OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 11. REDNA SEJA, 17.05. 2012

ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila četrtek, 17.05.2012 ob 18.00 uri prostorih Občine Turnišče
Prisotni člani občinskega sveta: Boštjan Houbar, Jožef Gjerkeš, Stanislav Sobočan, Jože
Magdič, Štefan Gjerkeš, Janez Lebar, Alenka Premoša, Robert Tkalčič, Klaudija Sobočan,
Ivan Prša, Matej Zadravec
Odsotni člani občinskega sveta: Matej Pucko, Franc Režonja in Stanislav Šarkezi
Prisotni vabljeni: Slavko Režonja – župan, Bernarda Zver, Alenka Horvat, Marjan Gjura –
občinska uprava, Štefan Zver – predsednik Nadzornega odbora, Klaudij Novič – Varaš d.o.o.,
Danijela Skledar – Zavod Koušta in Alenka Maroša – medobčinski inšpektorat
Na začetku 11. redne seje župan pozdravi vse prisotne in predstavi dnevni red z naslednjo
vsebino:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava zapisnika 10. redne seje
3. Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
4. Vprašanja in pobude svetnikov
5. Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Turnišče o izvrševanju proračuna za
obdobje od 01.01.2011 do 31.12.2011
6. Obravnava izvršitve plana proračuna za obdobje od 01.01.2011 do 31.12.2011
7. Obravnava Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata za leto 2011
8. Obravnava sklepa – določitev cene za prodajo parcel v romskem naselju Gomilica
9. Obravnava letnega poročila Zdravstvenega doma Lendava za leto 2011 in obravnava
Poslovnega načrta Zdravstvenega doma Lendava za leto 2012
10. Tekoče zadeve
Prisotni člani občinskega sveta soglasno potrdijo predlagani dnevni red.
K tč. 1: Ugotovitev sklepčnosti
Na začetku seje je bilo odsotnih pet članov občinskega sveta, tako je občinski svet sklepčen in
se seja lahko nadaljuje.
K tč. 2: Obravnava zapisnika 10. redne seje
Župan v začetku opozori na napako v zadnjem delu zapisnika, in sicer je ostala pod točko
Tekoče zadeve vsebina prejšnje seje. Na začetku seje je tako bila podana dopolnitev zapisnika
v tem delu. Nato župan povzame sklepe sprejete na 10. redni seji, potem pa pozove vse
prisotne k podaji morebitnih pripomb.
G. Stanislav Sobočan izrazi generalno mnenje na pisanje zapisnika, in sicer meni, da zapisniki
ne odražajo dejansko povedanega. Meni, da je zapisnik generalno presplošno napisan in tako
naključnemu bralcu ni jasna vsebina razprav. Apelira, da se zapisniki pišejo bolj konkretno
predvsem pa, da se sprejeti sklepi formirajo dovolj natančno, da bo vsebina razumevajoča tudi
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za naključne bralce. V nadaljevanju navede sklepe, ki so npr. formirani tako, da je jasno samo
tistim, ki so bili na seji prisotni, niso pa dovolj natančni, da bi zajeli točno kaj je bilo sprejeto.
Župan pove, da sprejema navedene trditve in se bodo v prihodnje sklepi oblikovali natančneje
tako, da bo vsebina vsem dovolj jasna. Predlaga, da se podane pripombe zabeležijo in se sedaj
zapisnik potrdi v predloženi obliki, za prihodnje pa bo vsebina sklepov in zapisnika bolj
konkretna. Tako se zapisnik potrdi z popravki in pripombami:
-

-

-

sklep št. 82 se dopolni tako, da se zagotovi smiselnost sklepa. Tako se sklep št. 82
glasi: Potrdi se predlog Odloka o spremembah odloka o občinskih cestah v predloženi
obliki. S tem se sporazumno prekinja koncesija za vzdrževanje občinskih cest z
podjetjem Nograd GP d.o.o. in se izvajanje javne službe vzdrževanja občinskih cest
prenese na javno podjetje Varaš d.o.o.
sklep št. 83 se dopolni, tako da se glasi: Potrjen je Sklep o sporazumni prekinitvi
koncesijske pogodbe v predloženi obliki. S tem se prekinja koncesijska pogodba za
vzdrževanje občinskih cest z podjetjem Nograd GP d.o.o.
v točki 5 dnevnega reda se doda mnenje predsednikov posameznih odborov, ki je bilo
podano na seji. Točka se dopolni tudi z mnenjem g. Sobočana, ki je bilo podano na
seji in ni bilo zapisano v zapisniku. Tako se prvo odstavek pri obravnavi točke 5
dnevnega reda glasi: V uvodu župan pozove predstavnike odborov, da predstavijo
sklepe posameznih odborov. Predsedniki odborov tako predstavijo zavzeta stališča do
obravnavanega plana proračuna Občine Turnišče za leto 2012. Vsi odbori so potrdili
predlagani Odlok plana proračuna Občine Turnišče za leto 2012. Župan nato pozove
prisotne k razpravi. G. Stanislav Sobočan med razpravo izrazil željo, da se rebalans
proračuna izvede takoj, ko bodo dani pogoji za to.

