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Spodobilo bi sz. da bi bila ta Steuika
Lipnice Voaicna. poha lepih obetot

in dobrih tulja. Ni sicet bra tega,
wn&v so objatfeai ndi kz*i problcmski srdclt'kl zlaii o dlh temah:
uxti in kmetijsnw. Sprejetje odbka o
pitni L'odi oztoma frontaha urcdba

laky zu onesaieumje uode je ruzburih in rozduojila obcov. Obju,
lfuno dlok in ugumente obeh droi
Kmetk niso zadotoljni z debm *ojega sindikala - rw forumu o sociahih
raznerah s y zatzeli zo usanotJilet)
notuga. Pa o razmerah u mlekar$ru

pi,ano- o d$arnosti dtul/tl in organiac$, o dogodkih ... To je u*birw
za@je Lipnice L' tis,tletju. ki ga z4pisuj<zmo

z

zacetno Slttilko 1t1999).

Yo zacetek notpga dxnlefu pa bono
morali uendarb ie mab pocakati, do
jonuarja 2Al. kljub kmerciahi rmzlici H je ie prqlotila tet.
I eEko lepega.

prictn.go. koristnc-

go noj t'an priney nout leto. l'ebko
rete in zdruja l:am w!{mt.
La.lrk

YEl| utt&*
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Dedele in zadouoline boiitue praznihl
ter obila dreie, zdrauja in udpe$au
D naDen letu Dam Daiiim
{,,i C J'PQC. ;"p",
Kellemed le.ardclong i iinnepehd
ta boldog, egtdzdtged, niherehhel
teli ni euet hn'anak
C.7POC *,ri. palltarrc,tlo

T*,f/

A MOfu\VSKE TOPLICEI KOZSEG MAGYAR NEMZETI
OMGAZGATASI KOZOSSEGE
mind<n itt €16 polgimak boldog kariicsonyi unnepeket
ds erednrinvekhen qazdag 20()0-es

tij 6vet kfv':in.

MADZARSKA NARODNA SAMOUPRAVNA STL?NOST
obcine lloravske Toplice Zeli vsem ohtanom okine vesele bo2icne
praztrike in srecn() no\u leto 2000.

V PRICAI(OVANIU IETA

2OOO

OB PREHODU V IREUE TISOCLETIE
V tem predboiicnem in prednovoletnem aasu se vrsti mnogo zanimivih
anket o tem, kaj je bilo uajbolj odmevno v lztekEioiem se letu, stoletju,
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tisocle(iu. Osebno si re drznem javoo razmii{iati o tem, kaj je bilo
n4ipomembnejie v zadnjem tisocletiu, temu bodo verjetno vea pozornosti
posvedli zEodovinarji ali filozofi ali kaka drugg intelektualna steqia.
Vsekakor pa je 20. stoletje zaznamovano z veliko vojnaoi in Eorja,
z ekspanzijo prebivalstva, ki v tem trenutlru ae pteseq^ iest miliiard Uudi,
z velikimi iznajdbani tudi atomsko bombo (qieno aktiviraqie je gotovo
eden prelomnih dogodkov v vsej zgodovini) in z zacetfrom tako imenovane
Sobalizacije, podprte z internetom, breziiino telefon[io ia orlkriva.qien
veso$a. Svetovna znanost ob koncu dole$a posega vedno bolj v samo
snrbstanco cloveka in narave, kar je eden nqivecjih izzivot prihodnosti,
verjetno pa tudi ena najvecjih nerarnosH obstoja civilizacije,
ki jo daoes poznamo ...

-

-

Feri Cipol

Slovenci smo si v iztekajodem se desetletju priborili svojo
driavnost, zato je to gotovo najpomembnej5i dogodek srednje
generacije in vse, kar se je dogajalo od osamosvojitve do danes, ima prav posebno mesto pri ocenjevanju nase preteklosti.
V tem smislu je bilo preteklo leto posebej bogato z dogodki,
ki so in bodo tudi v prihodnje imeli pomembno mesto; obisk
predsednika Clintona, drugi obisk Papeza in v zvezi s tem
posvetitev Skofa Slomika za blaianegtu
Tudi naia obdna slavi jubilej - pet let delovanja. To je sicer
katko obdobje, vendar dovolj dolgo, da lahko 2e delamo prve ocene delovanja. Za vsa leta tako lahko z gotovostjo trdim,
da je bilo najvec prizadevanj usmerjenih v izgradnjo kvalitetnejse osnove za ZNljenje obianov in razvoj dobrih medseboj-

nih odnosov ljudi na tem prostoru, ki je bogat po svoji narodnostni in verski nznolikosti ter slikovitosti goriakega, ravenskega in dolinskega sveta. Tezko je sicer navesti najpomembnej5e, s4j je za vsakega izmed nas pomembno tisto, kar
nas neposredno zadeva ali nam korisB pa vendar je skoraj v
vsaki vasi moZno najti nekaj vsebine, ki kaZe na prisohost
nove obdine na tem prostoru.
Bilo je izgrajenih vei kot 50 km lokalnih in krajevnih cest preteini del tega na Goridkem, koncujejo se prve velike investicije v komunalno opremo: kanalizaclje in tistilne naprave
na ravenskem delu okine, posodobili in obnovili smo nekatere krajevne vodovode, dobili smo meddrZavni mejni prehod,
izgrajenih in dokondanih je bilo veliko veZic na pokopali56ih.
obnovljen marsikateri vaSki gasilski dom ali kultuma dvorana. posodobljeni Sportsri centri in igyiSca, urejena sodobna javna razsvetljava. dogroeni in obnovljeni prostori vrtcev. dozidane zgradbe Sol. na novo izgajene telovadnice (OS Bogojina).
urejeni zunanji in nokanji prostori osnovnih 5ol in drugo.
Vseh investicij in investicUsko-vzdrzevalnih del se je v preteklih petih letih nabralo kepko prek 5tevilke 100, kar samo
po sebi dokazuje, da je bilo potrebno za njihovo izvedbo ne
samo veliko sredstev, temved opraviti h.rdi ogromno dela za
njihovo pripravo in dokoncanje.
Pomemben uspeh dosedanjega delovanja obcine .je vsekakor
ustanovitev lastnega komunalne8a podjeUa, ki veliko bolje kot
doslej skbi za naie okolje, kar je eden od nujnih pogojev za
razvoj turDma v prihodnje. Za hihejSi in vsesplo5ni razvoj turizma v obcini smo ushnovili turistiani informativni center, ki
daje pomemben pecat razvoju turizma, predvsem zunaj tiste
vsebine, ki se dogaja v zdnviliSor.
V tem obdobju smo precejSnjo skrb namenili kmetijski problematiki v obiini, saj je ravno ta del gospodarstva v najt€em
poloaajlu. Za potrebe hihej5ega razvoja obfti in podjehiitva
smo ushnovili lokalni pospeSeva.lni enter, h ima sedeZ v naii
okini, pokiva pa veJ goriaki del prejinje soboike obtine. Veliko je vsebin, ki so dobile z ustanovitvijo nove obcine, po-
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membno mesto dogajanja v tem prostoru, tako na kultumem
kot Sportnem podrocju ali podrocju za5iite in re5evanja. Da
vseh nocnih sej obcinskega sveta in ranih odborov in komisij
niti ne omenjam posebej, saj je vsakomur jasno, da je bilo
sprido tako raznolikih dogajarr, potrebnih hrdi veliko dogovarjanj in sklepanj. Vedno pri tem ne gre vse po pridakovanjih,
vendar pa se doslej ni kazalo delovanje obcinskih organov kot
neka podalj5ana politicna roka shank iz lfubljanskih naslanjaiev. Upam, da bo tudi v prihodnje tako, saj bomo le na ta
nacin uspeli narediti vea za sebe, torej za naie obcane.
Veliko napora, znanja in volje v zadnjem casu hrdi sam vlagam v rdzvoj gospodarskih dejavnosti, ki z izgndnjo pruih kanalizaciskih sistemov dobivajo priloZnost za razvoj tudi na obmocju naie obcine. fteprican sem, da bodo ravno te vsebine
najbolj pomembno vplivale na ves prihodnji razvoj obcine kot
celote pri tem pa v prvi wsti Vas, obcanov, saj je nivo Zivljenjskega standarda pri nas moino pribliZati ewopskemu Ie z dohodkovno zaaimivimi projekti in programi ki dajejo nova delovna mesta in moZnost zaposlitve mlajsi generaciji vsem tistim,
ki dnevno izgubljajo delovna mesta v slabih podjeuih, ter tudi
tistjm, k bodo z erropsko integfacijo morali opustiti ektenzivno kmetovanje - vseh teh pa je hrdi v nasi obcini veliko.
Ob prehodu v 21. stoletje zato pricakujem, da nam bo uspelo ob Vaiem sodelovanju in Vaii lastni iniciativi, spo5tovane
obcanke in obcani, poleg Ze zaaelega hotela za starejse v
Moravskih Toplicah izllraditi pomemben predelovalni prehrambeni obrat in s tem bistveno prispevati k razvoju in pre-

strukturiranju kmetijstva, izdelati programske in tehniane
osnove za Siritev turizma po celem naiem obmodju s po-

mocjo pridobitve stah]sa pomembnega turisticnega obmocja v
Sloveniji, izgraditi z namenom varovanja oko[a nove kanalizacijske in cistilne sisteme in s tem tudi tistim naseljem, ki sedaj tega nimajo, omogociti hitejsi gospodarski razvoj, oskbeljudi z zdravo pitno vodo, kar je skupaj s c€stami do sleheme naseljene hi5e na Goriikem tudi primarni cilj bodocih
obcinskih investicijskih vlaganj.
Obai razvoj nasega okolja je odvisen od vsakega posameznika, ki v tem okolju Zivi, zato je nujno. da se tega zaveda hrdi takrat, ko se od njega pritakuje sodelovanje in pomoi.
Ravno to medsebojno razumevanje in spostovanje naSih razIik bo pomemben pogoj za uresniaitev srnelo zastavljenih ciljev na zadetku novega tisocletja.
Realni optimizem, veliko znanja, vedre in prodorne misli, veselje, smeh in iskrena ljubezen so atributi, na katere je pouebno staviti vec kot doslej, in ta misel je tudi moj moto ob
koncu telta prelomnega trenutka ob preskoku tisoaletja.

I

ki mislijo vnaprej, so uspeini, zato si ustvarijo sami
wojo podobo! Ustvarite si jo torej tudi Vi!
Vai itpon Fei Cipot
Ljudje,
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TURIZEM IN GOSTINSTVO
DVOIE PRIZNANI
ZDRAVILTSEU ZA KAKOVOST IN USPESNOST
Na 46. Gostinsko-turisticoem zboru Slovenije - bil je r Portoroiu - je bilo med dobitniki priznanj
- zlate plakete za katovost in uspeaaost tudi Zdravilisce Moralske TopliceZ<lruzenje za turizem h gostirstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije nu je podelilo kar u'a e zlati plaketi:
Taverni hotela Ajda za prijetno umetniiko in folklomo lzduaje ter dobro gostinsko ponudbo,
Artokamp{ Moravske Toplice pa za dobro infrasftukturno opremljenost in kakotost storitev.

V obrazloZiM so

zapisa.li, da dajejo Tavemi kot priljubljenemu
gostiscu poseben navdih reliefi v Zgani glini ter poslikana ste-

kla, ki so delo domaiih urnetnikov. Poleg prekmurskih specialitet je Tavema znana po dobri vegetarijanski in makrobiotiani kuhinji. Posebnost je priprava jedi pred gosti. Izbira vin
presega domaai vinorodni okoli5. Gostom lepiajo urice romski
ansambel, folklomi nastopi

Artokamp Moravske Toplice sodi med najsodobnejie towstne objekte pri nas, ki sprejema goste vse leto. Parcele so
dobro infi-astruktumo opremljene sodobna tistilna napnva pa
je kampu prinesla ADAC ekoloSki Zeleni lst Kamp ima slikovito lego, neposredno dostopnost do objektov in ureditev za
prostocasne aktivnosti. Za Eoste

skbi pdjazno

os€bje, podnevi

je v kampu tudi kamp mojster, ponod pa vamostrik.

in pevski zbori.

C,aa CRABAR

ZdraviliSce Moravske Toplice

ilA'USPESNE'5E INVESIICIISKO LETO DOSTE'
IGRISCE ZA GOIF S IREH

V Zdraviliact Moravske Toplice se konir{e eno najusp€anejaih let na
podrocju investiclj doslej, saj Ze od pomladi hlrrati potekata gradqii

n

SIRATI ZI'RAYILtScA?

A, faza aparhqiskega nasefia Prekmurska vas.
Skupna vrednost obeh investicij
enih izmed rlveh najvecjih v slovenskem
turiznu v tem letu - presegh 3,5 mil[iarde tolarjev. Z dokoucanjem obeh
projeltov polovica aparhqiev bo uporabnikom predana Ze do konca
teEh leta preostali pa do pomladi
in bazenskelh kompleksa do glavne
kopalne sezone prihodqlega leta, bodo v Zdraviliiiu Moravske Toplice
bogatejsi za 600 posteli in kar 2.200 kvadrarnih metrov novih vodnih
povrain. Prihodnje l€to nai bi razairili ie igriiae za golf.
bazenskegla kompleksa

-

-

-

ki so se Dojavile zaradi stecaja izvajalo gndbenih dd, gradnja apartmajskega naselja s 144 apartmaji in
centralnim objektom na zahodni strani
zdravili5da zaostala za nekaj mesecev.

GOSTOV YSE YEE

Zaradr lei2.v,

Direktor Zdraviliica Dusan Bencik je

vendarle zadovoljen s potekom investicije, saj v tem 6asu izvajalci pospeseno opravljajo zaldjudna dela. Prav tako je zadovoljen tudi s prodajo. saj so polovico
apartmajev Ze prodali na trgu.

S pokivanjem

objeldov pa se na

vzhodni skani zdraviliskega kompleksa
koncujejo osnovna gradbena dela pri
gradnji bazenskega kompleka, za katereEa v teh dneh prek javnega razpisa
zbirajo predloge za njegovo ime. l(jub
zgodnjemu snegu izvajalce del weme v
prihodnje ne bo prevea motilo, saj poteka gradnja v skladu s terminskim planom. Kmalu se bodo pricela obrbri5ka
dela v notranjosti objekta. Direktor ni
pozabil omeniti, da bo bazenski kompleks s Stevilnimi vodnimi atrakcijami
eden najsodobnejsih tovrstnih objeltov
v Evropi. V njem bodo pri:ili na svoj

raaun tako n adi

in

dnevni kopalci

kakor hrdi standardni gostje zdravili5ca.
saj bodo prav slednji dobili v uporabo
kvaliteten bazen z naravno zdravilno
termomineralno vodo.

Ce so v Z&avili5cu Moravske Toplice v
prvi polovici leta predvsem zaradi balkanske kize zabeleZili manj nocitev kot

v

enakem obdobju lanskega leta (indeks domacih Eostov je bil enak lanskemu, indeks tujih pa za deset odstotrrih
nfiil, se je slika v poletnih in 5e

toak

zlasti v jesenskih mesecih povsem spremenila.

,Preprican sem,

da bomo

izpad

nocitev v prvem polle$u kompenzirali s
sedanjo nadpovprecno zasedenos$o, saj

v primerjavi z enakim obdobjem
lanskega leb samo v novembru zakleZili
ved kot 20--odstobo povecanje nodtev;
hrdi rezervacie do konca leta kaiejo, da
se bomo povsem pribliiali lanskemu
Stevilu nocitev (248.000), s tem pa tudi
obdrZa.li nas velik kini deleZ nocitev v
okviru Skupnosti slovenskih naravnih
zirav ise ki je lani znasal 11,9 odstotkov," je preprican Bencik. Samo v novembru so v nastanitvenih zmogljivosbh
smo

-

-

v hotelih Ajda in Termal ter v kampu

nasteli vea kot 20 Usoa nocitev (od
tega 74 odstotkov tujih) ali okog 900
na dan. Najvea na dan, 1.016 nocitev, so
jih zabeleZili 5. novembn 1999.

Ze od zgmdtve vadbiica za golf in treh
igralnih polj 0ukenj) na devetih hektarjih s centralnim objektom v juznem delu zdraviliida v lanskem letu, si v Z&aviliScu Moravske Toplice prizadevajo za
Siritev igrisca na vsaj devet, ae Ze ne
osemnajst igralnih polj.

Dircktor Bencik ni skrival projekta,
po katerem naj bi zdraviliSki komplek
s b-avnatimi igralnimi pow5inami za goU
obdali kar s treh strani: vzhodne, juiine
in zahodne. "To bi bilo za nase zdravilisae zares idealno in brez primere. Na
prvi pogled projekt,
se iloveku zdi
skoraj na meji resniinelia, sploh ni tako
utopicen, saj so za njegovo uresniaitev
povsem realne osnove. Tako z najemnikom njivskih povrSin v okolici zdravilisca, Kmetijskim gospodarstvom Raki-

k

can, in lastnikom zemlje, Skladom kmetijskih zernljisa Republike Slovenije, potekaio intenzivni pogovori o najemu ozi-

roma nakupu te zemlje, pri projektu pa
imamo moino podporo tudi s sfani
obiine Moravske Toplice. V prvi fazi bi
bili zadovoljni tudi z igriicem z devetimi
luknjami na vzhodni in juZni strani zdraviliSta. vendar ne smemo pozabib, da je
popolna ponudba, najsi 6ye za iggiite za
gof ali kaj drugega paa popolna huisi6na ponudba, ki ima danes na vse bolj
zahtevnem hfiistidnem trgu paa toliko
veajo tezo. Ne kaZe pa prezreti dejstva,

da ima golfski projekt tudi pomemben
ekolgSki naboj,- dodaja Bencik.

