OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 6. REDNA SEJA, 28. 06. 2011

ZAPISNIK
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila v ponedeljek, 12.09.2011 ob 18.00 uri v sejni dvorani KS Turnišče

Prisotni člani občinskega sveta: Franc Režonja, dr. Matej Zadravec, Boštjan Houbar, Robert
Tkalčič, Jožef Gjerkeš, Štefan Gjerkeš, Stanislav Sobočan, Ivan Prša, Matej Pucko, Janez
Lebar, Klaudija Sobočan.
Odsotni člani občinskega sveta: Alenka Premoša, Stanislav Šarkezi in Jožef Kocet,
Prisotni vabljeni: Slavko Režonja – župan, Bernarda Zver in Marjan Gjura – občinska uprava,
Štefan Zver – predsednik Nadzornega odbora,.
Na začetku 1. izredne seje župan pozdravi vse prisotne in predstavi dnevni red z naslednjo
vsebino:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovitev sklepčnosti
Sprejem sklepa o prenehanju mandata članu Občinskega sveta
Imenovanje v.d. direktorja Javnega zavoda za negospodarske dejavnosti »Koušta«
Obravnava obvestil o nameravani prodaji poslovnih deležev družbe Komunala Lendava
Sprejem sklepa o prodaji nepremičnega premoženja občine – občinska stanovanja
(informacija o možnosti prodaje bo podana na seji)
Tekoče zadeve

K tč. 1: Ugotovitev sklepčnosti
Prisotnih je enajst članov sveta, odsotna sta dva člana občinskega sveta, eden član je umrl.
Občinski svet je tako sklepčen in lahko nadaljuje svoje delo.
K tč. 2: Sprejem sklepa o prenehanju mandata članu Občinskega sveta
Župan seznani člane občinskega sveta, da je potrebno zaradi smrti sprejeti ugotovitveni sklepa
o prenehanju mandata g. Kocet Jožefa in dati nalogo občinski volilni komisiji, da imenuje za
preostanek mandata nadomestnega člana občinskega sveta. Predlaga tudi, da bi ga še enkrat
počastili z minuto molka, kar so člani sveta tudi takoj storili.
Razprave ni bilo. Na predlog župana je bil soglasno sprejet
sklep št. 46:
 Ugotovi se, da zaradi izgube aktivne volilne pravice preneha mandat članu
občinskega sveta Občine Turnišče Jožefu Kocetu, roj. 10.01.1946, stanujočem v
Turnišču, Mladinska ulica 15.
 Občinski volilni komisiji Turnišče se nalaga, da v skladu s 30. In 31. Členom
Zakona o lokalnih volitvah imenuje za preostanek mandatne dobe nadomestnega
člana občinskega sveta Občine Turnišče.
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K tč. 3: Imenovanje v.d. direktorja Javnega zavoda za negospodarske dejavnosti »Koušta«
Uvod poda g. župan, ki navede da je g. Kocet opravljal funkcijo v.d. direktorja zavoda
»Koušta«. Zaradi smrti (izguba poslovne sposobnosti) mu je prenehal mandat. Ker morajo
projekti in vse aktivnosti teči naprej, je potrebno imenovati novega v.d. direktorja. Predlaga
imenovanje ga. Danijele Skledar za v.d. direktorja zavoda »Koušta«.
G. Sobočan je mnenja, da g. Danijela Skledar nima dovolj izkušenj. Predlaga da se skrajšajo
roki za objavo razpisa za direktorja.
G. Zadravec meni, da je potrebno peljati projekte naprej in da je ga. Danijela Skledar najbolj
sposobna te stvari voditi, saj je že do sedaj delala na teh projektih. Potrebno bi bilo formirati
vse organe, ki so predvideni in s tem tudi imeti boljši nadzor nad delovanjem zavoda.
G. Sobočan navede, da le predlaga skrajšanje roka do objave razpisa in ni proti imenovanju
d.d. direktorja.
G. Zver je menil, da skrajšanje roka nebi dosti pomenilo, saj gre le za nekaj mesecev.
G. župan meni, da je potrebno na isti seji obravnavati oba razpisa, za »Varaš« in »Koušto«
Po razpravi je na predlog župana občinski svet z desetimi glasovi ZA in enim vzdržanim
sprejel
sklep št. 47:
Za v.d. direktorice javnega zavoda za negospodarske dejavnosti »Koušta« se imenuje ga.
Danijela Skledar, Gomilica 141.
K tč. 4: Obravnava Obvestil o nameravani prodaji poslovnih deležev družbe Komunala
Lendava
Župan seznanil člane občinskega sveta, da prodaja Papir servis d.o.o. svoj delež v družbi
Komunala Lendava d.o.o. Enako sta se odločili tudi Občina Črenšovci in Občina Velika
Polana. Tudi mi se moramo odločiti, če gremo v prodajo svojega deleža oziroma če bomo
uveljavljali predkupno pravico za deleže, ki se prodajajo. Navedel je tudi, da je naš delež
izračunan na podlagi delitvene bilance, tržni delež pa po enaki ceno, kot ga prodajajo ostali
družbeniki.
Razprave ni bilo, na predlog župana je občinski svet soglasno sprejel
sklep št. 48:
Občina Turnišče ne uveljavlja predkupne pravice pri prodaji poslovnih deležev v družbi
Komunala Lendava d.o.o.
in
sklep št. 49:
Občina Turnišče vsem družbenikom v Komunali Lendava d.o.o. obvestilo o nameravani
prodaji poslovnega deleža v predlaganem besedilu.