V nadaljevanju je bil soglasno sprejet
sklep št. 88: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje zapisnik 11. redne seje občinskega
sveta z navedenimi dopolnitvami in pripombami.
K tč. 3: Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
Župan povzame izvedene aktivnosti po naslednjih sklopih:
- pričela se je gradnja krožišč v križišču v Turnišču in v Gomilicah,
- zaključuje se postopek odkupa objekta Rodovita, sedaj poteka urejanje inštalacij,
vodovoda in fasade,
- oddana je bila vloga za projekt Pomurski vodovod,
- poteka obnova kabelskega omrežja,
- intenzivno poteka odkup zemljišč za namen rekonstrukcije ceste skozi naselje Turnišče,
- v mesecu juniju se bo začela graditi solarna elektrarna na osnovni šoli za kar je pogodba
že podpisana z podjetjem Tuscon d.o.o.,
- v mesecu juniju se predvideva javna razgrnitev sprememb Občinskega prostorskega plana,
- zavožene so bile poljske poti,
- podpisana je bila koncesijska pogodba za odvoz komunalnih odpadkov z podjetjem
Saubermacher Komunala d.o.o.,
- pripravljamo projekte za rekonstrukcijo čistilne naprave,
- prijavili smo je projekt za zamenjavo oken v osnovni šoli in za zamenjavo svetil v
telovadnici, odgovor se še čaka.
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K tč. 4: Vprašanja in pobude svetnikov
G. Stanislav Sobočan izrazi, da bi bilo potrebno v prihodnje gradivo za svet obojestransko
tiskati in se izogibati barvnega tiska, če to ni nujno za razumevanje vsebine.
Župan odgovarja, da je trenutno občina slabo opremljena z kopirnim strojem in je tako
obojestranski tisk malo obsežnejšega gradiva težko izvedljiv oziroma zelo zamuden. Se bo pa
v prihodnje pazilo na tisk barvnega gradiva oziroma se bo priprava gradiva poskušala
racionalizirati.
G. Stanislav Sobočan opozori na nelogično postavitev obvoza ob gradbiščih krožišč.
Župan odgovarja, da občina na postavitev obvoza na državnih cestah nima vpliva, ker je
občina na nekoliko »čudno« postavitev obvoza že opozorila, vendar to ureja Direkcija RS za
ceste in ne upoštevajo nobenih sugestij lokalnoh oblasti.
G. Alenka Premoša opozori, da še zmeraj ni objavljenih zapisnikov sej občinskega sveta na
spletni strani občine in tudi predlaga, da se objave o razpisih objavljajo tudi na kabelski
televiziji.
Župan odgovarja, da obstoječa občinska spletna stran kljub temu, da je bila prenovljena ne
podpira nalaganja novih vsebin kot bi bilo potrebno, v zelo kratkem času pa bo zagnana nova
spletna stran, kjer se bodo lahko zapisniki in vse ostalo sproti ažuriralo. Lahko pa se uvede
tudi objava raznih razpisov in objav na kabelski televiziji.
G. Štefan Zver pove, da bi bilo potrebno urediti možnost odlaganja vejevja in podobnega
odpada, četudi napram plačilu, ker se je tudi v akciji zbiranja vejevja pokazalo, da imajo
občani veliko tega odpada.
Odgovor poda g. Alenka Maroša, medobčinska inšpektorica, in sicer pove, da se tak odpad
smatra kot biološki odpad za kar se lahko uredijo kompostniki ali se pa uporabnik odloči za
zabojnik (kar bo omogočal nov izvajalec podjetje Saubermacher Komunala d.o.o.). Župan
dodaja, da tak material kot je npr. pokošena trava potrebuje tudi sosednja bioplinarna, ureja
pa se tudi občinska parcela, kjer bo občina potem lahko nudila prostor tudi za tak odpad.
G. Štefan Gjerkeš vpraša ali je možno z Občino Dobrovnik priti do sporazuma o ureditvi
njihove lokalne ceste, ki se priključuje na našo cesto (lokalna cesta v smeri proti
Radmožancem), ker je ta cesta v zelo slabem stanju.
