1. DuSan Puhan, Ivanci - predsednik,
2. TomaL Gregorec, Bogojina,
3. Sa5o Koca, TeSanovci,
4. Andrej Baligad, Filovci,
5. Franc Deutsch, Ratkovci,
6. Viktor iasar, Mlajtinci,
7. Vladimir Koltaj. Berkovci.

ODBOR ZA KMETIJSTVO:
l. Stefan Hul, Kmci - predsednik,
2. Suzana Koltai. Londarovci
3. Bojan Su5lek, Porda5inci,
4. Leonn Tumer, Selo,
5. Stefan Ferencek, Vudja Gomila,
6. Ignac Gabor, Filovci,
7. Iris Gergorec. Prosenjakovci.

ODBOR ZA ZASdITO IN RESEVANJE:
l. JoZe Trajber, Martjanci - predsednik,
2. Du5an Puhan. Ivanci,
3. Stefan Kodila, Selo
4. Stefan Hul, Kmci,
5. Marcel Rous, Filovci,
6. JoZef Stetko, Ivanci,
7. Alojz Berden, Filovci.

17. december 2018

KOMISIJA ZA
SODELOVANJE:

NARODNOSTNA VPRASAN.IA IN MEDNARODNO

1. Zsuzsi Vugrinec, Sredi5de - predsednica.
2. Bojan SuSlek, Porda5inci,
3. J ulijana Puhan. Mowarjevci.

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA:
1. TomaZ Gregorec, Bogojina - predsednik,
2. Andrej Baligad, Filovci,
3. Majda Durinek, Moravske Toplice,

SVET ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN:
l. Alojz Trplan, Ivanci - predsednik,
2. Majda Durinek, Moravske Toplice,
3. Jolanka Horvat, Andrejci,
4. Patricija Puhan, iikedka vas,
5. Dejan Kudan, Te5anovci,
6. Lidija Bohnec. Suhi Vrh,
7. Stojan Horvat, Vudja Gomila.

V razpravi so sodelovali:
- Ga. Zsuzsi vuqrinec je za predsednika Komisije za narodnostna vprasanja in mednarodno
sodelovanje predlagala Bojana SuSleka.



2. seja obiinskega sveta 17. december 2018

- G. Stefan Kodila je ugotavtjat, da gre za nagajanje, katerega cilj je SMC izriniti iz vseh
odborov in komisij. Prebral je vse predlagane dlane in ugotavljal njihovo politidno pripadnost,
ter se spraSeval, kje je tu viden 8,5 % volilni rezultat stranke SMC. Opozarjal je, da z
gostilni5ko demokracijo ne bo tak5nega razvoja obdine, kot bi lahko bil, ter povedal, da bo
predlagal podpis kodeksa o delu obdinskih svetnikov.
- G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da so delovna telesa orodje obdinskega sveta, ter da se

volilnega rezultata ne da upo5tevati natandno na %. Prosil je, da smo v razpravah strpni, ter da
zadev ne prena5amo v socialna omreZja, ki ne prinaSajo dobro obdini. Strinjal se je s

predlogom Stefana Kodila, da obdinski svet podpi5e kodeks, ki pa sam po sebi ne pomeni nid.
- G. Iqor Camplin je spra5eval kako je lahko JoZef Stefko, ki je strokovnjak na kmetij skem
podrodju, pristal v odboru za za5dito in re5evanje, ter povedal, da bo glasoval proti tak3ni
sestavi odborov in komisij.

Predsedujodi je predlagal glasovanje o predlogu, da obiinski svet o imenovanju stalnih
delovnih teles glasuje v kompletu.

Navzodihje l5 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 12

PROTI: 1.

Predlog je sprejet.

PREDLOG SKLEPA ST. 1I:
Obdinski svet Obiine Moravske Toplice imenuje stalna delovna telesa obiinskega sveta
v sestavi, kot jo predlaga komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja.

Navzodihje l5 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 13

PROTI: 2.

Sklep je sprejet.

K 6. toiki:
Predlog sklepa o imenovaniu predstavnika obiine v Svet Iokalnih skunnosti Centra za

socialno delo Pomurie

G. SaSo Koca je kot predsednik komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja
povedal, da komisija predlaga obdinskemu svetu, da v svet lokalnih skupnosti Centra za
socialno delo Pomurje kot predstavnika Obdine Moravske Toplice imenuje Simono Gomboc.
Ivanovci.
Y razoravi so sodelovali:
- G. Stefan Kodila je ugotavljat, da gre za kandidatko stranke SD.
- G. Bojan Suilek je povedal, da je bila za predstavnika obdine v svet lokalnih skupnosti
predlagana tudi ga. Lidija Dora, ki ima izku5nje z delom na podrodju sociale in bi bita zato
primernejSa kot predlagana kandidatka.

V SVET LOKALNIH SKUPNOSTI CENTRA ZA SOCIALNO DELO POMURJE se
kot predstavnik Obiine Moravske Toplice imenuje Simona Gomboc, Ivanovci.
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Navzodih je l5 dlanov obdinskega sveta:
ZA: 12

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 7. toiki:
Pobude in vnralania

- G. Franc Gomboc je povedal, da je 5e vedno aktiven, ter da si Zeli delati v obdinskem svetu.
- G. Igor Camplin je vpraSal kako je s sprejemom pravilnika o turistidni signalizaciji.
- Ga. Martina Vink Kraniec - direktorica obdinske uprave, je pojasnila, da ne gre za pravilnik,
ampak za elaborat ki ga ne sprejema obdinski svet.
- G. Stefan fodila je podal pobudo, da eista narava zaradi prometne vamosti osveZi bele drte
na obdinskih cestah, ter korigira izbokline in bankine na cestah na relaciji TeSanovci - Selo,
Selo - eikeeka vas - Motvarjevci, Bogojina - Gandani.
- G. Alojz Glavad - Zupan je povedal, da bo predlog posredovan Cisti naravi.

K 8. toiki:
Razno

- G. Alojz Glavad - Lupan je dlane obdinskega sveta seznanil, da bodo za Elane obdinskega
sveta nabavljeni prenosni radunalniki, kar bo omogodilo elektronsko poslovanje obdinskega
sveta. Povedal je, da Skupnost obdin Slovenije vabi na seminar o pristojnostih obdinskega
sveta, kibo 22. l.2Ol9, OS Bogojina pa na dobrodelno prireditev, ki bo 18. 12.2018.
Seja je bila zakljudena ob 16.50.

Predsedujodi:
Alojz Glavad, Zupan
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