Stevilnim igralcem golfa. ki pomenijo nov segment gostov v zdravilisau, bo
po predvidevanjih 2e v prvi polovici prihodnjega leta na vofo dwet ali celo osem-

najst ignlnih poU.
G"2a CRABAR

I

IOKAINA SAMOUPRAVA
VODA IE ZAVRELA
Vsem nam je jasno, da 6ta dobroblt ln napredek nase obcine tesro polezana z vodo, Termomineraho vodo, kl
je nekdai malo lzrazite Moravce spremenila v turlsdcni krqi, zdrariliSlre lloravske Topllce, poznane slehernemu
Slovencu ln dalet ! zamejstvo. Moravska voda je vroca, a zavrela Je dru{h - pitna voda- Po sprejemu Odloka o

oskrbi s pitno vodo Je koncesionar, javno komunalno podjetje Cicta narara d.o.o, izstavilo poloiuice s takso za
onesnaieva4ie vode. Reakctle obaanov so bile razllane: od Ustih, ki s(m)o brez zadrika poravnall obveznostl,
vedoc, da je takso wedel zakonod4ialec v belt Lfub[ani (in h kot nekakioo miloiilno odstopil lokalnim
skupnoCih, ki uresnidr{ejo program€ diteda voda) in je lzterfltva do burnih debat, prerekanJ, odklonitye
placevaqia, zborov obtanov .- Skratka, nenadoma smo se znaali na pragu driav[ianske nepokoridtre, polidcnega
aktivizma. Voda (taksa za onesna'iellaqje vode) j€ razlfbala in razlellla obdane, svetnlke .- Vnesla Je nemir,
sredi katerega smo spre!tredali tlste ilene odloka kt previdevajo avtomatcni prevzem vodovodnlh si.demov s
strani eiste narave d.o.o. v letu dni po welhvitvi odloka. Spreg;ledali ali ne vedeli zade?
Odlok o oskrbl s pitno vodo v Obdai Moravrhe Topllce objavliamo v tej itevllkl Llpnice v celoti (Uradne objave
na 7. strani), hkrati pa soocamo poglede na vpra&uqja, ki jlh je prinesla zawela voda (wedba vodne taksc).

Mag. Milan Sbdl

rATSA ZA OBRErlEiI'EYAil'E

VODE

Zb nek4l tara je preteklo, odkar ro vsa golpodlqFtla v Obiid Moravrke Topllce prejela prve poloinice za
plaiilo takse za obreme{etaqle vode. Za vecino je bllo to netql polrsem rovega, ieprav Je pokebtro omeniti
da aavedeno taf,so ne nehqi aasa plaad€jo Sospodlqlstva v Obdid Moravake Topllce, ki so prik{lucena

na mestnl vodovod, ki disMbulra vodo iz coboakega zqfutia.

Taksa je republi5ka in se placuje na podlagi Uredbe o taksi
za obremenjevanje vode ki jo je sprejela Mada Republike
Slovenije in je bila objavljena v Uradnem listu RS, St 4f,/95
dne 14.07.1995 in sicer za komunalno, padavinsko in
tehnoloiko odpadno vodo.
Odpadna voda je voda, ki se po uporabi neposredno ali
po kanalizacjji odvaja v vode in je lahko tehnoloska odpadna
voda, padavinska odpadna voda ali komunalna odpadna voda.
I(omunalna odpadna voda je vod4 ki nastaja v EosDodini
stvih in v negospodarskih dejavnostih. Taka je doloeena na
osnovi enot obremenitve voda z odpadnimi vodami, ki je
podlaga za izracun osnove za obraeunavanje in odmero
takse. Za odpadno vodo, ki se odvaja v gteznic!, je se5tevek
enot obremenitve enak Stevilu elanov gospodinjstev, ki niso
prikljuaeni na kanalizacijo.
Takso placujejo izvajalcu javne sluzbe odvajanja in diicenja komunalne vode (na
je
-obmocju Obcine Moravske Toplice
to komunalno podjetje Cista narava d.o.o.) vsi tisti uporabniki, ki so prikljudeni na kanalizacijsko omreZje ali imajo Ereznice (stanovanjskfi his - bivalnih prostorov - bru
k ne
bi smelo biti). Kakor je sploino znno, vsebino teh greznic ni
dovo[eno nzlivati po kmetijskih pow5inah.
Taka je prihodek republiikega proraauna in je izterljiva
na naain, kot se izterjujejo obveznosti do republi5kega proradma"
Pri gospodinjsMh, ki imajo montirane Stevce za porabo
vode, so pri odmeri take uponbljeni odditki porabljene vode.
Kjer pa Stevci porabe vode niso montirani, je uporabljeno republiiko porpre{e odpadne vode na prebivalca Republike SIovenije. Le-ta znaia 55 m3 odpadne vode na prebivalca na leto.
Zadnje case se veliko govori o tem, da smo v Obdini
Moravske Toplice prvi med obdinami, kjer je uvedena taksa.
Najvedkrat smo na to, da je Obtina Moravske Toplice med
botjsimi ali )prvimi{, ponosni, no v primeru takse pa nam to
,ne paie*.

gu

Poudariti je pohebno, da nismo med prvimi, kar pa na
koncu tudi ni pomembno.
4

f995 in je bije
la v delu Obcine Moravske Toplice, ki vezan na sobo5ki
Dejstvo je, da je uredba veljavna Ze od leta

vodovod, uveljavljena ie pred casom.
Po drulii strani pa kaZe na to, da so loka.lne skupnosti 5e
neorganizirane in v nekaterih primerih tudi nedorasle vlogi ki
jim je namenjena in za katero so bile ustanovljene. Vse
obting brez ileme, bodo monle uredbo drZave izpolnjevati.
Driava bo v doglednem casu prek in5pekcjjskega nadzpn in
z drugimi mehanizni zagotovo poskbela za izvajanje uredbe.
Eden od mehanizrnou ki Ze funkcionira, je tudi ta, da se
tiste lokalne skupnosti, ki takse ne pobirajo, ne morejo prijaviti na noben republiski razpis za subvenciie in koristiti druge
olajiave ali spodbude, ki jih daje drZava na podrofru komunalne in.fraskukture.
Kot je b o Ze navedeno, je bilo pri tistih gospodinjstvih, h
ne mer{o porabe vode s itevci za vodo, uporabljeno republiiko povprecje za kolicino odpadne vode na prebivalca
Po informacijah, ki smo jih prejeli od nekalerih gospodini
stev, pa le-ta ne ra@olagajo s standardom, ki bi lahko
omogodal navedeno porabo. V ta namen bodo delavci komunalnega podjeta s pomodo predsednikov va5kih odborov pridobili pisne izjave nosilcev gospodinjstev, iz katerih bo razviden _vir odvajanja odpadnih voda.
Ce se odpadna voda odvaja na javno cistilno napravo, se
pri obracunu takse za obremenjevanje vode upoit€va zmanjSaqje obremenitve, ki je posledica di5tenja odpadne vode na
iistini napravi, kar se izraiuna po veljavni metodologiji.

Glede na

te

ugotovitve

izracun take.

Za odpadno vodo,
uporablja
platuje.

ki

bo tem porabnikom kori$ran

nastaja

v

v kmetijstvu na kmetijskih

kmetijstvu

in se tudi

povrSinah, se taksa ne

Mog. Milon Sadl

Je sbokooni delaaec Obtine Moraoske
Topllce za podrofu urbanizma in komunale ter o. d- dbek.
torjq Jaanego komunolnego po$elia tkto narqoa d.o.o.
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LOI(ALNA SAMOUPRAVA
Tanja Dolenc

Alojz Glavac

PUEEVAN'E TATSE
ZA OBREMENIEVAN'E

YODA

VOI'E

s katerim nas
obvescate o nepladevanju take za obremenjevanje vode v vaSi obdrni. S tem v
z'tezi datemo naslednja pojasnila:
Republiika taksa se placr.rje na podPrejeli smo va5 dopis,

lagi uredbe o taksi za obremenjevanje
vode (Ur. list RS, 41,/95) in sicer za
komunalno, padavinsko

in

tehnoloiko

odpadno vodo.
Takso za komuna.lno in padavinsko
vodo (skladno s 4. dl. citirane uredbe)
placujejo izvajalor javne sluZbe odvajanja in ciidenja komunalne in padavinske
vode vsi tisti uporabniki (bru lg,teml, t't
so prikljuceni na kanalizacijsko omrezie

ali imajo gremice. Vsebino geznic ni
dovoljeno razlivati po kmetijskih powSinah, kai sele, da bi bilo to opravidilo za

take.
Taka je prihodek

neplacevanje

republiSkega pro-

raiuna in ima status davka in je izterljiva na nacin, kot se izterjujejo obveznosti do republiikega proracunaPomembno dolocilo uredbe pa je.
da lahko izvajalec javne sluibe zaprosi

za oprostitev plaiila take

v

republiSki

proraorn, ce dokaZe da bo tako porabil za izvedbo investicij, s katerimi se
zmanjiuje obremenjevanje vode. V na-

sprohem primeru se taksa
plaea v republiski proradun.

seveda

Sklicevanje na dejstvo, da se menda
taksa ne placuje povsod, kai€ na to, da
so lokalne skupnosti se neorganizirane

in morda v nekaterih pdmerih tudi nedorasle vlo$, ki jim je namenjena in za
katero se zavzemajo. To pa ni nobeno
opravidilo za neplaievanje takse. Vsekakor bo drZava preko inlpekcijskega
nadzora in z drugimi mehanizmi poskbela za izvajanje uredbe, je pa res, da
se vsega ne da narediti iez noi. Eden
od mehanDmov,
2r funkcionira. je
tudi t4 da se tiste lokahe skupnosti, ki
take ne pobirajo, ne morejo prijaviti na

k

noben republiSki razpis za subvencije in

koristiti druge olajSave ali spodbude, ki

jih daje

drZava na podrocju komunalne
infrrastrukture.

V
mogel

upanju, da

k

bo ta dopis

pripo-

razumevanju izvajanja pred-

metne uredbe, vas lepo pozdravljamo.

Ta4ja Dolenc, unia.
sueto\ako Wade RS
16 de.ember 1999

dipl ina. gr., je

Voda. Temeljna osnovna Zivuenjska surovina vseh zivih bitij na Zemlji. Veliki misl€ci starega anticnega sveta so jo poleg zemlje, ognja in zraka smatrali kot osnovno sestavino in $balo vsega
stvartva. Clovek se sreca z njo ie pred svojim rojstvom in tudi svoje neskontno potova$e v
vecnost zacne pri mnoXgh narodih na obredni nvni s to elementamo pwino. Vodovje obdaja dve
tretiini ZeDljine€a powsja ogromne kolidne vode pa vsebuje Zefl iino ozade Kar 40% Zentljine
powsine vedno prekiva! oblaki, ki vsebujerr ogronne kolidne vode. Voda je obnovljiv vir.
Piha voda Velik problem vseh razvitii driav. 0snovni del Eograma okoljevantvenih orgaoizacjj. Slcb vsakega iloveka, ki kaj da na zdravje in zdravo okolje. In v zadnjih letih odlicno
sr€dstvo manipulacije ma*etinga in tri€nja veffkih gospodarskih druib. Spomdmo s€ samo
mnogih oglasov r^ EDINO, AL1, /ZWn in podobnih. Vse to nas dares obdaja in vsak dan sili
v n&ae dojemanje skozi oti in uiesa ln kako se prebiti skozi lse to govorjenje o pomanftanju
zdrave pitne vodg o tem, da .ie edina zdrava pitna voda v plastenkah Radenske Pivovame Union
in podobnih. In v tem razmiiljanju nas v veliki skbi za naie zdravo pqotje in pouebi po uporabi zdrave pitne vode zmoti Se naSa lasha okina Monvske Toplice. Z€ kar na samem zaaetku
nam s poloZnico dokazuje, kako jo skbi naae uzivanj€ in uporaba pitne vode in, da misli resno,
.ie tu ie viiina tal$€ za obremmjelanje okolja (okinskega davka).
Tatra za obremedoade oko[a na podla$ ponbftne pitne vode. To za mnoge obtnne
spomo takso opredeljuje Odlok o oskrbi s pitto vodo v okini Moravske Toplice. Ta odlok je iu'
pan sku3al sprejeti 2e v prej5njem manda& vendar je odlok padel v feh poskusih. V novem
mandatu iupana in obcinskega sveta je bil odlok sprej€t avgush 1999. Vendar Zal pri postopku
niso bili upoitevari nekateri pomembni argumen[ Pred drugim braajem odloka so bi]i podani
pomembni amandmaji na clene odloka v pisni obl.rti Odlok bi po teh anandmajih moral izvze'
nrati od plaaevania take lastnike individualnih vodniakov, skupinskih in vaskh vodolodov, kjer
Iasbiki niso pripnvUenj le-teh predati v upnv$anje javnemu kornunalnemu podjetiu Cista narava
brez pogodb. Nadn sprejemanja odloka ni upoSteval Poslovnika obcinskega svet4 po katerem se
pri sprejemanju odlokov o amandmajih glasuje posanicno, ampak je bil na zahtao Zupana sprejet po glasovalnih zapletih v paketu, z devetimi glasovi proti osmim. Ta rninimalna veain4 ki je
nastala po ponovljenem glasovanju, dokazuje, kako obcutljiva stvar je obdavtevanje obcanov.
Zupan bi si moral prizadevati za manjie davke okanov in za veq€ so$asje ob sprejemanju tako
pomembnih odlodtev. Vedeti.ie heba, da mnogo obcanov teiko prernaguje bremena vsakod'
nemega Zivljenja, zato ne podpira megalomarNkih infrastruktumih naoto! (vodovodna omrera,
cistlne napnvq kanalizacijg..). Nekaten naselja obcine nikoli ne bodo imela kanalizaqje in cistilne
naprave. Namen vodne uke bi naj bi! ravno gndnja take in.frasuuku.[e. Pri marsikateri hi5i obstaja individualni vodnjalc ktr Se vdno zajemajo, vodo z vitlom ali kljucem. Naj ni nekdo razba
kako tem obcanom pojasniti plaailo poloinic€ Cisti narau za obremenjevanje okolja In kaj bo
obcina v zameno tern ljudem nudila?
obcutek imam, da j€ osnovni namen polnjenje obcinskelia proracua, pomba tega je pa Ze
drugo wlaianje.
Sploh je narava odloka o oskrbi s piho vodo taka. rla -naj s€ cirn ve( liudi pnldiud na enotno vodno omreZjg ki ie zdaj obs€Ea skoraj pol Prekmurja Cista narava pa bi naj uprav[ala z de'
lom offeij4 ki se nanaia na okino Moravske Toplica Res je v nekatedh predelih okine stanje
podtalnice ta}o, da je v prid tak€mu razmiiljanju Taka so nekatera naselja v niZinskem delu
okine zandi stsuktr.ue tal (prod tik pod powiem). Goricki del obcine pa je z vilila gmloske sestave tal &ugaa€n. Plasti so slabo prepus[B Zato .ie ekoloika obremenjenost podhlnice manin So
pa kolidne za.log pihe vode manjSe in se nahajajo v vdih globinah. Ta del okhe bi ato poUe
boval z vidfta vodooslsbe manj3e zaklju&ne sist€me Tald sistemi so bolj neodvisni in ponekod 2e
obsutao. Poseben primer so individualni vodnjaki Take vodnjake bi bilo potsebno ohrdnjati v de'
lovanju ne pa z odloki dos€gati opuacanje Tudi z vidika €lemmtamih nezgod (vojne poplave, eprdemije) so ustsznejai necentralizirani in manjSi neodvisni sistemi. Z vidika demokacije pa ni
primemo fudi sftti v reiitve s katerimi se ne stinjaio in so v njihovo 3kodo. In taki so v flarnem
obcinski davki Sploh je nadzor nad porabo davkoplaioalske{a denarja slab.
Poucra oddaja Pred nedavnim sem spreurljal oddajo o znanstveni razislGvi o zauiivanju
klorirane vode D javnih vodovodov v nekaterih nern5kih rnestih in lplilu te€a na pojave alergijskih
bolezri, ki so &dalje bolj pogoste. Znano je, da dovekov prebavni mehanizen vsebuje rnilijone
rnikoorganizmov, ki omogocajo prebavo. Prebava pa je eden osnovnih elementov dovekovega
imunskega sistema znanstveniki so dokazovali da s€ je odpomost orgalDma ob uZivaniu klorirane vode bistveno zmanj5ala Kloriranje je polzrocilo udamj€ milaoorEanizmov v zau2fi vodi.
Tako so mikoorganizme ljudje zauZili edino s hrano pa s€ to v veliko manjsi m€ri Hhati so ugo
tovili porast raznih wst aleroj. omenjena raziskava je zajela tudi ljudi D nekaterih neurbanih,
poderelshh naselij, ki so ime[ lashe vodnjake. Primerjava obeh populacij ljudi je pokaz.ala ve6o
odpomost na alergite pri zadn:ih. Sploh je sporocilo znanstvene raziskave bilo, da prevelika 'cistoca' in Sterilmsf Skodujeta odpomosti in zdnvju doveka. Raziskavo je opravi znameniti insh'tut
Max Planck
Namen mojega pisanja ni odvajanje obcanov od aistoae, temvec razmislek o nekaterih zelo
radirjenih parolah o skrbi za zdravo okolje in s tem v zvezi tudi za zdravo pitto vodo, ki imajo
prvoten namen ne$e iisto dru$e. NapEviti ljudi odvisne, pasivne, aDatime, saj bo itak okina ali
drzava poskbela za vse. Pomembno j€, da se strinjas, da ne izstopaa od poryecja saj se talo ne
da kaj dosti spremenib.