Župan odgovarja, da do leta 2016 težko verjame, da bi Občina Dobrovnik šla v tako
investicijo, saj tudi Občina Tunrišče ne bo imela sofinancerskih sredstev, da bi šla v ta
projekt. Bliža se tudi investicija projekta Pomurski vodovod, začela se bodo koriščenja
evropskih sredstev in tako ne bo virov za takšne posege.
G. Ivan Prša vpraša ali so bile zbrane različne ponudbe za zavoz njivskih poti.
Župan odgovarja, da je Varaš d.o.o. zbiral ponudbe, v dogovoru z predstavniki krajevnih
skupnosti pa je bilo zmenjeno, da bodo prevoze opravljali kmetje, ki imajo ustrezno
mehanizacijo. Tako se je prihranil strošek navoza in se je lahko dobilo več materiala. Kjer
tega niso vozili kmetje, se je iskal najugodnejšo ponudnik.
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G. Ivan Prša vpraša ali je možno, da bi bile seje občinskega sveta v poletnem času ob 19.00
uri.
Župan odgovarja, da glede tega ne vidi zadržkov in tako prosi svetnike, da zavzamejo stališče
do predloga g. Prše. Sprejeta je odločitev, da bo naslednja seja občinskega sveta ob 19.00 uri
in se bo takrat videlo ali je to primerna ura.
G. Janez Lebar izpostavi, da je občinska parcela za Rodovito (ob Industrijski ulici) zelo
neurejena in bi jo bilo potrebno urediti.
Župan razloži, da je finančnih sredstev za urejanje javnih površin zelo malo, je pa bila
predvidena investicija na tej parceli in se je to sedaj nekoliko prestavilo. Kadrovska
kapaciteta podjetja Varaš, ki ureja javne površine je že z ostalo košnjo preobremenjena bodo
pa poskušali urediti parcelo vsaj z osnovno košnjo.
G. Ivan Prša v smislu prej navedene razprave izpostavi prav košnjo, ker opaža, da košnja z
opremo, ki jo občina ima poteka zelo počasi. Zato pove, da bi bilo potrebno razmisliti o
nakupu traktorja za košnjo.
Župan odgovarja, da proračunskih sredstev za nakup dodatne opreme trenutno ni možno
zagotoviti, se pa za prihodnja leta pripravlja projekt v okviru katerega je predviden tudi
nakup potrebne opreme.
G. Jože Magdič vpraša glede vloge za Pomurski vodovod, in sicer ali je bila vloga oddana z
finančnim načrtom kot je bilo obravnavano ali so bile kakšne spremembe.
Župan odgovori, da se je projekt proračunsko nekoliko znižal, ker je prišlo do določenih
racionalizacij na vodnih virih.Dokončni parametri bodo prejeti tekom naslednjega tedna.
K tč. 5: Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Turnišče o izvrševanju proračuna za
obdobje od 01.01.2011 do 31.12.2011
Župan pozove predsednika Nadzornega odbora g. Štefana Zvera, da predstavi predloženo
poročilo. G. Štefan Zver povzame vsebino poročila in izpostavi problem neizterjanih terjatev
iz naslova neplačane kanalščine, vodarine in stanarin. Prisotnim občinskim svetnikom
predloži v pogled seznam neizterjanih terjatev. Župan ob tem opozori, da gre za zaupne
podatke in se tako naj z njimi tudi ravna. Povzame, da pri pregledu porabe proračunskih
sredstev Občine Turnišče za obdobje 1.1.2011 do 31.12.2011 nadzorni odbor ni ugotovil
bistvenih odstopanj od sprejetega plana proračuna za leto 2011. Nato predlaga občinskemu
svetu, da sprejme poročilo v predloženi obliki in potrdi predlagane sklepe.
V nadaljevanju občinski svet soglasno sprejme
sklep št. 89: Občinski svet Občine Turnišče sprejema predloženo Poročilo Nadzornega
odbora Občine Turnišče o izvrševanju proračuna za obdobje od 01.01.2011 do
31.12.2011 in potrdi porabo proračunskih sredstev za čas od 01.01.2011 do 31.12.2011.
K tč. 6: Obravnava izvršitve plana proračuna za obdobje od 01.01.2011 do 31.12.2011
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Župan na začetku pove, da je bil zaključni račun obravnavan na seji Nadzornega odbora
Občina Turnišče, kjer je bil tudi potrjen. Zaključni račun vsebuje tudi poslovno poročilo
javnega podjetja Varaš d.o.o. za leto 2011 in poslovno poročilo Zavoda Koušta za leto 2011.