Stran 2

OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 6. REDNA SEJA, 28. 06. 2011

K tč. 5: Sprejem sklepa o prodaji nepremičnega premoženja občine – občinska stanovanja
Župan na kratko predstavi stanje stanovanjskega fonda, ki je delno v Lendavi in delno v
Turnišču. Navedel je, da se obveznosti slabo poravnavajo, zato se na tem področju ustvarja
izguba. Želeli bi čim več stanovanj prodati, predvsem v Lendavi. Navedel je tudi, da sicer
velikega interesa ni, interesenti so za 4 do 6 stanovanj.
V krajši razpravi so se člani sveta strinjali, da je potrebno prodati predvsem stanovanja v
Lendavi, v Turnišču pa jih je nekaj potrebno zadržati.
Na predlog župana so člani občinskega sveta soglasno sprejeli
sklep št. 50:
Občina Turnišče pristopi k izvedbi postopkov za odprodajo nepremičnega premoženja
občine – stanovanj.
K tč. 6: Tekoče zadeve
Župan seznani člane občinskega sveta, da smo prejeli vloga šole za imenovanje oziroma
potrditev članov sveta zavoda. Ker so bili novi člani sveta predlagani konec lanskega leta
predlaga potrditev teh članov. V svet zavoda so imenovani dr. Zadravec Matej, Klaudija
Sobočan in Janez Lebar.
Razprave ni bilo, občinski svet je soglasno sprejel
sklep št. 51: Potrdijo se dosedanji člani sveta zavoda JVIZ Osnovna Šola Turnišče g. dr.
Matej Zadravec, ga. Klaudija Sobočan in g. Janez Lebar za novo mandatno obdobje.
G. Stanislav Sobočan je člane sveta seznanil, da ga je klical lastnik objekta v Gomilici pri
vaškem domu (bivši objekt KZ Turnišče), ker želi ta objekt in parcelo prodati.
G. župan je navedel, da je tudi njega klical. Povedal mu je, da v letošnjem proračuna nimamo
predvidenih sredstev za odkup, proračun za leto 2012 pa še ni pripravljen.
G. Gjerkeš Štefan je vprašal, kdaj so bodo popravili žlebovi na mrliški vežici v Nedelici.
G. župan je v odgovoru navedel, da bo to najverjetneje v mesecu novembru.
G. Lebar Janez je vprašal, kako smo zadovoljni z delovanje zbirnega centra.
G. župan je menil, da je verjetno razhajanje v pričakovanjih med občani in pobudniki za
ureditev zbirnega centra. Pobudniki smo predvidevali ukinitev ekoloških otokov in zbiranje
teh odpadkov na zbirnem centru, občani pa verjetno menijo, da se bodo na tem zbirnem centru
zbirali vsi odpadki, tudi kosovni.
Nadaljnje razprave ni bilo. Tako so bile obravnavane vse točke dnevnega reda, župan je sejo
občinskega sveta zaključil ob 19,45 uri.
Zapisnikar:
Marjan Gjura l. r.

Župan Občine Turnišče:
Slavko Režonja l. r.
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