LIPNIC\
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TOTALNA SAMOUPRAVA
ee bomo oMani mimo sprejeli vsiliene obdnske ekoloike davke,

se

na ohzory ip kaz€ novi okinski davek, ki se bo imenoval obcinsh davek na shvbna zemljiica Zupan je 2e napovedal obravnavo in sprejem

o tem davku. Uspdnost obcin se Se vedno meri v kilometrih
noltl cest, Stevilu pnlljuclov na javne vodovode in kanalizaciisla omreij4 visini lehrcga prordqma in podobno.
odloka

Prepriian seuu da obcina Moravske Toplicr ne sme prednja&ti pred
druEimi okinami v smislu obdav&vanja lxErih obcanov, saj zato oima
osnove niti v socialni sEulturi prebivalstva nfi v demogra6ki sliki niti v
porlremem dohodku na prebivalca. Zupan kot glavni pobudnik Odloka
o oskrbi s piho vodo je v sluibi obcanov, zato bi moral delati v korist
obcanov in ne obraho. Skliqrje se sic€r na drzavo, na z.akonq na
vladne uredbe Vendar se spraiujem, lcje so drugi ,upani ob€ine k nimajo takSnih rditfl? So mar tisti tupani in dste ohine v drugi
vi?
Sprdiujem se, kje so naai poslanci, da sprejemdo take zakone? Nisem

d

poslanca iz Prekmurj4 k bi ob glasovanju izjard: ?rihajam iz
na.jmani razvitega obrnocia Slovenije in za tale predpis€ ne moren
glaovati'. Sploh .ie cldno, da tako majhna drzava rtma za take stvari
enotnih weditev. Ali smo res vsi enaki pred za.konom, kot piSe v
slovenski Ustavi? Ali smo res prepu5&ni m milost in nernilost poseb-

ie sli.al

nostim takih in druEaerih obcin in potrebam taknih in drugacnih iupanov in tudi sveEikov?
Na koncu naj povem, da si bomo prizadwali zn razveljavitev
spomega dloka po vseh zakonitih poteh, ki so na voljo. Prav tako
bom tudi v bodoce skupaj s ae nekaterimi sletnfti nasprotoval novim
oblikam okinshl tals ali davkov.
Vsem obcankam in obcanom ielin mnogo zdnvja in osebne srde
v letu 2000 hrdi ob uiivanju precej dra e pihe vode

Alojz Glooai Je hienh, predaoatelj na *e&tji sbojni
ioli o lhlrs*i Sobod ht obdins*i saefz,ik ,r ors, SrS

h

te*s&ti

Janez Skata

t(ArSilA BoDocxosil sE NAll oBETA ALt ,sREdNo 2ooo.
proinh odgolomega urdnika o akhralni problematiki v obdni bi nd
napixl nekaj vntic o protiemi\ ki fenuElo hrc& Eori:ki dd nase okine
In kje se je vse pnvzaprav za&lo?
Nzadovofstvo fudi so najprq sproile plotuice za plata/anj€ hks€
za obremenjevanje vode, ki smo jih brez vsakega pojisnila ali obnzloZitve dobfli b}oj po sprejetju odloka o oskrbi s pitno vodo. Zmeda .ie
bila popolna, kajti nft& se ni pohudil in Uudi pnvoaasno s€znanil s
tem, kaj bodo plaaevali in za kaj bodo sredswa namenjena- Precej
kivde je tako neupravit€no padlo tudi direktno na sehfte obcinskega
$eta osebno sem sicer zahteval in tudi dobil kopije ura&ih listov z
obrazloZiMjo, ki pa mi ie vedno niso odgworile na lpnsagg zakaj eni
monmo tako plaaevati, drugi v naSi okotci pa ne. [n ae se tistirn, ki
Na

s€ jim naNec ae ni), zakaj
naj potem mi to hkso vseeno placuimo?
Ker smo potem ugohvljali, kam pravzaprav Ee razvoj in trmdi v
naSi obcini, smo na osnovi pobude sveta KS Selo-Fokovcj sklicali prvi
razgovor (s€sbnek) predslavnikov vasi gorictega dela obcine Sestan}a
se
udelefrlo kar 17 predsavnikov vasi. Dogolorili smo se, da z&remo proteshe podpise proti pla&vanju talse za ohemenjevanje vode in
povabimo na naslednji sestanek tudi iupana obcine in direktorja eiste
narave d.o.o. S€shnek nal bi sklicali talaa[ ko bo utegni iupan. in sicer
v vasi Selo. Ce dogovor n3 bo mogoq bomo sestaflek sklioli sani, kar
smo pozneje tudi slorili. Zupan je na naso pobudo reagiral tako, da je
najprej sklical skuEri seitnnek predstavnikov vasi v sejni sobi obaine,
nato pa je bil seJtanek zaradi sluzbene odsohostj prehican in so bili
sklicani sestanki s posamezrirni vaikimi odbori posebej. Ker je bilo io v
popolnem nasprotju z naiimi shliSci, smo sklicali 15.11.1999 dmgi razgovor predstamftov- goric.kega dela okine in nanj povabili Zupana
obcine in direktoria Ciste nanve do.o. Zupan se ie opnvid in okanlteriziral nas s€slrne& kot civilno iniciativo, ceprav smo b i zbnni le voljeni ali i$movani predsh!'nfti vasi ftav bko je Zupan opravlil tudi direktorja Ciste nanve kar p svoftvnten pandola. Na dmgem razgovoru
predstavnikov V0 in KS smo ugotovili da:
Je bilo na i4avah zbranih kar 326 podpisov obcanov o plaiaranju
hke, od teh je b o vec kot 290 nosilclv gospodinjstev D osmih vasi
katerim so bile poloZnicc poslane. V to atevilo niso vsteta naselia in
podpisi, zbrani v va.seh hadaevci in Sredjjce, ki so ubrali svojo pot
,e goricki del okine pri investicijah zapostavljen in je nujno
bodo&rosti sprejeti stIategijo nzvoja tudi tega dela ,nas€. obiine
Bomo uporabili vsa razpobajiva srcdstva za znidto nasih interesov
in interesov ljudi, ki jih zastopamo.
Bomo ponovno ahtevali skupni s€stanek z Zupanom okine in direkorjem Ciste narave
6opije podpisanih izjav smo 16.11.1999 predali v vednost direhorju

hkse (5e) ne placujejo, nia ne zgodi (doslej

i

-

!

Ciste narave d.o.o.
In 3e nekaj wstic -za nzmiiljanje o taki in Mochosti naie{a fuiboviteta dela obcine. G zacnemo z gotmi dejsM:
V uredbi o taki za obremenjevanje vode Undni list RS
4l z dne
l4.VII.l995 v pwem odstavku 21. clena jasno piSe, da rninistrstvo
lahlto zavezanca oprosti pladila take ali Ie to zmanja4 ae se le-ta
uporabi za zmanjsevanje obremenjaanja vode. Vse i4iave pristofih
m obtlal" da s€ bo zbntra takra latko uporabila hdi za urejar.
je vodooskrbe, so bile torej zav4iqioce.

-

!I
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nan a d.o.o. nam zaradrnava por?reoto ponbo na prebivalca
4,58 m3/mesec, lar maSa za 4dansko druiino 1832 m3 onesnaime vod€.
Onesnai*no vodo po zakonu ne smemo razlivati po obdelovalnih
powihah, ka nas za to dejanje lahko tudi kaznujeh P0Z0R Clsta

qkirskega inspektoda ,e

imamoD

Cish narava do.o. prav tako razpolaga z novim biaktodem in cisterno volumna 8 m3, s katero lahlo odvaZa odpadno vodo na za to
predvidena mesta - ei.*ilne napnve (ve se, kje so). &na stsojne ure
je dolotena v vilini 5200 SIT.
Preprost raqm nam torej pove (navajam primer na osnovi predpostavk, ki so uDorabljene Ze v raclnih za tako in na osnovi cenika
Ciste narave do.o.1:
StifialanslG druzina mes€cm gn€sna, 1832 ms odpadne vode, kar
je vec kot dva odvoza s cjstano eisk nanve do.o. ozirbma tosro 229
odvoza mesecno.
z,elo optimisticno prdpostavimo, da je za posamezno polnjenje
cisteme iz geznice prevoz, praznjenje in vracilo s cistilne naprave potrebno pribli:ho 15 ure je mesetni nt1ln pribli2no hk:

&

229 (prqtal x 1,5 ure (po prevoar) x 5200 SIT/uro = 17.862
SIf/nesecno.

Tem stso5kom moramo dodati ae 19% DDV, stroSke uporabe cistilne naprave in jih zmanjsati za vEino talse ki bo v tem primen.r seve,
da za pribliZno polovico manjSa (priblitno 500 SIT). Seveda je potsebno
priSteti Se ceno, h jo moramo meserno plaaelati za vodo tudi iz lasbih

vodovodov. himerjava stoikov med naSim podrodem in enako
Stevilcno druZino v b[arji Munki Soboti, ki je meSo, ali naseljem
Monvske Toplice je lsekakor zanimivaUpao, rla bono v ten prlneru od od{gvomih dobili odgo,r,or,
kato o4i na Daa€n obEoCu ic (fle)tivino po zatonih.
je zanimivo tudi razmiSlianje o poslu. ki ga lahlo izvaja
. Prav talo
le Cista nanva doo. s sedejem v Teianovot (prin€r: za vas z 200 prebivalci bi pofebovali ob &um€m delavniku eno cistemo in bi samo ?a
praoze pla&li mae&ro nekaj nanj kot 900.000 Sn)...
0b tem se na osoovi preprostih racunov ponja sama po sebi misel,
da bomo v bodo&rosti vedeho na clstah z gori&ega dela naie obdne
na ravninski del najbolj pogosto sr€aevali pray ,zelmo obarvane. cistemq ki bodo vozile od naiih domov do cistiJnih naprav.
Ce stvar pogledamo z drugega staliiG, pa je verjeho vsem znano
de.istvo, da obiina Se vedno nima spr€jete strategije vodooshte in glede
na to tidi Se kar nekaj casa ne bo imela izdelanih projektov, s katerimi
bi lahko kandidinla na razpise
ureditev perecegia problema

a

vodooskrbe na Goriikem.
Pa 5e o ceshh na Eomjem ddu okine bi bio potsebno nelaj b6€d ...
Morda se bo 5e vedno naiel kdo, ki si bo upal trditi, da na tem
delu obcine nismo ogrozeni vendar naj potem to podkepi z dejstvi,
vxkakor pa smo predstavniki vasi teEa dela obcine vedno pripravljeni
tudi na javno soocenje najsi bo le-to posmiqro ali skupno.
0b vsem tem nas na tem delu rnnogokat tolaZi le misel, da bomo

tako ali tako na koncu vsi koncali na podobnih knjih - pokopalisdh,
obtEieni eni z vecjimi drugi z mardiimi spomenik, ki bodo sluiili tistim
spodaj

v spomin trr ostalim v opomin.

lni. Janez Skali; ie bil o yQ$4jem mandatu obiinski soehi* in
ycdsedni* soetz KS Selo-Fokooci; alqj je iloa soeto KS
l; lr,rrh.r

)qaq
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RADNE OBIAVE

Obainlki svet obaitre Moravske Toplice je na pottlagi 7. aletra zakou o gospodarskih javnih sluibah (Uradtri ,ist RS,
.t. 32193), 26. ilena zakooa o rardvu oko[ia (t radni lirt RS, aL 32193), 3. dleua odloka gorpodarrkth javalh sluzbah
! Obdtri Morar'ske Toplice (Uradni lirt RS. aL 29i961,25. dleua zakona o prekrakih (Uradai llst SRS iE RS, al.25i83,
42/85, 47/A7,5/90, l0l91, 13/93, 66/53 in 35/97) ter 16. alera statuta Obaine Moravske Toplice
(Uradni list RS, aL

1fl99) na seJi dne 23.08.1999

sprejel

oDLOI(

O OSXRBI S PITNO VODO V OBEIM MORAVSXE TOPLICE
I. SPLOSNO
1. deo
S tem odlokom se ueja oaain izvajanja lokalne gospodanke javne
slu,be oskbe s pitno vodo, in sicer se doloca organiacijsko in
prostorsko zasnovo opravljanja, r,rsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporejenost, pogoje za zaEotavljanje in uporabo
javnih dobrin, pravice in obveznosti uporabnikov, vire financira.qia
gospodarske javne sluTbe ter nacin njihovega oblikovanja, lrsto in
obseg objektov in naprav, potsebnih za izvajanje gospodanke jawe
sluzbe pogoj€ in nadm jal1q posebne in podrejene rabe objektov in
naprav ter druge eleme[tg pomembne za opravljanje in razvoj
Eospoda$ke javne sluibe

2. det
Dolocbe tega odloka se nanaQjo na vse sisteme oskrbe s piEro vodo v Okini Moravske Toplice, ki oskbujejo ved kot pet gospodinjstev oziroma vea kot dvajset oseb.

3. den
Fizicne in pravne osebe na obmodu

okjne Monvske

Topl.icr imajo

pnvico do oskbe s kvaliteho pibro vodo pod enakimi tehnicrimi
pogoii, dolocenini z zakonom in drugimi predpisi, s tem odlokon z
drugimi obcjnskimi predpisi in s pravilniki za delovanje vsakega od
sistemov oshde
Okina v svqlih planih sprejme zasnovo vodnega gospodartva, v
kateri so doloceni vid pihre vode ter njihova vplivna obmocja-

4. den
Za uporabnika atejejo fizicre in pravne osebe ki uporablajo vodo iz
javnega vodovodrcEh omreija.
Za naprave, s katerimi upravlja in razpolaga uporabnik in so
njegova lasl atejejo vse notsanje vodovodne instalacfre od vodomera,
ozfoma za pav3alne ponbnike od prikllutto dalje.

druge pravne in 6zi&re osebe vs€ pod pogojem, da so rzpolnjeni vsi
predpisani tehnicni, sanihmi in drugl stindardi in normativi
V primeru, da upravljalec iz prejsnjega odstavka ne izpolnjuje
predpisanih hhnituih, sanibmih in dmlrh normativov in slandardov,
zagotovi izvajanje javne sluZbe obaina preko jatnega podjetja na
stsoske uporabnikov.

6. cleo
UpnvUalci javnih vodovodnih sistemov iz 5. a.lena tega odloka morajo vsako leto, najkasreje do 3i. januada za tekoce leto, predloZiti
obcinskim sluZbam finaBaro owednoten plan rednega ia investicii
skega vzdrrevanja

IIL VIBII FII{ANCIRANJA OSBRBE S PITNO VODO
7. den
Vid financiranja oskrbe s pitno vodo so:

-

cena pitne vodg
sredstva obcinskega proracua"

lasha $edstva obaanov,
sredstva driavne€a proracl.na in drZavnih skladov,
razlioe dotacjje in subvencije

prikljucnine
povradlo stoskov izgrddnje vodovodnega sistema"
takse
druga sredsNa, nammjma za izSradqio in de.lovanje vodovodnih
sistemov

E. clen
Ceno pihe vode, oblfto,ane z republiskimi in obcinskimi fedpisi na
predlog upnvlalca in v skdadu z veljavnimi predpisi potjuje obdnski
svel C€na mora vs€bovati stsoske enostavne in razstine reprodukcije ter sEoSke upravljanja s sistemi vodooskb€ in morebitne stoske
koncesie za uponbo vodnega vira Uponbniku se poleg ponbe vode
zanarnava tudi hksa in st€'rnina. Ceno se doloca na podlagi obndrna deianshh stoskov posamealega sistema vodooslate

tI. NAEIN UVAJANJA J-{VI{E SLUZBE

9. clea
Pred prikljucitnto na javno vodovodno

5. deo
Gospodarsko javno sluZbo oskbe s pitno vodo
nasledniih oblikah:

-

okina

zagotavlja v

v javnem podje0u

s podeliMjo koncrsije

Opravljanje oskbe s piho ',/odo in upnvljanje objektov in napnv za
oskrbo s pitsro vodi v obdni izvaja obcinsko javno komLrnaho podjele CISTA NARAVA d.o.o, Te5anovci 32,/b, ki opravlja to sluibo
za vse vodovodne sisteme razen za Estf, za Uat ek posebd pode.
fiena konesija (v nadaljevanju: upravljalec).
Koncesijo se lahko podel za maniie sisteme oskrbe s pitro vo
do. Te sisteme dolod okiruh wet z odlokom, v katerem mon bfi
dolocen nadn podelitve koncesi,e
Koncrsfo se podeli na podlagi hvnega nzpisa v katerem monjo
biti dd@ni stardardi in normativi za opnvljanje osme s piho vodo.
0 izbiri koncesionada pristojna obcjnska sluzba izda upnvno odlo&o.
Obiinski svet lahko prenese koncesijo za opravljanje oskbe s
piho vodo z odlokom neposredno na zasebne zadruZne ali druge
organizacijske oblike uporabnikov javnih dobrin oziroma na hajevne
skupnosti, kadar to narekuF lokac$ska pogojenost ali & to narekujejo pofebe Iokalne€a prebivalstva. V tem primeru lahko ta organizacijska oblika opravlja gospodarsko javno sluibo sama ali prek

l6
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offeij€

prikljuorino.
Prikljutuina pred.stavlja powacflo dela stroskov

placa uporabnik

a

obnoyo in za

Siritev vodovodnega sistema"

Viiino prikljuftine na predlog upnvljalca potrdi obdinski

s1,eL

10. tleo
Obainski svet lahko z odloki doloci obveznost plaaevanje tak$ ki se
uporabl.jajo namensko za oskbo s pitsro vodo. V odloku, s katerim
se taksa wede mon biti dolocen nadn pobinnja in visina hkse.

ll.

der

Uporabniki, ki na obmocjq kjer se ne pobira komunalni prispevek,
pri trddnji objektov in naprav a oskbo s piho vodo niso sodelovali s svojimi srdstvi, mordio placad iN€stitorju ob kasnejsi pn}ljudM
povracilo sorazmemella dela stoikov izgadnje vodovodnega sistema, na katerega se pikuueujejo.

IV. OBJEKTI TN NAPRAVE ZA OSHRBO S PITNO VODO
12. clen
Infrasbuktumi objekti, naprave oziroma omreija ter mobilna in druga sredstv4 ki so v skladu s predpisi namenjeni izvajanju dejarnosti
oskbe s piEro vodo so:
7

URADNE OBIAVE
al prlmarno omr€iJc

-

h

traprrve:

omreije in naprave ki sluAo za oskrbovanje dveh ali vec
stanorranjskih

in drugih obmocij v ureditvenem obmodu naselja

kot so zajeth, vod.rjali" qpafiSca, preqpaliica" napnve za
bogatenie podtalnie,
naprave za preciicevar$e vode na primamem omreiju
cevovodi od arpaiiac ali zajetij do seJrundamega
lodovodnega omrsija h vodokanov.
b-dnzihi vodovodi med vea nas€lii.

b) sekundano omreqe

-

-

h

!apr&\,e:

ontrei./€ tz oskbovanje naselij za neposredno priHiuea,anie upG
nbni<ov.
hidrdntna omrEZia,
oweiia za rzdrievani javnih povrsin,
opalna in hidroforske naprarg
naprrve za dodatsro ciiienje vrcde na sekundamem omreiju.

h

objekti iz pr€jsniega odstavka se deliio na napnve in
objeke skupne rabe in na naprave in objekte individualne nb€.
Naprave in obffi skupne nbe so napnve in objekti za oskbo
naselij s poamo vodo v javni rabi ter objekti in napnve za vzdrievanje jatnih povrsin vse oshli objekti in napnve so objeki individualne nbe.
Naprave

vodorodno omreds

18. &tt
Pri izdaii soglasja iz prejsnjega tlena tega odloka mora upravfalec

- vodohnnl
- Eanspofii

-

Prilljucek ima stahrs zaaasnega prikliu&a, dokler nima gradbenega dovoljenja ali dokler ni vpisan v pristojni kataster objektov.
Objehtov brez ustssare dokumenhciie ni dovoljeno pntljuciti na

dolodti:

-

mintnalni odmft novogirddnje od nrdovodnega omreii4
poEoje in navodila za zaiaito vodovodnega omrcZja proti

lplivom novogfadesj,
Faso, globino in profil pntljucnih cevi in prikliucno me$o na

jawo omrere,
lokacijo, obliko in relikost vodomemega jaika"
profil vodomera,
pogo.ie
ldrrarte podzemnih komunalnih in drugih vodov

a

z vodovodnimi

pog(& zunanje ureditve objektov na m6h! kjer je predvidena
Fasa prikljucnega vodovoda,
posebne zaiitsre ukrepe
objekte
obmocju podblrice.