Tudi to gradivo je bilo obravnavano na seji Nadzornega odbora Občine Turnišče in na
odborih posameznih poslovnih subjektov (nadzorni odbor podjetja Varaš d.o.o. in svet zavoda
Koušta). Župan nato pozove vse prisotne k razpravi.
G. Janez Lebar opozori na neusklajenost računskih podatkov pri vsebini podatki o neplačanih
terjatvah iz preteklega leta, zato prosi če se lahko to razloži. Nato prosi za odgovor ali so
kupci stanovanj, ki so se prodajala poravnali neporavnane terjatve za nazaj.
Glede terjatev iz naslova stanovanj župan razloži, da stanovanja, ki so bila do sedaj prodana
vsa brez neporavnanih terjatev. Stanovanja iz katerih so nastale neporavnane terjatve se
zaenkrat niso prodala, ker ni bilo interesa. Kako bo pa z uspešnostjo iztrejave teh sredstev, ki
trenutno poteka, pa je težko napovedati, ker gre za socialno šibkejši sloj prebivalstva in je
izterjava praktično neizvedljiva, razen če se preide na deložacijo. Tu se pa potem vključuje že
Center za socialno delo. Ob tem pa je potrebno imeti v mislih tudi da vsaka izterjava stane
zato je potrebno balansirati med učinkom in stroškom.
Ga. Nada Zver, pripravljalka zakjučnega računa, nato prosi, če lahko pojasnilo v zvezi z
računsko napako pri postavki podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta poda
naknadno,ker mora podatkeje podrobneje pregledati.
Ker nadaljnjih vprašanj ni bilo je v nadaljevanju soglasno sprejet
sklep št. 90: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje zaključni račun občinskega
proračuna Občine Turnišče za leto 2011 v predloženi obliki.
K tč. 7: Obravnava Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata za leto 2011
Župan pozove ga. Alenko Maroša, medobčinsko inšpektorico, da predstavi predloženo
poročilo. Ga. Maroša poda pojasnilo na predloženo poročilo, predvsem glede števila izdanih
aktov in število obravnavanih zadev. Ob tem izpostavi, da delo medobčinskega inšpektoriata
ni samo izdaja odločb, ampak je potrebno vse kar se zgodo ustrezno evidentirati.
G. Janez Lebar prosi za primerjavo z ostalimi občinami na območju katerih deluje inšpektorat.
Ga. Maroša poda primerjalne podatke glede izdanih odločb.
G. Janez Lebar v nadaljevanju izpostavi neuspešnost pri izterjavi oziroma izvršitvi kazni.
Opozarja, da se tako ne doseže potreben učinek in kaznovani tako v bistvu ostajajo
nekaznovani.
Ga. Maroša pove, da izterjave do konca ne more sama izvesti saj teh pristojnosti nima ampak
je to potem v pristojnosti davčnih organov.
G. Janez lebar apelira na inšpektorico, da se bolj angažira na področju izterjave.
G. Jože Magdič vpraša kaj je z odvozom iz bioplinarne, ki ga lahko opazimo v naravi in sicer
ali to ni škodljivo za naravo in predvsem za podtalnico. Po drugi plati pa je prepovedano
odlaganje vejevja, pokošene trave itd. v naravi.
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Ga. Maroša odgovori, da je zaznala tako odlaganje in je že urgirala pri kmetijskem
inšpektorju od katerega sedaj čaka odgovor.
Ker nadaljnjih vprašanj ni bilo je župan v nadaljevanju pozval prisotne svetnike k glasovanju
ob tem je povedal, da se zaveda, da je postopek izterjave pri nas zelo birokratiziran in tudi
drag, zato upa, da se bo v prihodnje ta postopek na nivoju države poenostavil.
Tako je bil soglasno sprejet
sklep št. 91: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje Poročilo o delu Medobčinskega
inšpektorata za leto 2011 v predloženi obliki.
V tem delu se ga. Alenka Maroša poslovi.
Župan se nato vrne na šesto točko dnevnega reda, kjer se lahko poda pojasnilo na vprašanje g.
Janeza Lebarja glede računske napake. Ga. Nada Zver odgovori, da gre za tiskarsko napako
pri prepisu zneskov. In sicer je bil pri prepisu iz bilance stanja pod zaporedno številko 12
prenesen znesek za predhodno leto namesto zneska za tekoče leto. Zato prihaja do razlike v
seštevku.
