
ZAPISNIK
2. izredne seje Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice v mandatu 2018 - 2022,

ki je bila v torek. 28. julija 2020 ob 15.30. v dvorani gasilskega doma, Dolga ut. 63,
Moravske Toplice

NAVZOaI tlani obiinskega sveta:
Andrej Baligad, Igor Camplin. Majda Durinek. Franc Gomboc, TomaZ Gregorec. SaSo Koca,
Stelan Kodila. Suzana Koltai. JoZe Trajber. Bojan SuSlek, Leonn Tumer, DuSan Puhan.

Zsuzsi Vugrinec.
Odsotni dlani obdinskega sveta: Stefan Hul, Alojz Trplan loba opravideno).
Ostali navzoii:
Martina Vink Kranjec - direktorica obdinske uprave. Slavica Fujs - svetovalka za finance,
Anita Gomboc - strokovni sodelavec Yll/2-ll za okolje in prostor, Alenka Sumak -

direktorica ZEU d.o.o. Murska Sobota, Melita Gorza - pravnik VIy2, ki pi5e zapisnik.
Sejo je vodil podZupan SaSo Koca. Po ugotovljeni navzodnosti je obdinski svet soglasno

sprejel zapisnik I l. seje Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice.

Predsedujodi je predlagal naslednji D N EV N I RE D:
l. Predlog Odloka o obdinskem podrobnem prostorskem natrta za obmodje zadrZevalnika

Sebeborci v EUP SB 8
2. Porodilo o izvr5evanju proraduna Obdine Moravske Toplice.
Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.

K l. toiki:
Predlos Odloka o obiinskem podrobnem nrostorskem natrta za obmoiie zadrZevalnika

Sebeborci v EUP SB 8

Predlagan odlok je predstavila ga. Alenka Sumak - direktorica ZEU d.o.o. Murska Sobota, ki
je povedala. daje bil sklep o zadetku postopka sprejet Ze leta 2018, pred sprejemom ZUreP-2;

osnutek odlokaje bit sprejet decembra 2019. smemice je podalo 1l nosilcev urejanja prostora.

Pojasnila je. da je Sebeborski zadrZevalnik namenjen zadrZevanju visokih voda Martjanskega

potoka in njegovih pritokov v konicah visokovodnega vala, ki poplavno ogroZa obmodje

vzhodno od regionalne ceste Martjanci - Murska Sobota oz. vzhodni del mesta Murska Sobota

in naselje Moravske Toplice. Zadraevalnik predstavlja kompleksni ukrep za varstvo pred

poplavami za 5ir5e obmodje obdin Moravske Toplice in Murska Sobota ter izravnalni ukep za

nadomesdanje izgubtjenih retenzij zaradi gradnje na teh obmodjih. V prvi fazi je zadrZevalnik

nadrtovan kot suhi zadrzevalnik visokih voda z izgradnjo pregrade. v bodode pa obstaja

interes. da bi se vodo v zadrZevalniku uporabljalo tudi v druge namene (namakanje kmetijskih

povrSin. turizem....). v ta namen je predvidena tesnitev pod pregrado. ki je potrebna pri

mokrem zadrZevalniku. PovrSina obmodja OPPN SB 8 meri cca 67 ha.

Predlog odloka sta na svojih sejah obravnavala statutamo pravna komisija, ki ugotavlja. da je

zakonJka podtaga skladna z veljavno zakonodajo. razlogi za sprejem in oblikovanost 
_sklepa

pu ,tu prurno formalno pravilna. ter da ni ovir za sprejem po 91. dlenu poslovnika in odbor za

iokalno infrastrukturo. ki obdinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagan odlok.