19. den

vodomerni

jaiek in hisna

prikljuie( obstaia kanalizacijsko

omreZje, sme upravljalec

izdati soglasje le, ce lokacijska dokumentacija oziroma zazidalni
naart obravnavata prikljuaek tudi na kanalizacijsko omrere.
V primeru, da orffezja iz prejsnje{a odstavka ni, sme upnvljalec

Naprave, za katere je odEovoren uporabnik, so

-

ki so locirdni na vplivnem

V primeru, da na obmocju na katerem ieli uporabnik pridobiti
vodovodni

13. dlen

a

instalaciia,

Ddati soflasje le, de se v lokacijski dokumentaciji obravnava lastni
objekt za d3denje odplak ($eznica, aistilna naprava).

intemo hidrlqho omreije za lodomerom.

I,[. den
Vsak uporabnik i.na pravico in dolinost pridobiti na obmodu oslsbovalnega sistema priklju&k na javni vodovod pod pogoji, ki jih
dolffa ta odlok in drugi predpisi.
Prikljudtsv na javoo vodovodno omreZje je obvezna na vseh obmo.tih, kjer so vzpostavljeni javni sistemi oskbe s pitno vodo.

15.

Llpnv[alec vodi kataster vodovodnega omreija, ki mon vsebovati
s€znam in lego objektov in naprav iz. 12. ilma tegp odloka-

in

fudnntsrih

nastavkov.

16.

thr

Vsa rzdrZeralna dela na objehih in napnvah iz 12. alma t€8a odloka, r,kliuoro z izvedbo vodomen. r,odi upnvfulec
Llporabnik oziroma lasklik nepremicnine na kateri potekaio
dela mon upnvljalcu dopustiti prost dostop na nepremicnino ob
izvajanju del iz DrejSniega odstavka tega denaUpnuljalec mora po opravljenem delu vzpostaviti prvoho stanie
in pomfi lastniku dej&sko nastalo skodo.

fd{iudte!

oa vodovodno omreiJe

17. clen
Uponbnik pridobi prikliutek na jawo vodovodno omre2je na podlagi prijave ter Fedloiene ustseae tehniftre dokumentacije 0okacijska

dokumentacija s situacijskim nacrtom objekta h opisom specficnosti
Eiradnie ter z naznaaitviio kote najvisjega odjemnega mesta).
Ce je prljava popolna, je upravljalec doLian izdad so8lasje za
vodovodni prikUueek, ob upostevanju razpoloiuivih kapacitet pitrIe
vode in propushosti offeija. Rok za izdajo soglasja je 30 dni
Vodovodni prikUucek pomeni spojno cev od primamega ali
sekundarnega vodovodnega omreda vkljuano z vodomerom in vsemi vgJajenimi elementi
Vodovodni prikljuaek zgradi upravljalec ali od njega pooblasaen
izrajalec na stroake uoorabnika" po koniani gadnji pa ga uporabnik
brezDlaano prenese v vzdrievanje upravljalcu. Shoiki vzdrZevanja
priHjucka so zajeti r cenj vode. stsoaki vzd*vanja vodomen pa so
zajeti v itevEini, ki se zanotneva oh ceni vode.

8
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Elen

21. tlen

ihr

Upnv$alec vodi register vodovodnih prikljuclov

20.

Upravljalec opravi prikljuaitev, ko uporabnik izpolni po8oje, ki so
doloceni v soglasju za prikljudek in placa prikljuano takso ter ima
hi$ensko urejen sistem odvajanja odplak.

SoElisje za priklju&k na vodovodno omreZje je lahko tudi zaosno.
Zaaasni odjemaler je lahko vsaka fizi&ra in pravna oseba, ki potsebuje vodo le zacasno.
Vsak nov vodovodni pri}lju&k ima znacaj zacasneEa prikljuc.lq
dokler niso izpolnjeni pogoji iz 20. clena tega odlokaOb izdaji zaaasnega soglasja se dolod cas veljavnosti priklju&a
upnvljalec pa lahko dolod za prikljutitev ie dodahe pogoje Zaaasni
pnlljucek se lahko uporablja za dobo dveh let ozircma mora uponbnik pnldjudka zaprositi upravUalca za podaljaanje teEa roka.

Jaltri hidranti
22. ilen
Hi&anti na javnem omreZju so namenjeni varstru pred poZari in
morajo biti vsak cas dostopni in v brezhibnem stanju. Podatke o
hidrantih in o spremembah na njih upravljalec sroti posreduje prostovounemu gasilskemu drustvu oz. Obcinski gxilski zvezi.
Hidranti se smejo uporabljati za gaiterie poiato\ in za druge
inteoenciie ob nar-awih in drugih nesrecah brez poprejSnjega
soglasja upravUalca. V tem primeru mon uporabnik naknadno obvestiti upravljalca o uporabi ter trajanju odvzema vode. Upravljalec po
prejemu obvestila pregleda stan e hidranta. Uporabnik odgovada za
akodo, ki je nastala na hidrartu po njegovi l(Iivdi.
Hidranti s€ smeh uponb[ati v primeru suie le s soglasjem uprav[alca Z uponbo vode iz hidntov mora imeti uporabnik svoj tehnicno
brezhiben hidrantri nastavek,

Hidrante,

k je r€gisliran pri upravljalor.

23. ilen
ki so vllrajeni v nob:anji napeljavi in pri katerih se pretok

z vodomeri, plombira upravljalec. Ti hi&antj
morajo biti dostopni ob vsakem casu, uporabnik pa sme plombo

vode ne registrira
odstraniti le

v

primeru poian ali druge visje sile. O odstranitvi

plombe mora uporabnik obvestiti upravljalca.

I6
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URADNE OBIAVE
Vodomerl

33. dlen

V primeru nezadoshih kolicin pitne vode v omrezju, lahko

24. aler
Vsak vodovodni prikljuiek mora biti oprernljen z vodomerom, ki ga
namesti in vzdrzuje upravlja.lec.
Tip, velikost ter mclto namestitve vodomen doloci upravljalec s
soglasjem uporabnika.
V kolikor ima uporabnik drugi stevec za porabo vode za Zivino, se
ta poraba vode ne upoitera za ohniun kanalscine in takse za vodo.

25. den
Uponbnik mon \"zdrZ€vati prostor za vodomer tako, da je dostopen
upnvljalcu zandi kontsole pihe vode in odcitavanje ponbe.

izda
upravlja.lec odredbo o var@anju s pitno vodo, v kateri doloci stopnh varaeeanja in posamEzne prepovedi za uponbo vode.

Uponbnik je dol'iian upostwati dolocila odredbe

3tl. alen
Upravljalec vodovoda lahko uporabnikom prekine dobavo

-

ce interna initalacija uponbnika ni brahibna in ]€ zandi te
hihlacjje oeEozena lflaliteh pihe vode v omre6u javnega

-

ce

oziroma zamenjave uporabnik.

27.

-

det

StroSk prue nabave in nanestitve vodomera bremenijo uporabnikaStroSki kontsole, popravil, vodenja registra ter zamenjave vodomera bremmijo upravljalca"
De.lo z nameiianj€m, premesianjem in !"iri,sranjem vodomerov,
kot tudi nadzor lahko opmvua samo upnvlflec

-

je bil prikljucek na omrede izveden brez so$asja upnvljalca
ali & uponbnik brez soglasja upravljalca spremerd nadn izvedb€
prikljuak4
de uporabnik onemogoaa pooblaiaenim delavcem upravljalca
odaitavanje in pregled vodomera in notnnje inshlaciie
ce uponbnik ne placa rad.na za dobavo vode v skladu z dolodli
30. ozircma 31. c.lena tega odlok4
ce nob-anie instalacjje in druge naprave uporabnika ovinjo
redno dobavo vode drugim uporabnikom,
cr uponbnik krii odredbo o varaevanju z vodo,
ae uponbrfk ne dopusti na wojih nepremicninah upnvljalcu
opnvljati nujnih vzdrZevalnih del na javnem vodovodu,

- ip z$ad; vodna zajdja v nasprofu z 48. c.lenom tega odloka,
- & uporabh vodno zajelje v nasprotju z 48. tlenom t€ga odloka.
35. den

V. PRAVICE IN OBVEANOSTI T'PRAVIJALCDV

IN UPORABNIKOV
28. cletr
Za vsak gndb€ni poseg na obmoqu objektov in napnv za oshbo s
piho vodq si mora investilor pridobiti so$asje upravljalca
29. tlen
Koliiina ponbljene vod€ iz omreija jamega vodovoda se meri v
po stanjq odcitanem na vodomeru vodovodnega prikljucka.

m3

Stanje na vodomeru odaitava pooblaSce[i delavec upnvljalca, ki
se mora ob vstopu v objekt izkazati s pisnim pooblastilom.

30. ilen
V primeru, da uprav$alec vodovoda oziroma uponbnik ugotovL da
je vodomer v okvai in ni nogoae oddlati dejanske ponbe vode, se

Upnvljalec irna pnvico prekiniti dobavo vode zandi rzirievalnih ali
investicijskih del na omreZju ali zaradi vGje sile.
V primeru iz prejsnjega odstavka je upravljalec dolian obvestiti
uponbnike o prekinitvi dobave v sredstvih javnega obvesaan)a ali na
lcajevno obicajen nadn.
V izrednih razmenh in na podlag stokovnega mnenja Zavoda
za zdralstveno vartvo je upnvualec dolZan obveicati uporabnike o
morebiEri obveznostj prekuhavanja vode kot pre,rentivnem zdnvstvenem ukepu.

36. clen
Del omrera, ki dalj aasa ni v uporabi, se odklopi od ostalega omreija hed ponovno vkljuiihdfu mon upravualec ta del omretja dezin6.
cirati in izpnti. V primerq da omreZje ni bilo v uponbi po krivdi
uponbnft4 nosi stro5ke ponovne vkljuiitve v offeije uporabni{-

obnc'una pavSaha poraba vode na osnovi polprecne porabe vode v
preteklem obracuskem obdobju.
Pav5alna poraba vode se obraiuna tudi

-

v

naslednjih pdmerih:

ae prikljuaek ni oprernljen z vodomeron! se upo5teva poraba
vode v vi5ini 5 m3 na osebo na mesec, ter 0,8 m: po $avi
Zivine na meseq
za \z&ie$nje in diienje hvnih powsin. V tem primeru
skleneta upravlalec in izvajalec lzdrrevanja in aiaaenja javnih
powiin predhodni dogovor o sto5kitl

31. tler
Uporabniki plaiujejo tekoao porabo vode na podlagi izstavlienega
racuna oz. poloznice upnvljalca. Uponbnik mora placati raaun oziroma mesek iz poloinice do datlnr4 navedenega na raa1rnu oz.

polornici.

V

na5prchem primeru mora upnvljalec uponbnika z

opominom poz!'ati k placilu. V opominu mora dolodti dodaten rok
in opozoriti uporabnika na posledice neplacila- Po izteku roka, dolocenega v opominu, lahfto upravlalec brcz posebnelia opozorila prekine dobavo vode.

37. der
Upravljalec ima pri oslsbi s pitno vodo zlasti naslednje obveznosti:

-

-

-

-

-

-

na posamune uporabnike.
Na zahtevo posameznih uporabnikov se lahko

-

l6
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zagotavuati higiensko neoporccnost pitrre vode in o Ezulhtih
kontsole obve5cati pristoho oEinsko sluibo,
konholinti delovanje vodovodnih napnv in objektov,
vzdrre..lali in obnavljati vodovodne naprave in objekte,
\zdrie,rati okolico vodovodnih objektor,
obvesaati pristojne orgarle o nizkem vodostaju,
izdajati soglasja za prikljutitev na vodovod,
vllrajevati hidrante na dostopnih mestih, jih primemo omaio"ti
in redno vzdrievati.
skrbeti za redni obncun porabe pihe vode,
obveicati uporabnike o redukcijah vode

3E. clen
Uporabnik ima pri izvajanju oskbe s pitno vodo zlasti naslednje

-

di upravljalec oa stsoske uporabnika"

zdrave

obveznosti:

32. tlen

vgadi odstelalne

v okviru wojih pristojnosti skrbeti za zadoshe kolicine
vode

je v objekU vec-uporabnftw, se ractrn za ponbltno vodo izstavi
uprawiku objekta. Ce h ni dolo€rr se ncun izstavi drugemu usteznemu skupnemu organu lastnftov stanovanj, ki sam opnvi nzdelitev
Ce

prejsnjega odstavka

vode

vodowda

26. ilen
qporabnik lahko od upravlalca zahteva preizkus toalosti vodomera
Ce vodomer deluje v mej:rh to&rosti, nosi sholke preizkusa uporabnik sicer nosi stloske preizkusa, popravila ter nam€stitv€ upravljalec.
Ce je do napake pri5lo po kivdi uporainfta, nosi sboake popravila

pihe

v naslednjih primerih:

v

pdmeru iz

Stevce. Odateva.lne stevce vgra-

-

redno vzdr,evati naprave v njegovi lasti,
omogocjti dostop do vodovodnih objektov in naprav ne glede na
lastsi5tvo zenrljGca na katerem stoji vodovodni objek!
za posege na vodovodnih objektih in napnvah ter za prikljuiitev

na ornleiie pridobiti soglasje upravljalca,
javljab upravljalcu morebitne poskodbe na lastnem in tudi na javnem omreAu in okvare vodomen,
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-

varcrlo uporabljati voilo iz vodovodnega omrE;ja v primeru
nezadosuih kolidn pihe vode.

39. der

kljudtve na javni vodovod dovoliti oz. izvajati konbolo kvalitete vode
vsaj enkat letno, na lashe stsoske

46. dler

Uporabniki vode ki z lasktmi objeld izkoriiojo iste vodne vire kot
javni vodovod, monjo maiti izkorisianje vode z vodomeri

Izgiadnja novih vodnih zajedj za javne vodovode je mozna le ob
soglasju Okine Monvske Toplice in ob upoStevanju ve.ljavnih
prostorsko-weditveoih aktov in 5tudije vodooskbe v obdini

VI, KAZENSKE DOT,OCBE
40. tlen
Z dmamo kaznih od 30.000,00 Sn do 150.000,00 SIT se kaznuje za prelrriek prirvna oseba ali fizicna oseba:

-

ki se v skladu z 2. od$avkom 14. dlena tega odloka ne prikljud
na javni vodovo4

- & kot upravljalec ne vodi lohst-a vodovodnega omreZia 05. alm),
- (r ne dopusti upnvljalcu prostega doslopa pd izvajanju del iz

-

16. ilena tega odloka,
ae Hjub izpolrf€nim pollojem ne izda so$asja za vodovodni
prikljutrk (17. alm),
& izda sogla* za vodovodni prikljuaek v nasprotju z dolocilom
19. dena
& v skladu z dolocbo 20. in 21. dena tega odloka ne izvede
prikljud<a,
a€ uporablja hidrante na javnem omrezju v nasprotju z dolodli

-

ce z nepnvilno uporabo povaod ikodo na hitrantih

-

ce samovoljno in nepooblai&no uponblja vodo iz hidrantov,
cr s1,oi{a yodovodnega p*ljual{a nina oE€m[eff8ia z vodomero&
te ne vzdriuk prostord za vodomer in de ne dopusti uprav$alor
doslopa do vodomen (25. tlen),
c€ izvaia Eadb€na d€la v nasprotiu z dolocilom 28. dena,
& redno ne pla6.de porabe vodg
ae kSi odredbo o vartwanju s pitno vodo (33. den),
ae preldne dobavo pitrrc vode v nasprotju z dolodli 34. tlena in
35. dlena tega odloka,
ae pred ponovno prikljuaitvijo ne dezinfcin in izpere omrera, ki
je bilo odklodjeno (36. den),
& krii obveznosti iz 37. tlena tega odloka,
& krSi obv€znosti 38. in 39. ilena tega odloka"

-

-

-

22. in 23. ilera tega odloka,
(22.

n

23. dm),

VIL KONENE IN PREHODNE ODLOEBE

V roku

eneEa leta

47. c.ler
od priaetka veliavnosti tega odloka mora biti

sprejet odlok, s katerim se doloaijo varstvmi pxovi in ukepi za
zavarovanje vseh vodnih zaietij v obaini Moravske Toplice.
za vodna zajetja, kjer iz objektivnih lokacliskih pogojw ni
moZno doloiiti varstvenih pasov, pa velja prehodno obdobie njihove
uporabe toliko 6asa, dokler je voda iz njih neoporecna. V pdmeru
ugotovljenih bakterioloskih ali kemicnih oporemosti worcw vode iz
teh zajetij, se morajo gospodinjstva in drugi uponbniki !ode, razen
ponbnikov tehnoloike vode v kolikor se h ne uporablja za prehrambene izdelke, prikljuaiti na najbliinji javni vodovod a.li izgnditi
nwo vodno z{etje.

tleq

'18.
Krajsma skupnost in drugi upravljalci obstojecih iavnih vodovodnih
in
naprav
objektov
sklenejo z obdino in upravljalcem pogdbo o
prenosu teh objektov v upravljanje. v pogodbi se dolodjo medsebqina razmeda, zlasti lilede vzdriwwrja teh objehov.
V kolikor pogodba iz pNega odstavka tega clena ni sklenjena v
roku €nega leta po sprejemu tega odlok4 se prenos na upravljalca
oprdvi brez pogodbe o prenosq s tero da vsi stroaki pre!'zema bremenijo uporabnike pre%etega vodovoda.
Ta dolocba velja za vse .javne vodovode

ki niso s tem odlokom

prenei€ni v upnvljanje drugim upnvljalcem.

49. ilen

vodovodov v upravUanje eiste narave se bodo wiili
postopno v skladu s progrimom prevz€ma, ki ga bo izdelah eish
narNa-

hwzemi

50. clen
dan po objavi

veUati petrnjsti
Republike Slovenije

Ta odlok zaane

v

Uradnem listu

6

Sbufra
53/99
Mora&e Toplic4 dv 23.BJSE)

hwt
Ft@1c

41. den

Motd,ske Toplie

ClPOl,
atu. dbL ory" e^on- lr.
^bcitp

Za natancnejse dolotbe o izvdardu oskbe s pitno vodo lahko upravljalci vodovodnih sistemov sprejmejo pravilnike. havilniki zacnejo
veljati ko nanje da soglas.ie obcinski svel

42. al€r
Nadzor nad izvajanjem t€{a odloka opravlja}r komunalni redarji
okinske in druge pristojne inipekcjjske sluibe, obcinska uprava ter
upravljalec vodovodnft obiektov

in naprdv.

tl3. tlen
Pristojna obdnska sluZba pripnvi sezrnm sisteEov za
vodo v dveh meseolt po sprejemu tega odloka.

osmo s piulo

{,1. clea
Dolocilo prvega odstavka 15. elena se do vzpostavitve kabsba
komunalnih naprdv uporablia le za objekte in naplavg zErajme po
weliavitvi telia odloka Za objekte in naprave, zgnjene pred weljavitvi.io tega odloka mora upnvljalec voditi evidenco teh objektov in
napnv. Vzpostavitev katastra komunalnih naprav mora biti izvedena
v roku dveh lel

tls. iler
Pri uporabnikih vode iz javnih vodovodov, ki 5e nimajo atevcev, mo-

ra upravljalec le-te monttati v roku aest mesecev od pdcetka veuavnosti tega odloka. Dokler itevcev nimajo, morajo pla&vati pavSalno
koltino vode v skladu z 30. dlenom odloka"
Uporabnfti individualnih vodovodnih zajetij so dolini do pri10

Franc Mesaria: yl?a

- ,\6yRC orit snotilh 23.5 r 165 on

URAI'NE OBIAVE
Na podfui 51. dena Zakona o urejaqiu m*$ ln drsgih poscgov v prodor (lrradni [c SR$ aL 18/84,37185 h 29/86
ter Uradni &t R$ f,. 26,'90, 18i93, 47193, 7l/93 i 14/971. Navodila o mer ih za to, k{ se lahlo iteJc za objekte oziroma
poselp v proftor, za katere po zalonu ni pokebno lokacikko dooUenie ir kal se latko f,+ za poEoiDe otlctte
(tiradtri td SRS, it 27185) in na podfu! 16. aleoa Statula obitue Moravske Toplice (llndni llc RS, aL ff/99),
je Obdnski sret obaioe lltorav*e Toplice na redni 9. teji rlne 02.11.1999 sprejel

ODTOK
O DOLOCITVI POMOZT{IH OB.,EKTOV IN DRUCTH FOSECOV V PROSTOR NA OBMOEJU OBCXNE MORAVSI(E TOPLICE

I.

l.

clen

S tem odlokom se doloca wsta, namen, najvecja velikost in nacin
gadnje pomoinih objektov za potsebe olicanov in njihovih druZin
ter posegi v prostor in dela, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenie ter zadostuje odlocba o dovolitvi priglaienih del.

II. POMOZM OBJEKTI IN DRUCI POSECI V PROSTOR
2. deo
Za pomode objekte in pos€ge

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

hr dda iz 1. tlena

viSine prednje kapne lege nad nivojem tal objekta
in ob prehodnem mnenju trbelarske drurire pdpadaiocegE
paanega katastra - tudi izvm ureditvenih obmocij naselii za

min.320 m

SPLOSNO

'"Ea odloka atejejo:

Vzdrirvalna dela in adaptacije obstojedh objektov, naprav,
napeljav in opreme ter njihovih delov, s katerimi s€ bistveno ne
spreminjajo a.rnanjost, velikost zmog[iivost in njihov namen ter
gndnja terciamih komunalnih in inf-ash*turnft objeltov in
naprav za pobebe posameznelia ie obstoiea€ga shnovanjskega
ali Eospodarskega objekh obcanov, vse v skladu s pogoji
uprav!'alcev posamezrdh inft-astuktumih objektov in rnprdv
ter v skladu z omejitvami po tem odloku;
Odstnnita objektov ali naprav do bruto €tadbene powsine
30 m2, & s tem niso ollrozeni sosednji objekti;
Lesene in zidane prididre drvamice, lesene lrhe ute, v brcZino
ali v telm vkopane kleti (lahko zidane, veldar zasute v celoti
vsaj s tseh stani), garaie za osebna vozila, ce ne preserhio
bruto gradbene polrsine 25 m2 in so poslavljene v sklopu
funkcionalnih powiin Ze obstojecih objektov;
Leseni ali zidani pridicni objekti za rejo malih tivali svinjaki
hlevi za drobnico, zbiralnice za n eko, pajaki" ce ne Eesegaio
brut0 $adb€ne powiine 25 m2 in so postavljeni v sklopu
funkcionalnih powiin Ze obstojeiih objektov;
Tople grede do bruto lfadbene powiine 300 m2 in zaprti
rastlinjaki do bmto lfadbene pow3ine 40 m2 in lesene lope
za lrhro orodje (brez pasovnih temeliev), ae ne presegajo bruto
lradbene pow3ine 10 m2. Vsi objekti so brez instalacij;
Zunanji bazeni za individualno uponbo v sklopu f,nkcionalnjlt
powain ie obstojecih objektov z vkloporn v teren do 1,50 m iD
do bruto gndbene powSine 30 m2, ribnik oziroma bazen za
vodne biotope v sklopu funkciona.lnih pow5in Ze obstoiedh
objektov do bruto gradbene powsine 20 m2, ie voda ni odvze'
ta iz vodotoka in zbiralniki za pitto vodo, kapnico;
Stolpni ali koritasti silosi za shraoja,anje ltrme psenict, do
skupne prostomine 100 m3 v sklopu obstoietega kmed{ega
gospoda$tva in vlfaditev suailne naprdve v ze obstojedh

gospodarskih poslopjih;
Leseoi skednji, kas&, lope za shnmbo sena, kme st lj€,
poljscin, orodja in zacasm zavetii(a za Zivino (vse brez bivalnih
prostorcv in brez pasowih temeljev) do bruto gndb€ne powSine
100 m2, ce so nammjqi lq!€tjjstur - tudi izven ueditvmih
obm@ naselij za potebe kmetijstva" Za te obFlde je potrebno
predloZiti skico in shticni izraiun stsdne konstsukcije;
Gnojne jame in gnojista za potrebe kmetijskih gospodarste! v
neprepustni izvedbi do velkosti 50 m3 na funkcionalnem
hlevov, de niso
zen jiicu Ze obstojecih gospodarskih objektov
Iocirane v neposredni blizini stanovanjskih objektov;
10. Cebelnjaki na tockovnih temeljih (esen, nepodkletm) z manj
kot 20 panii ae v skupni dorisni powiini ne presegajo 20 m2

8.

9.

-

potreb€ kmetijstva;
11. Poshvitev medposestnih, rrtrih, dvori5cnih ognj do visine 1,20
m pod pogoj€m, da niso gyajene iz odpadnih materialov. V
posebnih primerih se dovoli hrdi postavite! vEjft ognj (zascita
pred divjadjo, obore, zaidta pled nezaielenimi vplivi v okolje
ipd.). Odrniki ognj od javnih cest morajo biti v skladu s predpisi o javnft cestah;
12. Opomi zidovi terena do viSine 1,50 m, izjemoma tudi do 2 m,
ce je podan ustsEzni staticni izracun, z obveznim odmikom od
javnih promet c v skladu s pogoji, h jih doldcajo predpisi o

javnih cestah;
13. Pergole, nadstresh nad obstojdmi terasami ter do$opom
oziroma dovczom v objekte in nadsteSki za potsebe pa*innja
in gara innF osebnih artomob ov, uaktorjev s pntlju&i, koles,
motorjo, avtomobilskih prikolic, v€folovi in amanie stopnice pri
individualnih shnovanjshh hiiah in gospodankjh poslopjih. ce
ne prEegah bruto grddb€ne powsine 40 m2 in so postavlimi v
sklopu fi.rnkcionalnih pousin 2e obstqecih objektov. & je objekt
namenjen parkinnju, je potrebno ustsezno izvesti tlake;
14. Nanestitev soncnih kolektorjev, son&rih cel.ig satelitskih anten,
markiz, sencnikov, stsesnih oken, gntlnja dimnikov do viiine
15 m, vse pri obstojecih objektih;
15. Postavita zimskh vrtov ob ze obslojecih obiektih, ce ne prese'
gajo bruto lradb€ne porrsine 40 m2;
16. Zasteklitev balkonov, teras pri obsojeaih objehlih. Za
veasfanovanjske objekte in bloke je zahtevano erloho
oblikovanje za celoho zliradbo;
17. 'llakovanh in ureditev &oriia in parkirie pred shnovariskimi in
drugimi objekti, ae ni pohebna dodaha komunalna ureditev;
18. Ureditea Eostora za smekrjake in kolesamice (stojala za kolesa

z nadstresnico);
19. Postavitev lesenih koliSd in mostisa na in ob powlinskih vodah,
namenjenih rekeaciji in twizmu ter ureditev oboikih ilirila s
po\r5ino do 40 m2 ob predloiiM minimalne tehnicne dokumentacije;

20. Zai^sna poshvite! polsitih razstavnih prostorov in ureditev
sezonskjh gostinskih wtov do bruto Eadbene powiine 40 m2,
objekti namenieni hdsticni in sezonski prodaji do bruto
porrSine 15 m2 ter postavitev o&ov, nadstninic, sotorov ipd.,
za potreb€ razdh prireditev, sejmov ipd.;
2i. Reklamni obvestilni in podobni panoji, naprdve, h niso prometni znaki prits eni na obstojece objehe zidove ograje in samo.
stojni reklamni obrvestilni in podobni panoji, h so v skladu s
predpisom, ki ureja nameiiaqie obvestil in reklam na obmocju
Obdme Moravske Toplice in skladno s soglasjem lastnika zemljEca ali objekta;
22, Montaine nadstseSnice na ze obstojecih altobusnih

postajaliiih;
23. Verska obeleija (kizi, kapelice znamenja) do skupne dorisne
powSine 6 m2 in viSine 4,50 m, spomirxke plosce, doprsni kipi,
umehiika dela, spominska obeleZja, vse skladno s soglasjem
lastsika zernljisaa. Verska obeleZja so omejena zgolj na
obmocja ali za potrebe obstojecih pokopaliit ter v sklopu
obstojetih sakalnih objektov;
24. \zdrisaha in obnovitvena dela ter modemizacije na javnih
cestah v upravljanju Obdne Moravske Toplice v skladu s

LIL)NICA
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URADNE OBIAVE
predpisi o javrih cestah ter vzdrievalna in obnovitvena dela
ter modemizaci,e na nekategoriziranih ceshh in poteh v skladu
s pogoji ki jih rioloci njen lastnik ali od njega pooblaaceni

glede na namen pa rn obcestoro (ulicno) s!:an, vmdar za
,gndbeno" lindo in z ustr€zno zasadiMjo oz. markacijn,
tipi in materialni ograj naj bodo v naseljih cim bolj enotsri
in iz narawih materialo!,
objekti ne smejo biti locirani tako, da oviBjo preglednost

upravljalec;

25. Vzdri,cruie iD urejarfe manjsih vodotokov ob soglasju in
skladno s pogoji upravualca vodotoka, nasipavanje terena na
powsini do t ha in druga manjSa zemeljska dela. skladno s
26.

l(Iiria

ali cest,
objekti ne smejo biti locirani na javnih komunalnih in
energetskih vodih. razen ob izdanem soglasju in pogojih

so$asjem lastsrika zeml.jiica;
eQie na pqsameznih zemljisdh do por,,rSine ha, nammine
individualni labi lasulika zem$.ca nemot@ za sosednja

t

I

upravljalca posameznega komunalnega voda,
odmiki od medposestre meje monjo biti vsaj 3 m ozircma so
lahko manjsi skladno s soglasjem lastika sosednjega zen jiaca
predpisani odmiki ne ve$ajo za objekte iz 11" 12. in 20. toike
2. alena te{a odloka,
odmik za objekte iz 20. totke 2. i.lena tega odloka je
minimalno 0,5 m od medpos€stne meje; s soglasjem lastfka
sosednjega zem!,iSca je lahko h odmik brdi manjai
objekti iz
in 12. tocke 2. tlena tega odloka so lahko
poshvljeni brEz so$asja lashrika sosednj€ga zernlii5ca do meje,
ce s tem ni ovirana normalna uporaba sosedrliega zernljiSca na
parcelno rnejo pa s so$asjem lashika sosednjega zernljEca

zemtiSca;

27. Poseg v z,tezi z odpratljxrjem arhitektorskh ow a 'ty,tdt z
omejeno zmoinostjo gibanja - gradnp klanain, ureditev
prostora za dvigalo v obstojecih objektih ali ob njih;
28. Tipski mali ryzervoarji za utekodnjeni naflni plin do prostomine
5 m3 na funkcionalnem zernljiscu ob.iektov in izvedba prikljudra
plinovodnega omre.Zja s prikljucno rnocjo do 50 KW od
Slavnega distibucijskega omreaa do posameznega porabnika
in noFalra preuedito, kotloudc za priklju&ro moc do 50 KW.
vse za potsebe obcanov in njihovih drurin (izkljucno za indM'
dualne stanovanjske objekte) s tem, da investitor k priElasiM,
razen dokumenhcie iz 8. c.lena tega odloka predlod tudi:
tehnidro dokumefltacijo za gadnjo plinskih prikljuckov in za
notranjo izvedbo plinske inltalacije s prilljutitvijo plinskih
troiil oziroma za nofanjo preuredite! kotlovnice, ki h izdela
projektantska ol{.arlimci4 registrirana v Republiki Sloveniji
za opnvljanje towshe dejavnosti;
solilasje koncesionarja k tehniq dokumeBhciji katere ne

-

-

izdela koncesionar;
soglasje dimnikanke sluzbe.

ll.

6. dea
Posebne omejitve:

-

skupna bruto liradbena pou5im pomoinih objektov (2 ali vei
pomoZnih objekto!), ki so kakorkoli povezani v celoto, ne sme

-

vsi objekti za rEo
so lahko postavleni samo na obm@ih,
predpisi ni prepovedana,
lder reja z drugimi ^rafi
za vse poselle v ve6hnovanjskih objeklih j€ zaht€vano enoho

III. POCOJI IN OME'ITVE

hi

3. tlen

postavitvi pomoZnih objektov je potsebno upoStevati naslednje

-

pogoje:

-

upoatrvana mora biti namenska raba zemljGc, ki je dolocena v
prostorskih izvedbenih allih, razen ce s tem odlokom ni
drugace doloaeno,
posegi morajo bitj skladni z drugimi sploinimi akti okine
zamdi postavirv-e objektov ne smejo biti pdzadete pnvice in
interesi drugih oseb,
zahtevana je skladnost z zahtevami v zvezi z varstvom okolia,
sanitamimi, pozamovarstvenimi, vodnogospodarskimi,
obrdmboozaiaitnimi zahtevami ter zahtelami v zvezi z
varovanjem naravne in kultume dedisaine.

presegati 50 m2,

oblikovanje in

izbin materialov,

za posege" ki bodo izvedeni v obmocjih in na objekti[ ki so
evidentinni kot kultumi, arheoloski, zgodovinski, naravni ali
etnoloski spomenik, je pohebno pidobiti ustrezno solilasje
pristojnega Zavoda za vaGtvo naravne in kulturne dediiaite,
za posege ix,3.,4" 5.,7., 8., 9., 10., 13., 15., 16., 20., 21. in
22. to&e 2. ilena si mon investitor posega pridobiti mnenje
obcinske upnve Obdne Moralske Toplice, razen a posP4c A
3" 4.,5.,7.,8., 9., 10., i3. in 15. toc*e 2. clena tega odloka,
na obm@ih, ki se rejajo s PIN-i (UN, ZN, LN), za katere si
mora investitor pridobfi soglasje okinske uprave Okine
Moravske Toplice o ustreznosti hlsnega pos€gr" V nasprohem
primeru orehn, pristojen za izdajo odlocbe o dovolihi
priglasenih del, le-te ne more izdati. Pos€gi za izvedbo katerih
je dolocena pridobitev soglasja Obainske uprave oMine
Monvske Toplice, ne smejo biti v nasprotju z dolotjli

tangtanih PII!-ov.

4. cler

IV. PRIGLASITEV DEL

Splosne omejitve pri postavitvi pomoZnih objektov:

-

zaradi pgstavitve objektov ne smejo biti poslabsani pogoii rabe
zemljr"ie sosednjih ob.i€ktov in napav,
s postavih'io ne smejo biti zahtevani novi fajni komunalni in
drugi prikljuaki na javne komunalne objekte in napnve,
z odstalitvio objektov mora biti mozna vzpostavitev zer jlqca

v prvoho

stanje,

7. clen
Investitor, ki namerava posegati v prostor skladno z dolocili tega
odlok4 mora pred pritetkom del, lete pri$asiti.
Odlodbo o dovolitvi priglaienih del skladno s tem odlokom izda
pdstojni upnvni organ, le-ta poate izdano odloabo v vednost Okinski upravi obaine Moravske 'foplice.