V razpravi so sodclovali
- G. SaSo Koca - podZupan je vpraSal kakSen je nadaljnji tasovni potek gradnje

zadrZevalnika.
Ga. Alenka Sumak - direktorica ZEU d.o.o. Murska Sobota je odgovorila, da je sprejet in
objavljen odlok podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo zadrZevalnika in
vzhodne obvoznice.
Ga. Martina Vink Kranjgc - direktorica obdinske uprave je dodala. da je postopek Obdine
Moravske Toplice s tem kondan, saj je investitor zadrZevalnika drZava.
C. Stefan Kodila je povedal. da mu je vSed varianta suhega zadrZevalnika v funkcij i
mokrega zadrZevalnika, ter izrazil upanje. da bo dim prej izraZen interes namakanja.
Zanimalo ga je kdaj je v planu gradnja vzhodne obvoznice.
Ga. Martina Vink Kraniec - direktorica obdinske uprave je pojasnila. da je izgradnja
zadrZevalnika predvidena pred ali sodasno z izgradilo vzhodne obvoznice

PREDLOG SKLEPA ST. TZ::
Obiinski svet Obiine Moravskc Toplice sprejme predlagan Odlok o obtinskem
podrobnem prostorskem nairtu za obmoije zadrZevalnika Sebeborci v ELIP SB 8.

Navzodih je l3 dlanov obdinskega sveta:
7.A-. 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

K 2. toiki:
Porotilo o izvrlel aniu n roraiuna Obiinc Moravske Toplice

Porodilo o izvrSevanju proraduna je predstavila ga. Slavica Fujs - svetovalka za frnance.
Povedala je, da obdina ni imela finandnih teZav, ni se zadolZevala, njeno poslovanje je bilo
tekoie. kljub izpadu prihodka iz naslova turistidne takse zaradi epidemije COVID-I9.
Porodilo je na svoji seji obravnavala statutamo plavna komisije, ki ugotavlja. da je zakonska
podlaga skladna z veljavno zakonodajo, razlogi za sprejem in oblikovanost sklepa pa sta
pravno formalno pravilna.
V razpravi so sodelovali:

G. Stefan Kodita je povedal. da se vsi zavedamo, da COVID-l9 puSda posledice v
obdinskih proradunih. ter podal pobudo, da se zviSajo kapitalski prihodki iz naslova
prodaje stvamega premoZenja. Strinjal se je, da turistidna taksa predstavlja pomemben
deleZ prihodkov.Iet izrazil zadovoljstvo, da je obdina Moravske Toplice med najbolj
obiskanimi v RS. Zato verjetno izpad turistidne takse ne bo tako visok, kot je bilo
pridakovano.
G. TomaZ Gregorec je vpra5al kje je razlog za nizko realizacijo na podrodju gospodarstva,
ter ali se lahko pridakuje vi5ja realizacija. Zanimala ga je tudi postavitev informacijskih
tabel.
Ga. Slavica Fujs - svetovalka za finance je odgovorila, da navedena postavka zajema
podrodje turizma, na katerem je bilo planiranih za I,6 milijona projektov, ki so vezani na
razpise. Veliko investicij je 2e izvedenih. druge so v pripravi, zato bo realizacija viSja.

Ga. Martina Vink Kraniec - direktorica obdinske uprave je povedala. da je bila vderaj
podpisana pogodba za gradnjo intiastrukture na obmotju Podov Moravske Toplice, teZave

pa so s pridobivanjem zemljiSd na Ulici na bregu: epidemija je upodasnila tudi izvedbo
javnega natedaja za ureditev srediSda v Moravskih Toplicah; z lastniki se dogovarjamo za
odkup parcel na obmodju gospodarske cone Bogojina, v teku pa je priprava obdinskega



podrobnega prostorskega natfia za to obmodje. Glede postavitve informacijskih tabel je
povedala. da se zapleta pri pridobivanju soglasij za eno stojno mesto. ter da se predvideva,
da bodo table postavljene do konca letoSnjega leta.

PREDLOG SKLEPA ST. I2{:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice je seznanjen s poroiilom o izvrSevanju
proratuna Obiine Moravske Toplicc v prvem polletju 2020.

Navzodihje 13 dlanov obdinskega sveta:

ZA: 13

PROTI: 0.

Sklep je sprejet.

Sejaje bita zakljudena ob 16.15

Zapisala:
Melita

Predsedujodi:
SaSo Koca, podZupanGorza
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