5. clen

khitektumc

-

U

oblikovne in druge omejitve:

objekti po tem odloku so lal*o samo enoehZni,
oblikovno morah biti objehi pilagojeni Z€ obstojedm objehom
in zasnovani tako, da se dmbolj vklopijo v okolie isto velja za
obnovo ie obstojedh obj€ktov,
izbor Eadbenega materiala mora biti prflagojen krajinskim in
oblikovnim znacilnostim obmocj&
nakloni stseh in smeri slemena morajo biti prilagojeni sfeham
obstojedh objektov, skladna mora biti tudi lrsta in barva kritine,
pomoZni objekti (samostojni ali kot prizidki) se monjo $ede na
niihovo funkcijo locinti pmdoma ako, da so ulnaknjeri pogledu
s clstrIe strani (v not"anjost parcele oz. zemljiial, h izjemoma

LTPNICI\

8' ilen
Vloga za priglasitev del mora vsebovati:

-

kratko tehnicno porocilo o nameravanem poseEu v Eostor
(opis zenijiSta, na katerem naj bi objekt stal, opis materialov in

-

kopijo katastsskega na&ta,

konstmkcije),
poloZaja objekta glede na obstojed objekt v
kopijo katasbskega naft4 oztoma sib.racijo objekta v ustreznem merilu 1 : 1000 ali 1 : 500, razen za posege, navedene v
2. in 14. tocki 2. alena ter za posege v dezi z vzdrigtaijem,
obnavljanjem, adaptiraniem io modemizinnjem obstojecih
objektov, s katerimi se ne spreminja velikost, zunan,i Dgled,
zmogljivost ali namen teh objektov,

rris predvidenega
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RADNE OBIAVE

skico obj€kta ali idejni projekt (doris, prerez znadlne fasadev us[eznem merilu I : 100 ali 1 : 50), razen zn posege,
z
navedene v 2. in 14. tocki 2. alena ter za \se poseEe |
",lqi
vzdrievariero+ obnavljaniem, adaptiranjem in modemizinnjem
obstojecih objehov, s katerimi se ne spremida velikosl, zunaoji
izgled, zmo!$ivost ali namen teh objektov,
zenrljiikoknjizni izpisek ali dokazilo o rdzpolaganiu z
zernljiaaem, na kat€rem naj bi objeh stal ali se poseg izlajal.
pobebna soglasja skladno s tem odlokom,
&, Ere za zaaasni objeld (sszonska postavitev) - datum, do
katerega bo ta ob.iek stal
rubanisticno mnenje za pose{ie rn veGtanovanjslih obiektih ifl
blohh iz 16. todre 2. tlena tega odloka,
soglasje upravljalca javne ceste za postavitev ollraje v valstvenem pxu javne ceste, za posbvitcv ognje ob nekategorizinni
c€sti pa sogiasje nj€nella lastsika ali upnvljalc4 ie je odmik

Obiina Moravske Toplice
in

vs€

-

Obcinska aportna zveza Moravske Toplice
objavtiata na dlagl
10, dena Zakona o tportu (IJL RS 3L 22198):

,AVt{t RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRA.IrIOV SPORTA
V OBEIM MORAVSNE TOPLICE
ZA LETO 2OOO

l.

ograje od meie cls[lega sveta mar$i od 1,00 nrPristojni upnvni organ gilede na rrsto objekta ali posega v prostor v postopku dolod, katera mnenia in sodxja je potrebno pridobiti pred izdajo odlocbe.
Kolikor zahta'ana soglasja in mnenja niso izdam v zakonitem
roku (ne Elede na to, ali je zanje zaprosil narocnik ali upnvni organ), se Steje, kot da je soglasje ali mnenje pozitivno.

9. thn
Po Eejemu zahta,ka oziroma popolne vloge iz 7. dena tega odloka

mon upnvni organ v

roku 30 dni izdati odlocio o dovoliM pri-

glaaenih del ali odlo&o

o za\rniM

-

Sport pred5olske. osnovnosolske in srednjeSolske

-

mladine
Sport v drustvih

-

Sport invalidov
Solanje in izpopolnjc"r,anje sbokovnih kadrov
Sporble prireditve
investicijsko vz&irrtartP in investicije

zahtevka.

s priglalenimi deli brez odloibe

Investitor ne sme pricsti

Obcina Moravske Toplice in Okinska Sportna zveza
Monvske Toplice razpisujeta kandidahrre za sofinanciranje proEramov Sporta v Obcini Moravske Toplice
z: leto 2000.
Sofinancimni bodo naslednji programi:

iz

prejSnjega oGtavka

Izdana odlo&a o dovolitvi priglasenih del izgubi svolo veljavnosL
ae investitor ne pridle z priglai€nimi deli v enem letu po Eejemu
odloabe

V. INSPEKCUSIO NADZORSTVO
10. dlea
Insp€kciisko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka wsijo v skladu z
Zal(onom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pistojne
in5pekcijske sluibe.

in klubih:
Sport mladih - redna splo5na vadba
Sport rnladih - Sport za doseiJk ,/selektivni Sport.'
Sportsrorekeativna dejavnost odraslih
kakovostsri iport in whunski aport
kate{orizinni Sporhiki

2.

Na razpis za sofnanciranje programov iporta lahko
Iondidin o izvajalci k izpolniujeio naslednje pogoje:

- imajo
W

KAZENSIG DOLOEBA
I

Za

kiitve doloc!

l.

@1a odloka se

clen

uponbh.io kazenske doloiie zako-

na o uejanju naselij in drugih posegov v prostor.

sedeZ

in

delujei: na obm,xju Okine

Moravske Toplice
- predoZijo dokazilo o placani ehnarini svojih danov
za tekoce leto,
da imair rcdno dejavnosl za katero so regis&irani
vsaj eno le.to.
lzvajalci prikaZejo svoje pogoje s pisnimi dokazili.

-

Vtr. KONEM DOLOEBI

3.
12. den
Z weljaviMio tega odloka prmeha veljavnost odloka o dolodwi pomoznih objektov za potebe obcanov in njihovih druiin v okini
Murska Sobota (Undne objave, St 9/86) na obmodu sedanje obdne Moravske Toplice.

v

Undnem listu

Republike Slovenlje.

*an*a:

OS 51/99
Toplice, dE t2J1.199'9

lupat

d€(ember I999

lzbrani proglami bodo sofinancirani na podlag.i
Meril za wednotenje Sportnih programov v
Obcini Monvske Toplice

Z izbnnimi izvajalci bodo skhnjene pogodbe.
Obc^e Molaoske loplic,:
Ft@t CIPOT, ah' dipl ory- e*on- b.

l6

10. irnuar 2000 na naslov
Rok za prijavo
Obcina iloravske Toplice
Kra4jceva 3
9225 Moravgke Toplice

,t.

13. Elea

Ta odlok zaine veljati osmi dan po objavi

lbt.

je

Obcina Moravske Toplice

13

KM ETIISTVO
OTROGLA MIZA
O EI(ONOMIKI PRIDETAVE iILEKA
Na okrogli mizl o ekonomiki pridelave mleka 20. oktobra 1999 r Moravskih Toplicah so razen kmetor.
pridelovalcev mleka iz obiine, sodelovali ie lvo RotdaJd iq Karel Pecek iz Pomurskih mlekarn, strokowi sodelavci
Zivinorejsko veterinarskefh zavoda za Pomude, predstavnlk Veterinarskela zavoda Murslra Sobota in drugi.

je bil dvojni:
ugotoviti vzroke padca kolicine pridelanega nrleka za
1490 na obmocju Pomurskih mlekam v zadnjih desetih
letjh, kljub temu da je kolicina pridelanega mleka
drugod po Sloveniii strmo naraSiala (Ljubljana 660/0,

Namen

.

.

Kranj 57V0, hi 220/0, Ljutomer 240lo) ter
ugotoviti interes posameznih kmetov za vkljudtev v program 1000 kmetij na obmocju Pomurskih mlekam, ki
bodo lekro pridelale 40 milijonov lihov rnleka in si s tem
zallotavljale primeren dohodek

kame, kmetijske svetovalne sluZbe, veterinarjev, zavarovalniq
obiine in dru€ih, da se zainteresiranim kmetom s pripravo
programa razvoja posamezne kmetije omogoci pridobitev
pohebnih sredstev in ponroc pri pridobivanju le-teh.
Obdna lahko k temu pripomore tako, da sredstva za
pospe5evanje kmetijstva nameni predvsem kmetom, ki se
bodo vkljucili v take programe razvoja. Na pobudo kmetov
vodi postopke za pridobitev driavnih sredstev za 2boliSanje
zemljiaa in njihove posestrre shukture s pomocjo agramih
operacij, predvsem komasacij in melioncij.

mlekam,

Vloga kme{iske svetovalne sluibe naj bi bila pred-

koncni proizvodi dosegajo visoko kvaliteto, problem je le v
mleku. Neustrezno je predvsem skupno Stevilo mikoorganizmov, saj henutno zahtevi Ewopske unije do 100.000
mikroorganizmov v rnl swovella mleka usheza le 8-9% od-

vsem dajanje predlogov in pobud ter pripravljanje projektov
in programov razvoja posameznih kmetij ter pomoi pri pri.
dobivanju sredstev po razpisih. Kmetijska svetovalna sluzba
bi 5e naprej morala biti tudi nosilec 2obraZevanja kmetov.

Po beseda Iva Rotdajca, direktorja Pomurskih

kupljenega mleka, medtem ko mlekarna za pokritje dosedanjih izvoznih h.
gov potrebuje 30-350/o odkupljenega

n

eka.

I

I

i-.([,

Damjan Jerie b'tZ za Pomu4e, je
primerjal odkupne cene mleka in govejih pitancev ter ugotovil da so le-te v
Sloveniji na nivoju cen v Nemciji oz. v

Ewopski uniji, tako da ne moremo
pricakovati povecanja odkupnih cen
mleka.

-I
t-

IzboliSati je potebno predvsem gos-

po<iamost reje

.
.
.

kav

a

s:

I

povecanjem intenzivnosti (visja
mlecnost, pasma),
zniZevanjem sboskov krme
(uravnoveseni krmni obrok cenejSa
krma),
povecanjem velikosti obnta (cenej5a vlaganja, vecji deleZ lastrega
kapitala).

I

S *metij*ega foruna

Po podatkih Pomurskih mlekam je
bilo septembra letos v obcini Moravske Toplice 658 pridelovalcev mleka s skupno 1059 kavami molznicami" V
lanskem letu je bilo odkupljenih nekaj vee kot 335.000
litrov mleka oz. 13,6890 celotne odkupljene kolicine mleka v
mlekami, kar predstavlja za 20,900/o manj odkupljeneEa
mleka kot pred desetimi leti.
V razpravi so sodelovali 5e kmetje - prisobrih je bilo veliko n adih, so bili sprejeti naslednii zakSuiki:
Pri nadaljevanju upadanja kolicine pridelanega mleka bo
morala mlekarna dokupiti potrebne koliiine n eka v drug;ih
obmoejih, kar ima lahko za posledico izpad sicer doslej rednega in zanesljivega mesecnega prihodka naSih kmetij.
Zaradi tega je potrebno sodelovanje vseh, tako kmetov, mle-

14 LTPNICA
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o sociahi oa

osti *metoo

o Fihocih

Mlekarna bi morala se naprej zagotavuati reden odkup
mleka in pravocasno izplaievanje mleka- Prav tako bi morala
agotoviti sredstva za sofinanciranje remonta krav molznic
Kmetie morajo izkazati najprej lastni interes za ohranjanje oz. Siritev osnovne &ede kav molznic, saj jim lahko
le-ta omoEoaa stalen, zanesljiv meseani prihodek. Izboljsati
morajo vse fal<torje, ki lplivajo na kolicino in kvaliteto
pridelanega mleka in tako z minimalnimi vlaganji poveeati
rnleinost in s tem svoj prihodek. Teziti morajo k aim cenejSim novogradnjam s aim visjim deleZem lastnih sredstev in
se tako izogniti previsokim s&oskom kapitala.
V te projekte je potrebno vkljuaiti tudi zavarovalnlce in
kmedki sindlkat"
Marlila WM

KRANIEC
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Kmetijslci forum o socialni varnosti kmetov v Filovcih

ZADEYO BOI'O VZELI

V SYO'E

ROKE!

Odbor za kmetdsf,vo pri obilnskem s\,etu v Moravsklh Topltcah je gotovo lled n4iaktivnejaid; ze rekaj let re altivno
vk{iuiqje v reieryaqle mkopiaenih problemov na podrofiu tmetiistva ki so ziradl 6pecif,coega obmoda prav oa skrqloem
severovzhodlem delu driave ae posebej pereci Nad nepdmerao kme(Jsko politiko so vedno bof ogorccni kme$e tudi
na tem obmodu opozarlall ic dovolj zgodqi. Tako je bllo v preteklih dveh letih v obcini sklicana wsta kmetiisHh
forumol, katerlh vseblna se Je nanaiala oa probleme sadjarstva, mlekarstva, govedoreje h nenazadqie sodalne varnogti
kmetov. ee so 6e raznere oa nekaterih podroQ'ih nekoliko uredlle, pa tega tre moremo trdid za sledde socialao varnost knetov, sai Jih je vedna v vse huJiem breau. To so podkrepllt s podatki hdi oa zadden
knetliskem fommu o soclalni vamosti kmetov, H 8a je ! fdovclh odbor za kme$stvo pri Obcinsken $,etu obalne
Moravske Topllce skllcal za celoho Prekmurje.

Sliiali smo, da ima samo

z

obmoda

davcnega urada Murska Sobota zaradi
neporavnanih obvemosti do driave blokirane Ziro ra&:ne ved kot 700 zavP.zanc?nt
iz kmetijske dejavnosti. Ker vlada kljub
predlogom prizadetih za resevanje flastalih
problemov v dasu, ko je to bilo 5e mogoce ni sprejela usteznih resitev, so sedaj
kmetje prisiljeni zade'ro yzdi v svoje roke.
Kot Ze tolikokrat doslej so zopet govorili
sami sebl saj se nzen vladnegla wetovala
v minisbstvu za delo, druZino in socialne
zadeve Mirka Shousa ter treh prek-

murskih poslancev vabila na forum iz
daljne Ljubljane ni odzva.l nih&: ne kmdijski minister Cir Smrkolj ne minister za
delo, druiino in socialne zavede Tone Rop
niti varuh ilovekovih pnvic tvo Bizjak
Da so kmetje resniino prisiljeni biti
plat zvona, piaajo Stevilke o socialni varnosti kmetov, saj je poloZaj prav na obeh
bregovih Mure najbolj zaskbljujoa. Po po-

datkih soboskega davenega urada

so

namred kmetje oziroma zavezanci iz kme-

tijske dejavnosti konec septembra

letos

drZavi dolgovali i,e osupljivih 945,926.804
tolarjev, od teXla se glavnina dolgA (93,86
qb) nanaia na neporavnane obveznosti iz

je ie 6kri prvo leto
vse

vedelo, da ti zaradi
ve{ih nesorazma{ med cenami repro

materiala in kmetijshh pridelkov vee niso
sposobni sproti plaievati wojih obveznosti
Tudi na tolsatnem forumu prizadeti
niso zahtevali milosdne od driave, temvec
odliovor, kako v vedno bolj zaostrenih

pogojih kmetovanja priti do denarja za
pla-ilo obveznosti oziroma kako uskladiti
rast cen repromateriala s cenami kmetii
skih pridelkov in mesa. Ker odgovomi v
en glas bdijo, da je domaia kmetijska
proizvodnja pri vedni kmetov predraga in
nekonkurencn4 so se spnlevali, iz cesa
naj kmetje iivijo, in tudili, da je pri nas

stlu in v

govedoreji, Viktor Casar pa v

praiiaereji, Se nekoliko optimistitui !o
nikakor ne velja za podroge sociale kmetov. Predsednik odbora Tibor V0r0S se je
namrea zaman spraieval, zakaj se je driava odlotila za blokade Ziro nornov kmetom-doDnftom Sele po beh letih, ko pa se

.

r

pela povezati v enotno rellijo, veliko negativnih posledic pa je za sabo potegnil hrdi
steiaj Panonke saj so kmetje poslej ostali
prepuiceni sami sebi in svoji iznaidljivosti.
Skajni aas je, da zadeve vzamejo v svoje
roke. Ustanovitev pravega kmeckega sindikah je zato na tej poti prvi konk, tol (o

bolj, ker je po njihovem mnenju

sedanji

ti.isko-gozdarska zbomica zastopa.la interese kmetov), saj potem vlada ne bo
,nasla. pravega pogajalskeEa partnerja,
so na koncu sklicatelji forurna vendarle
pred forumom
objavili, da je
imenovan 3tlanski iniciativni odbor za
usianovitev neodvisnega in nestrankarskega sindikah kmetov. Zaradi laZje ko.
ordinacije ga v pripravi sestavljajo samo
dlani iz obcine Moravske Toplice: Alojz

poUedel-

.

nastali polo2aj kivili pnv kmete same in
uslokalno politiko, ki da se ie vedno

zdnvstveno zavarovanje. Blokbane iiro

Joie Ste0ro je ocenil poloZaj v

.

cialne vamosti pri vea kot ls-umem
delavnftu Nekateri razpravljalci so za

kmecki sindikat vladni sindioL in ker drZi
s koalicijo, je strankarski.
Kljub precej razliretemu ozradu in

-

'

nekaj hudo narobe a€ si ne zasluZijo so-

naslova prispwkov za socialno vamosl
0d tega najvecji deleZ odpade na neporavnane obveznosti prispevkov za pokoi
ninsko in invalidsko zavarovanje, saj kar
3.405 zavezancev dolguje drZavi dobrih
797,5 milijonov lot,r.lje.t, 2.497 zzveTance,r
v skupnem znesku dohih 90 milijonov
tolarjev pa ima neporavnane prispevke za
racune zaradi omenjenih neplacanih obveznosti ima tako na obmofru upravnih
enot Lendava, Ljutomer, Murska Sobota
in Comja Radgona kar 706 kmetov.
Ce so bili nzpravljalci iz moravskotopliSkega, okinskega odbora za kmetijstvo

ZAXLJU.Ifl IOIIETUSIGCA T]ORUMA

nasprotovanju nekaterih prekmurskih
poslancev in drugh, da

je

ustanavljanje

hetjega kme&ella sindikata v &zavi
neumestno dejanie (ob kmetkem sindikatu pri SLS bo tudi nastajajoca Kme-

bl ie

Berden, Viktor Casar in Tibor V6rds ob

uradni ustanovitvi pa bodo vanj vkljuiili
tudi predstavnike kmetov z drugih ob.
moiu. ki bodo veriel v (lastslo) svetlejso
prihodnosl
hiplatil

CQa CRABAR

.

Mintstistvo za delo, druiloo la sociahe
zadeve raj polite re5ltev. kako predai+
no upokojlti ozLoEa zagotovid preiivetie za kneta. h toaio do dva hektarja
velike knetlie in so pripravljeni zemljo
prodad ali dati r najem;
Proiekte kooasat$ oelionct, nanatad h

drugih po!e@ za ureja4ie &oetiirkih zrmUlia mora v pretrhl meri podpred driava:

Sofinandnde tne$&ega oldstcra za
loclihke progra.Ee v obciuh oora teue
ttd na krtteriilh, h * uporabtdo za izraarr
prinerlrhc toe$s&e po'rahe po alorui
Polecati je pokebno sredstva obclaao z
velito obdelovalnth porrih h vellhn de
lei€E kEe&e{a prebivalcva, h iiviio od

kme$stva, ooedeua sredrtva pa je pa
kebno vkliuciti v zaEotovteno porabo ots
cln; projckd vlagad v toegsht, h iz.
kazujejo ekononrko rpralietrod, oorajo
biti filatrctro podprti s shari Sklada za
regonahl razvoj Rlbnicai zalon o kDeS
sko-godarsh zbordci uaj s€ spreoed
tako, rla bo zbornica ob*gala le oseo
obmocdb etrot, saj bodo le tato lalko
tlaai iz vseh reglj etratoprano zastopali
svoj€ ilt€res€; zaradl poneobne koetii'
ske regfle pa bi norali lmeti ponurh
zborold pdorlteto;
clani pri odlocatriu

l

Sllad tne{iskih zcn$it

ir pzdov

mora

odkupoad zanfiiia od ticih, h jfi vec ue
obdehjeh b jih i€Ho prodad ter iih po
ureditvi dati r zafup t'idim, ki poveo{ejo
kne$ste poriine, sklad pa u{ sreddva
od n4jemail nameni za urediter drugih

aoE*

knegbh zeo$ii;

del knaiittih
lasd Repubtte Slore$e ia v up
nvfuiu Sllada kmei$sldh zco$aa h gqz.
dov, bi ooralo bid v ladi ohdtr, S bi te z

ki ro

l

qilni bolie go+odar e; povead qziroma
potrollo je pokebtro rverti srb{eocie

hi sbveftiia[ tn.Iijskega nid
*stva je potebDo tmetc tra radiolh ob
nocjih emkopnmele obraluratl lqi za.
kEetoD.

ndi

pretelikega poudarka 6orskio

h

vi-

Sloskin loetijan oC4ja vett del ponur.
sHh kneto t'rez ooilcd Loriiizda teh
sredstev. Ker je bllo Ponurle vefuo lnetii
sla redia. driara ne more {raditi knefi
stla m Eorskih itr viainrkih kue$af,: spre

jete

suhen{e trAi s€ pravo{asoo izplacajo;
kneion, oitodovanin po oanwlf, rcs.
recah, n4i se oEogoci odpL prispelko! za
pokojniasko ia bvalidrko zilaroa{€ itr

soraznerni del davka iz kahrtslega da
hodka; koeton, dol.zuilom za oeplaoae
prlspevke za pokojninsko in inalidsko
zavarclatde, pa nai sc onogoci odpis dolg
na naain, rla se
h leh ue ahjejo v o5.
novo za po&ojnlnsko zavarcvalje.

fn
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ZASCIIA IN RESEVANIE
Osrednja talticna v4ia ob mesecu poZarnegh varstva

vtsoKE ocEt{E zA vAto pRosENtAKovct ,99
l'aktivnosti preverjaqia prakticne in sEokovne usposoblienosti ! oktobru, mesecLr pozamella varstva,
so se lkliualli tudi gasilci in drugi predstavniki za3clte in reaevaqia v obilnl Moravske Toplice.
Na objektu podje$a Tekstil.Pletilstvo in v njegovi okoltci v Proseqjakovclh so namrea
v nedeljo, 24. ottobra 1999. pripravili osrednjo taktiano obcinsko gasilsko vajo.
To je bila prva towstna vaja, saj je bila Obcinska gasilska
zvua (OCA Moravske Toplice ustanovljena oltobra lanskega
leta vanjo pa se je vkljudilo vseh sedemindvajset prostovoljnih

ter zatem reievalna slujba iz Murske Sobote, ki je bila prav

gasilskih druStev

varovanje bliinjih objektov so opravljale enote z avtocistemami, enote s kombiniranimi vozili pa so izvaja.le oskbo cistem
z vodo iz oddaljenega potoka z motomimi bdzgalnami.

v okini, ki so organizirana v sektorjih
Martjanci, Prosenjakovci in Bogojina. Na vajo se je obdinsko
gasilsko poveljstvo zelo dobro pripravilo, saj se zaveda, da je
osnovno vodilo vsake gasilske organizacije cim boljSa strokovna usposobljenost vseh njenih kadrov za cim boljSe in dim
hitejie izvajanje vseh alcij reievanja in gasenjaKer v h okvir usposabljanja sodijo tudi razlidne vaje, ki
temetijo na prakticnem delu enol je na osrednji obcinski taktidni gasilski vaji sodelovalo kar enajst gasilskih druatev s
kombiniranimi vozili, devet se jih je vaje udeleZilo z artocistemami in razlicno opremo, sodelova.la pa je tudi ekipa gasilc€v, usposobljenih za resevanje z dihalnimi aparati, enota Staba Civilne zaitite Obdine Moravske Toplice za prvo pomoa
tey vozilo resevalne sluZbe; skupaj je bilo na vaji ved kot 170

tako aktivirana prek Cenha za obvescanje in alarmiranje.
Neposredno soocanje z goreiimi objekti, gaienje le-teh ter

'*t-mLo
E

]
E.

l-

Y

f.
t
i

operativcev,

li

PREDPOSTAVKA VAJE
Predpostavka vaje je bila, da je zaradi nepravilnega delovanja
peci priilo do eksplozije v kurilnici in s tem do poZara. Poiar
pakimico in
se je zadel hitro Siriti na preostale prostore
proizvodne prostore, kasneje pa zaradi modnega veba tudi na
sosednjo proizvodno in skladiidno halo v smeri uprave podjetja in bencinskega servisa- Pri ekplozrji je prislo tudi do
ruSenja sten v prostorih pakimice in proizvodnje, zaradi cesar
je bilo hudo poSkodovanih pet delavcev, ki so v aasu eksplozije delali v prostorih ob kurilnici. Zandi gorenja velikih
kolicin tkanin in kartonske embalaZe se je zelo hitro poveaevala koncenhacija ogljikovega dioksida ter gostega dima, kar
je 5e dodatrro otEZevalo re5evanje in gaSenje.

-

POTEK VAJE
Vaja se je priiela z aktiviranjem s ene na objektu

podjega

Tektil-Pletilstvo s strani vamostnika podjetja ter obvesianjem
Centra za obveScanje in alarmtanje v Murski Soboti, ki je o
nesredi najprej obvestil gasilsko enoto v hosenjakovcih. Ker
je vodja akcije poveljnik OCZ Moravske Toplice v sodelovanju s poveljnikom sektorja Prosenjakovci, poveljnikoma
PGD Prosenjakovci in Civilne zaicite obdine Monvske Toplice
ter podpoveljnikoma OGZ Moravske Toplice in PGD Prosenjakovci ocenil da Efe za obseznejso nesreio. so v resevanje
v casovnih intervalih vkljucili tudi gasilske enote iz Berkovec,
Sela, Londaroveg Ratkovec, Fokoveg Kancevec, Motvarjevec,

-

SrediSca eikedke vasi, Ivanjsevec, Moravskih Toplic, Andrejec,
Sebeborec, Te5anovec, Martjanec, Bogojhe in Filovec
Zaporedje aktiviranja enot je potekalo glede na oddaljenost od mesta nesreae, razen osrednjega gasilskega drustva v

-

obcini PGD Moravske Toplice, ki je bilo v reSevanje vkljuaeno v zaaetni fazr. Zxadr oteZenih okolisain reSevanja je
ponesreaence iz zadimljenega in goreaega objekta resevala
enota gasilcev, ki je bila opremljena z dihalnimi aparati.
Re5evanje ponesrecencev pa

je sprva prevzela v oskbo

ekipa

prve pomodi Staba civilne zaSiite Obdine Moravske Toplice
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VISOIG KONENE OCENE VAJE
je
Vaja, ki
bila prva v tako velikem obsegu v novi lokalni
samoupravi oziroma na obmocju obcine Moravske Toplice
sploh, je pokazala, da so enote zelo solidno usposobljene za
posredovanje ob tako zapletenih nesretah na velikih objektih.

Kot pravi predsednik OGZ Moravske Toplic€ Slavko Skerlak,

je bilo kljub omejenemu prostoru za glibanje, zlasti na tovarniSkem dvori5cu, ilemno dobro izvedeno mzporejanje
enol Po ocenah Skerlaka so visok nivo usposobljenosti in
strokovnosti pri izvajanju svojih nalog pokazale tudi enote
prve pomoai civilne zaSdte in enote za resevanje, opremljene
z diha.lnirni aparati. Dobro in shokovno je bilo izvedeno tudi
alarmiranje s shani CenEa za obvescanje in alarmiranje v
Murski Sobo( kakor tudi uporaba sistema prenosnih zvez
med vajo.
Po koncani vaji, ki si jo je ogledalo veliko itevilo domacinov in povabljenih gostov, med njimi so bili tudi gasilci D
sosednje MadZ,arske, so udeleZence nagovorili in pohvalili vajo prerlsfdnik Obiinske gasilske zveze Moravske Toplice

Slavko Skerlak, poveljnik obiinske Sasilske zveze Ludvik
Combog Zupan obaine Moravske Toplice Franc Cipol
poveljnik Staba Civilne zasiite obdine Moravske Toplice
Stefan lancarie predsednik Casilske zveze SlovenUe Emest
Eory, ki je obenem tudi direktor podjetja Tektil-Pletilstvo, ter
predstavnika gasilskih druatev iz sosednje Madiarske.
Vsi govomiki so izrekli pohvalne besede o pripravljenosti
glede izkazane velike pripadnosti tej humanitami organizaciji, kar je potrdilo veliko Stevilo

in izurjenosti enot kakor tudi

gledalcev in gostov. 'To pa je vsekakor narveoi gannt, da je
vamost premoZenja in ljudi ter poiama vamost v obeini
oziroma Obdinski gasilski zvezi Moravske Toplice na prvem
mestu,- ie zakljuail oceno vaje predsednik Slavko Skerlak.
Ccza CRABAR
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Moravslte Toplice

SODOBNO KOMBINIRANO VOZILO
PONOS GASILCEY IN OBEANOV
I(iub nenehni skrbi za poiarno varnost, bodisi v obliki rednih 'tzfira er,anl in tekmova4i Sasilcev po eni ter
opomiqiaqiu obcanov o pozard nevarnodi po drugl strau, Wiarn. ogtoignod. v sodobnem aasr ni prav nia maciia.
Nasprotno: z novo tehniko post4ia vse vecja Ob dobro usposoblienih €adldh ter osrreiilnih liudeh ter seveda sodobni
opreml pa so lahko posledice morebitnih porrarov br druglh nesrec vellko maqiae. Tega se zaved4jo hdl gasild lz
Moravs&ih Toplic, saj so si t,e nekqi let prizadevali, da bi g;rdlsko avtoci.*erno zameqiali z novo.
Omenjeni cilj jim je letos po velikih
prizadevarrih le uspelo uresniaiti, zato

so bili ob Drevzemu sodobnega kombiniranega vozila v zaietku septembra

nad doseZenim toliko bolj

ponosni.

Svetanost je bila toliko vecja, saj je sovpadala s praznovanjem 3. obainskega
praznika ter 105. obletnico druitva.

Na wedanosti ob prevzemu vozila
so se zbrali itevilni gasilci iz druStev
gasilskega sektoda Martjanci, kajani ter
gostje, med njimi je bil tudi predsednik
Gasilske zveze Slovenije Emest E6ry.
Poveljnik drustva Stefan Kuhar je

povedal, da je moravsko gasilsko druSt-
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Zamega sklada za osrednja dnritva v
lokalnih skupnostih je druitvo dobilo
6,1 milijonov tolariv. V Siroki akciji zbiranja dodatnih sredstev so pobkali na

ske Toplice, Marjan Puinik za izdelavo
vozila \IEBO Maribor, Obcina Moravske
Toplice, ZdraviliS& Moravske Toplice
Zavarovalnica Triglav - obmooa enota
Murska Soboh ter MinisNvo za obram-

marsikatera wata

bo Republike Slovenlje

Na razpisu republiikih sredster iz po-

in nilder jim jih niso
zaprli. Zdraviliftt Moravske Toplice je
razumelo njihovo pohebo o posodabljanju in jim za novo vozilo namenilo tri

milijone tolar&rv; dobrih pet milijonov so
dobili iz obcinske blagajne, miliion tolarjev pa od soboike Obmoine enote Zavarova.lnice Triglav. Nekaj vec kot l,l
milijona tolarjev so pridobili v nabiralni
akciji, ki so jo izvslli v lrajih gasilskega

valnost

t
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Vesd

zila znamke GVC
25 16 je utemelje-

-

dobnejSa, motoma brizgalna znamke
ZiegJer. Z raa$em zdravili5ca v 60. letih se je povecala tudi pozama ogroienost v tem kaju, zato ie druatvo leta
1976 kupilo kombinirano gasilsko vozi-

lo TAll 5500, ki ga je leta 1989

nas-

beZna pri-

itelila

prebivalcev v knju Moravske Toplice (vec kot
500), atevila bnSd v zdnviliSor (1.800) ter
v zasebnih turisticnfi sobah (250) in vec
merjava

belo za gasilno opremo in organiziranost pozamega varstva. Tako so Ze ob
ustanovitvi kupili dvokolno rocno brizgalno, ki jo je leta l9l I zamenja.la Stirikolna roina brizgalna. Ta je sluZila namenu vse do leta 1949, ko je bila nabavljena prva prenosna motoma brizgalna. DruStvo je ic leta 1953 kupilo
prvo orodno vozilo. Dve leti zatem je
staro motomo brizgaho zamenjala so-

zodoooljno

nooo leto 2000 Vam ooiiita
OBEINSKA GASILSKA ZVEZA

BOGAIE'sI ZA SIRENO

na Samo

vo od ustanovitve naprej nenehno skr-

boiit

h seap br

Toplic ftecej prispevkov je bilo hrdi

Odlodtev o na
kupu novega vo

tisoa dnnnih gostov pove, da je tod koncentracija ljudi zelo velika, skladno s tem
pa je velika hdi poiiama ogozenosl
Vozilo sta blagoslovila evan(elicanski
duhovnik Geza Emiia ter katoliSh Zupnik
Ivan Kranjeq kljuce sta gasilcem simbolicno izrocila Zupan obdne Moravske
Toplice Franc Cipot in direKor Zdnvi5&
Moravske Toplice Duian Bencik
Ob tej priloZnosti so moravskotopliaki gasilci podelili tudi priznanja in zahvalne listine za pomoi pri sofinanciranju vozila. ftejeli so jih: Emest E6ry,

Stefan Jancaric, Stab civilne zaseik
Obcine Moravske Toplice, OCZ Morav-

3e

Ce2a CRABAR

oBerNsr( SIIAB
CIVILNE ZASCITE

donatorjer,.

g

nabavi vozila izrocila

ved kot 20 milijonov tolarjev wednelh vozila so primaknili gasilci in
kajani Moravskih
v obliki gasilske op
reme s strani Sterilnih sponzorjev in

)

!'

pri

clanom PCD Moravske Toplice.

sektofa Martjanci.
Razliko do nekaj

D

ledilo orodno vozilo TAI1 80 T.

Obcinska Easilska zveza Moravske
je pilgI.arie za veliko poZrtvo-

Toplice

Monvske Topllce
Suhi Vrh

v

polehih mesecih so gasilci

na

Suhem Vrhu predali namenu sireno za
alarmiranje.
Slovesnosti se je udeleZilo kar enajst

gasilskih dnritev.
Gasilci s Suhega Vrha so pred dobrima dvema letoma po skoraj treh de-

setletjih mrtvila ponovno oZiveli de-

ja!'nost drusNa. Nasli so gxilskega prijatelja in parherj4 ki jirn je veliko po-

magal pri oprernljaniu.
Tako je bilo tudi pri nakupu sirene.
Novo pridobitEv so gasilci s Suhega Vr-

ha ob finandni podpori vaScanov, lastnikov vinskih kleti ter kajevne skupnosti TeSanovci namestili na novo stre-

obnovljenega in razairjenega gasilskegB doma Ze lani. S tem se je poi:ar-

ho

na vamost na Suhem Vrhu in okolici
ie izboljSala. saj bo odslej alarmiranje
hihejSe in ucinkovitej5e.
Sicer pa na6tov ved kot 40 zagnanim gasilcem in gas kam s Suhega Vrha
s tem ni konec Tako si bodo prizadevali, da bi v dvorani gasilskega doma, ki
je nzSrjen zd gxain za Easilski a!tomobil in pripadajom opremo, uredili
novi stop, prihodnje leto pa naj bi ob
pomoci obcine in Is-ajevne skupnosti na

novo uredili tudi procelje doma.
Cea CRALAR
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SPORT

OS Fokovci

Najbo[isi Sporhiki

OD BUENEGA SEMEI{A DO BUCNEGA OUA
io[ Fokovci so zadnjo sredo v novembru uaenci priiazno odprli
wata ateviltfm zunaqiim obiskovalcem, med katerimi so bili seveda
ndatevilnelii njlhoti starii. Z oanenom cimbo[i aazome predstalitve
5vojega ,i!.lietrja in dela na ioli so naErea pripradll Dan odprtih wat

ROTOBOREC
FRANC POIILESEI(

Na osaovoi

Dcmiselna prireditev, s katero niso bili
zadovoljni samo ucenci in njihovi u-itelji,
temvea tudi itel,ilni radovedni obiskovalci,

je

namred vec

kot imeniho uspel4

v

celoti pa je bil popladan tudi nekajmeseori
kud, h ga je vseh 120 ucencev sole skupaj z udtelji bodisi na razredni ali pred-

metni stopnji vlo2ilo v projeh Od bucnega enala do buouga olja.

Projeh

je bil 2e drugi -

lani

so

pnpravlt Od kmu do platna Poleg tega so
se uaenci viijih letnikov doslej lotili tudi
rekaterih projektov v okviru naravoslovnih

in kulhmih dejavnostih. Mentorica projek-

h.

katere€la namen

je z novimi

opnvljat redno pedagoSko

delo,

prijemi

je bila

v

sodeiova4ju s pedagoSkimi delavci Sole in
ramateljim Simono Grosman uiiteljica
kemije in biologije Sonja ToL
Zaradi omejenih moinostj pridelovanja
but na Soli so uaenci na Solskem dvoriicu
zasadili predvsem okrasne in jediine buie,
seme iz bui ki se uponblja za olje, pa so

dobili doma in pri okoliikih kmetih. Projekta so se Iotili interdisciplinamo in temo
razdelili na razlicna podrocja raziskovanja:
od zgodovine bu( i'rste bui njihovela

zivhni*eCa ko€A gojm.,a- Seg in obicaJev.
njihove uporabne wednosti v prehrani,
koznetiki in zdravstru, posebej pa so se
lotili pridobivanta buarega olja: spomanja

Sponrxrx nsoerErrA

razumeva sodobno tehnologijo,* je povedala mentorica.
Poleg domiselnega prospekt4 kjer so
navedene vse uporabne wednosti bue 5e
posebej pa iz njih prfttobknega olja, so ob
zakljudru projekta izdali tudi uporabno
zloinnko
zbirko vei kot petdesetih recepkN Buce na lnoZniku, ki so jih v wojem okolju zbrali ucenci sami
Z nekoliko prirejeno vsebino projekta
bodo sodelovali na tekmovanju hristiftrih
podmla&ov Twizmu pomaga lastru gloua,
veseli pa bi bili, ce bi ga lahko predstavili
hldi ,svojim vrstnikom po drugih Solah.
Ze zdaj napovedujejo: v aprilu prihod-

-

nje leto bodo pripravili projekhri

narodno izrocilo

v

Projekt

je obeleZen s spoznavanjem narod-

nega izrocila v katerem otroci spoznavajo civilizacijsko pot lashega narodna na
zanimiv, samoaktiven nacin. Dinamika
iivljenja in sodobna tehnologlja gospodjnjstev obokom prepreauje razum€vanje temeljnih Zivljenjskih opravil, kot je na pri-

mer pridobivanje Zivil in priprava hrane.
Na podlagi rocnih izku5eni in primerjav s
sodobnimi tehnidnimi postopki pa otrok
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ie

jo vodi Slavko Skerlak,

Cpa

je

najuspemejiega Sporhika izte-

kdoeega se tboalet_1b

v nasi

okini

Brez

prave konkurence je
ta prestiZni naslov pripadel rokoborcu Fran

cu Podlesku iz NorSinec, ki se je kot edi-

ni

teden

CRABAR

Franc

Podtcre*

Pomurec udeleiil

olimpijskih iger leta
1988 v Seulu.

Za najstarejiega qorlnka let^ 1999

BUCI YELITAill(I

je bil proglasen Edi Berden iz Andre-

Letoinja letina ni bila rekordna samo po
obflici spomladanshh padavin in muhastem

jec, odliden voznik na motomih cesEtohitrostrrih dirkah.
Med ckmi so bili za najbolj5e Sportnike izbrani: atlet Geza Grabat, shelec

poletju temvea tudi po nekaterih rekorrlnih
kmetijskih pridelkih. Dokaz za to sh tudi
buci velikanki, ki sta zrasli lvaniiarim v
Bogojini in jima zagotovo ni para"

Robert eontala in nogometni Krlstian
Kerec. Y mhdinski kategoriji so enakowedne nagrade prejeli koSarkar Simon
Moraves rokoborec Slavko Mi-

holig nogometas Miha lvanL ter karateist Deni.s Flcko, v Zenski mladinski
kategoriji pa igralka tenisa Saqla Davldovski, adetinja Aqia Cipot koSarkarica Darja Moravec ter mladinke Hokejskega kluba Moravske Topllce,
Tudi v letu 1999 je bil za najbo$ii

-

zgodb€ shr5ev, babic in dedkov, ki so s
svojimi pripovedmi obudili spomine na case, ko so se ob veierih zbirali in lUpali
buolo seme. Z njihovo pomo{o so nastali
spisi ucencev.
Mentorica Simona Tot pravi, da je to
projekt vseh uc€ncev in uaiteljev sole. ,Na
nzredni in predmehri stopnji se je projekt
po tematiki razdelil na vei manjSih podprojektov, ki smo jih natrtovali v okviru
razlianih tematskh sklopov. Te so realizirali udenci v oddelkih od prvega do
aetrtega razed4 uaenci na predmetni
stOpnji pa
okviru svojih predmetov.

Komisija. ki

'ubrala

pod naslovom Cozd

enoshvnega postopka pridobivanja butnega olja iz semena v Solskem laboratoriju
so prinajali z izku5ntami v blizrji olBrru ...
hi tem projekhr so ucenci uponbljali litera-

huq hkati pa tudi

Komisija za izbor iportnikov pri Obtinski Sportni zvezi Moravske Toplice
je hrdi letos izbrala n4iuspesnej& aport
nike v obcini v letu 1999. Na razpis
je prispelo veliko predlogov, tako da
clani komisiie niso imeli lahkega dela.

k/ub v obcini Moravske Toplice Dbran
Nogometni khb earda MarUanc,i, sledi mu Hokejski klub Moravske Toplice, tretje mesto pa si delita Strelska

\V

druiina Sebeborci in Klub

Gospodinja Marija in njen sin Dngo
sta b a itseni nemalo presenecena nad nenavadno velikostjo dveh bue ki tehtata
neverjetnih 37 oziroma 29 kilogamov.

Kot pnvi gospodinja, so buie te vrste

vseshansko uporabne saj ge za buce, ki
so zelo sladke. Seme ji je poslala hcerka
Mariia, h Zivi v okolici DunOa- Zabdila nam
ie, da je mogoce iz njtr narediti marmelado,
kompot, dobre pa so tudi za kuho.

Ze lep cas sta veliki lvanicevi buii
prava atrakcija za Stevilne krajane in
obiskovalce,

ki

se ne morejo nacuditi taki

velikosti In ni jih malo, ki so si seme
rezervirali

Ze

malega

nogometa ProsenJakov€i. Za deset let
uspeinega dela na podrofru kinologije
pa je-posebno plaketo in priznanje prejelo Sportno kinoloiko druitvo Goridko Sebeborci.
Za uspeien razvoj telesne kulture
med mladimi ter za tekmovalne uspehe

na

Solskih tekmovanjih na vseh nivojih

so bile nagrajene tudi vse tri osnorTrz
iole v obcini: OS Bogojina. OS Fokovci

in DOS

Prosenjakovci.

Najboljsi sportniki, Sporhi klubi in
Sole so prejeli priznanja, plakete in knjiine
nagrade.

...

C,ea CRABAR

Cea ChABlR
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SPORI
Rekreativni tek

STOVENI'A TEEE ZA ZDRAVTE
Zakliucna prireditev letoinJe vseslovenske akciie Olimpiiskega komiteja Slovende oziroma qiere{h odbora Sport za
vse, ki je v obltki tektu hoje ali teka na smuaeh obselpla kar 28 razlicnih aportno-rekreaciFkih priredltev skozi
sse leto (od febmarja do septembra) in je zadqio soboto r septembru potekala v Moravskih Toplicah. je minila v
tako tekacem tudi kot pohodnikom pa je bilo
znamenju Stwllne udeleibe iz rse Sloveniie, r,s€m nastopEioaim
naklonjeno tudi zelo priJetno vreme.

-

Obcinska Sportna zveza Moravske Toplice rekreativnemu teku posveca zelo

podelili tudi posebna primanja Olimpij-

Olimpijski tek, spomladi v razlicnih hrajih odpdo prvenstvo obcine v kosu ter
jeseni tudi obcinsko prvenstvo v kosu.
Le-to je hkati tudi zbimo za seshvo
obiinske ekipe za nastop na slovenskem zakljudku jesenskfi kosov. Ob-

centru Jezero pri Velenju je primanje
prejela tudi Obcinska Sporha zveza

veliko pozomost saj vsako leto v obcinskem sredisau meseca .pnija priredi

skega komitgja Slovenije oziroma- njenega odbon Sporta za vse. Ob Sportrri
nd, Sci;na ter Turisticno.rekreacijskem

a

Moravske Topl.ice
odlicno izvedto juniiskega Olimptskega teka

predstavniki Stevilnih tekaakih prLeditev

iz vse Slovenije k! so bili vkljuceni v
letosnjo akcijo, so za letoinjo izvedbo
prireditev najprizadevnejsim gostiteliem

iz Radovljice in
Geza Grabar iz Tesanoveq tre$i pa je
bil Avg$ llanfreda med dekleti pa so
bile najhihejae Darja KokaU iz Lukovice, Polonca Horvat_ iz Murske Sobote
ter Metka Lindii iz Smarjeikih Toplic
Pomembnej5i kot to. kdo je bil najhitrejii, so podatld o najstarejiih ozirG
ma nanrlajSih udeleZencih teka Nai
starejaa tekaca sh bila 68-lerri Polde
Dol€nc ter 62lehu lkisdm Muaia. oba
tekla Milarl Kotnik

-

tece.

izdelali letake oziroma zgbanke. Na
priloZnostnem srecanju, kjer so bili tudi

eeprav tek ni bil tekmovalne nanve, najhitrejSe vel.ja vsekakor omeniti.

progi sta pri moskih druino v cilj pri-

ftogram zakljucne a\cije Slovenija
tede je bil zelo pester. Ze v juhanjih
urah se je na dveurni pohod na Jelovikov breg podalo 23 pohodnikov.
V hotelu Ajda pa so strokovnjaki

ketar odbora Sport za vse ie obu,ubil,
da bodo namesto broSur Ze prihodnje
Ieto kot vabilo na akcijo Slovenija tece

zah-

tevneisa l0-kilometrska proga

{a

Da
se je namrea izkazala kot od^eza
liaen
organiator.

Kot je povedal ldok Rinlg vodja projekta
Slovmija tece, ki se Sele prav weljavlja,
je letoinjo akcijo prvit sofinanciralo hrdi
Itlinistrstvo za zdravstvo, zelo pohvalno
pa je, da dobiva iz leta v leto momejso
medijsko podpo_ro. Gorazd Cvelbar, se-

nvninska ter daljia in nekoliko

Na kajSi progi so to bili Bojan Brus iz
Zepovec Slavko Kumek iz Comje Radgone in Drallo Bregat iz. Doruhl pri
fantih ter Soqia Roman s Hodoia, LuCvetko iz Murske Sobote ter Jara
Pugeli iz Velenja pri dekletih. Na daljSi

cinska Sportna zveza je letos z zaldjuakom omenjene akcije na podrocju organizacije tekaikih prireditev naredila pomemben korak naprej. Obainska Sport-

analizirali letosnje akcije Slovenija

Tekaski progi sta potekali po Moravskih Toplicah in bliznji okolici; bili
sta enaki kot na Olimpijskem teku,
torej je bila tekaiem na voljo kraj$a in

Goruzd Cv.lbat ittoca prlznaale &onlu Re6*u,
prrdtedtlht osz Noraosh. Toplte

Po kajlem kulhmem progfimu ln
nagovorih predsednika Obcinske 5portne
neze Brrrka Recka vodje projekta Slovenija tece ldoka Rinka in zupam Franca Cipota so se najprej podali na pot tekad na kajsi. nekaj minut zatem pa Se
na daljSi progi Skupaj so jih naSteli 320.

Maribora" ki sta nastopila na krajSi
progi, r)a daljsi pa 62Jeth Uroi kmpe
iz Ljubliane in Stanto Muck iz Manlon
ter s8-letna Rodca lampe Z Ljubljane.
ln najmlajii? Na ls-ajSi razdalji je to bila

iz

komaj enoleha Robertlna Roianc iz
Radene., na dalj5i pa sta bila najmlajSa

l3letsra

Joirk

Jurie!'la

z

Murskega

Vrha in Matej Veren iz Radenec
Cea CRABAR

Kolesarstvo

NA

II!.

REI(REACIISKEM MARATONU SODETOYATO
171 KOLESAR'EY

Ob praznovanju III. praznika obdine Moravske Toplie je Obainska Sporha zveza pripravila rekeacijsko kolesarjenje, ki
je bilo zaradi pravega poznopolehega vremena zelo prijetno.
Kolesarje
na5teli so jih 171 - je pot vodila po dveh
razliinih progah: krajii na 25 ter dalj5i na 50 kilometrov.
Vodila je po obmocju celohe obcine Moravske Toplice. Ker
kolesarjenje ni bilo tekmovalno, so se lahko udeleZenci kole-

-

sarskega maratona tudi tokat ponovno nauZili lepot
neoknjene narave, ki je priSla zandi prijetnega wemena in
itevilnih visokih razglednih todk 5e posebej do waza na
slikovitem Coriakem.
Nekateri kolesarji so pedale vendarle poEanjali hitreje od

drugih. Tako so krajso progo, ki je vodila skozi Mlajtince,

lvance, Bogojino, Teianovce in Suhi Vrh nazaj v Moravske
Toplice, najhifeje prevozili Franc Smrk€ iz Ljubljane ter Ja.

I6

de(€mber 1999

-

ta je
Bukovnico,
Motvarjevce,
Prosenjabila speljana skozi Filovcg
kovce, IvanjSevce. Ratkovce, Kandevce, Ivanovce, Andrejce,
pa so bili najhihejai:
Sebeborce, Martjance in Nor5ince

nez Sarotar in Franc CipoL Na enkrat daljii progi

-

Stane Cut iz, Kcr:*lu Miroslal Kavtit iz Zepovec ter Slho
Laz ar iz Moravskih Toplic
Najmlajii na priredihi je bil 6-letni Denh Kogo\,aek iz
Vftnike najstarej5a pa T4Jekri Miroslav Mihec iz lvlaribora ier
69letna l(rl*ina Horvat D Murske Sobote Med skupinami so
bili najSkvilnej5i kolesarji iz podjetja Mura (za kolesarjenje odlocilo 30 zaposlenih) in iz Pomuske banke (13 kolesarjev).
Po prihodu na itartno-ciljni prostor, ki je bil tudi letos pri
Sportnem parku ZdravilGca Moravske Toplice, je bil vsak
udeleZenec deleZen malice, spominske majice in medalje.
Cezn CR4&4R

i9

ZAI'NIA SIRAN
Mora.vske I'oolice

VIVAT

HOTEL ZA STAREISE

Predrldoma do kooca poleSa pribodqie6a leta o4i bi dobil pne Soovalce
hotel za starer,e v lloravskih Toplicah, kl bo pwi hotel ?a c{arf4ae z
naddandardlo pomdbo. S terD bo oheinsko redla& kol pomemben zdravllliki
kraj tudi oa podroqu vatstra starejiih natedllo kvallteten korak naprej.
Gradnja hotela Vivat se je pridela
sredi oktobra, ko je bila med partnerji
druZbo Pocitek-uftek iz Moravskih Toplic ki je glavni nosilec investiciie, Obcino Moravske Toplicg Zavarovalnico Triglav in druZbo lntering, podpisana listina o sodelovanju, istega dne so predsfavnik partnedev in direktorica hotela

v

izgndnji Cveta Ternlin poloZili

inpolsobnih stanovanj. Posebnost projekta, ki ne bo le klasiien dom za starej5e, temvea bo v enem delu omogotal
tudi nadshndardno nastanitev ter bogato ponudbo dodatnih vsebin, je v tem,
da bodo lahko varovanci garsonjero ali
stanovanie tudi kupili. Predraiulska investicijska rrednost hotela Vivat je 815
milijoncv SlT.

te-

meljni kamen"

Hotel za shrejSe bo obsegal vea
kot 5.800 kvadrahih mekov povrSin,

a

kjer bodo poleg vseh sprenrljajocih pro-

C.zn CRABAR

1htcl botit ia vtiao tu zadoottiaa aoat lclo
4)am aoilila

2OO0

DRUSTVO UPOKOJENCEV

,

OBCINSKA SPORTNA ZVEZA

TIC Morivske Toplice poziva prteditelje,
da do konca letoSnjega leta prijavijo

prireditve ki preseg;a.lo lokalni okvir. Za

letri koledar prireditev!
V Sebehorcih so predali namenu obnovljeno in raziirjeno mdiSko veiico, vredno
vei kot 13 milijonov SlT. Viri financira-

I

-

tudi zdravstvenih in rekeacijskh - uredili 65 gasonjer ter 22 ero.
storov

iloYrexE

nja: samoprispevek, nabinlne akcije, prostovoljno delo, namenski pdspevki.

Toplice je bilo v jesenski nabinlni akci.li zbranih 476 kubidnih metrov kosovnih
1.046 kg
posebnih odpadkov. Akcjjo zbiranja Ze
vec let vodi obcina v sodelovanju s podjetjem Saubermacher-Komunala Murska

a V obtini Monvske

in

Sobota

I

V

obdinskem sredi3dr, Moravskih Toplicah, so temeljito obnovili lllim na bregu
(sanacija in novo asfaltiranje cestisca, sanacija mostov, dokonina ureditev kana.
lizacije in plocnikov).
O V Prosenjakovcih so se zbrale gospe in
gospodje ki so pred 45 leti obiskoval in
koncali madi,arski pouk pri uctelju Istv5nu
Solnafu. Sreianje ie b o prircno.

a &bti tabor mladih gx cev je tokat potekal v Andrejcih. Udeleiilo se ga je vec
o

Moravske Toplice

kot 70 niadft iz skonj vseh PGD v okini
Janez Skalic poroca, da sh zlato poroko
proslalila Madja in Emil Kerimar iz SelaPred 50 leti sta se porocila v Creniovcih.

Catitano!

o

Sodelavec Geza Grabar dopolnjuje informacto o adnjem ocenjevanju Sunke. Poleg vinotoca Lipia-Passero sh bronasti

medalji preJeli 5e dve dnrZini

iz

okine: Gumilarjevi iz Andreiec in

a

r\\

nase

Cign-

tovi iz Norsinec &sfifamol
Preiivalci narodnosho mesanega obmocja
na Coridrem ozircrna njtDva narcdnostna
skupnost lv Okini Moravske Toplice jo

vodi Tibor Vdrds) so izraziJi nezadovoljstvo z nacbom. kako njihovo iivljenje in
dejavnost spren ja.io narodnoshi mediji

{

lN€prlsu Radio lvlMR. TV Slovenija oziroma oddaja Mostovi,4lidak). Nasploh ocitajo Lendavi, da ima prwec dominantsro
vlogo v Pomurski narodnostni skupnosti
(Madiarski sLmoupnvi po noem).

t

t

VABIMO VAS NA
SILVESTROVANJE
NA ROBU nEALNEGA - l'fladi akad. slikar Robett eetnelt iz Filorec je pripravil vea kot
100 originalnih slik velikosti 15 x 20 crn, ki jih bo vodstvo Obcine Moravske Toplice razposlalo kot bqiicno-novoletne arstitke. Robert &mele k je svoja dela ie predstavil v
okinskem razstaviia.l jr: nedavno z odliko koacal studij na liubljansk ALU. Cestitonol

IIA

PROSTEM

PRED GOSTITI{O .OLGE

v

TUIAN"

MoRAVSI$lt roPucAH

lnformativni list Lipni(a irdaia obaina lloravske Topli(., zanio odgovaria Fran. Cipot, lupan . uredil: Ludvik Sotia, st.lni 5odel.vec: Geza Crabar. prelom
tisk: Solid.rnost, de(ember 1999 Lipni(a ni naprodaj - vialo gospodinistvo v ob(ini io dobi brerplaano, dtuqi intereienti
ao fotoliti: Atelie Antolin
pa na sedelu obaine, Kraniaev. 3, 9226 Moravrke lopli(e. tel.: (069) 4E-765. 4E-El0 4E-E20. 3E-500; takr 38-502 osnovne podalk. o obaini naidete na lnternetu na narlovu: HtlD /,/www2 arnes si/guesl.hsomt1/
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