K tč. 8: Obravnava sklepa – določitev cene za prodajo parcel v romskem naselju Gomilica
Župan razloži problematiko iz katere izvira predlagani sklep. In sicer je potrebno na nek način
priti do odkupov oziroma odprodaj parcel v romskem naselju njihovim uporabnikom, kajti to
potem omogoča legalizacijo njihovih gradenj. Šele takrat je možno urediti faktoriranje za
vodo, za smeti itd. vsakemu posameznemu uporabniku. V stanju, ki pa je trenutno, ko imajo
vsi prebicvalci romskega naselja enotno hišno številko je to nemogoče izvesti. Cena se je pa
določila glede na vplačani znesek s strani romov. Tako se predlaga, da se cene teh zemljišč
znižajo na predlagano ceno, to je 0,06 EUR na m2. Vsota preplačil se ob predlagani ceni
izravna z novimi plačili in ni proračunskih obremenitev.
sklep št. 92: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje predlagani sklep v katerem se
določa cena za prodajo parcel v romskem naselju Gomilica v višini 0,06 EUR na m2.
K tč. 9: Obravnava letnega poročila Zdravstvenega doma Lendava za leto 2011 in obravnava
Poslovnega načrta Zdravstvenega doma Lendava za leto 2012
Župan ob začetku obravnave te točke pove, da predloženo gradivo ni celotno gradivo, ki je
bilo v predloženo na občinsko upravo s strani ZD Lendava, pač pa gre za povzetek bistvenih
podatkov. Nato pozove predstavnika občinskega sveta v svetu zavoda ZD Lendava, g.
Stanislava Sobočana, da tudi on predstavi poročilo. G. Sobočan pove, da je ZD Lendava
posloval z pozitivnim rezultatom vendar izguba za nazaj še ostaja. Pozitiven rezultat
poslovanja izhaja tudi iz nerealiziranih planiranih investicij in nerealizacije vseh planirannih
zaposlitev. Dejstvo pa je da se vodstvo trudi poslovanje izboljšati in dosegati pozitivne
rezultate.
Župan pove, da je problem v zvezi z ZD Lendava predvsem kadrovska problematika, kar se
opaža tudi v naši zobozdravstveni ambulanti, kjer trenutno ni zobozdravnika. Sedaj se išče
nova rešitev. Župan je direktorici ZD Lendava predlagal, da se del kvot, ki jih ima sedaj ZD
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Lendava odstopi zasebniku, ki bi lahko prevzel opravljanje zobozdravstvene dejavnosti v tem
delu. Zdravstveni dom Lendava ni naklonjen temu predlogu, zato iščejo novo rešitev.
G. Stanislav Sobočan ob tem še seznani prisotne, da se ključne težave pri reševanje
kadrovskih težav pojavljajo pri postopkih urejanja dokumentacije v zvezi zaposlovanjem tujih
zdravnikov. Ti postopki so tako dolgotrajni in birokracijsko komplicirani, da zdravniki, ki jo
pripravljeni priti k nam med samim postopkom največkrat obupajo in odidejo drugam. Sicer
potekajo dogovori z dvema kandidatoma za zobozdravnika, so bomo pa vsekakor morali svoj
del sami izboriti.
Nadaljnje razprave ali vprašanj ni bilo. V nadaljevanju je bil soglasno potrjen
sklep št. 93: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje Poročilo o delu Zdravstvenega
doma Lendava za leto 2011 in Poslovni načrt Zdravstvenega doma Lendava za leto 2012
v predloženi obliki.
K tč. 10: Tekoče zadeve
Pri tej točki župan seznani svetnike, da se je pojavil interes za nakup nepremičnine kjer ima
Občina Turnišče kot plačnik doma za ostarele plombo na nepremičnini.
V nadaljevanju g. Robert Tkalčič izraziti zaskrbljenost, da odkup parcel v romskem naselju po
ceni, ki je bila sprejeta s sklepom št. 92 ne bo realiziran in tako ne bomo dosegli nobenega
učinka. Župan tako odpre razpravo na temo ali je sprejeta cena primerna ali naj se zniža. V
krajši debati pride do večinskega mnenja, da naj ostane cena taka kot je bila potrjena s
sklepom št. 92, to je 0,06 EUR na m2.
G. Janez Lebar se zanima za informacijo ali ima kdo od prisotnih več informacij o kvaliteti
vgrajene infrastrukture na objektu Samostan, ki se obnavlja. G. Robert Tkalčič pove, da je iz
popisov možno razbrati, da je planirana vgradnja kvalitetne opreme.
Nadaljnje razprave ni bilo. Tako so bile obravnavane vse točke dnevnega reda, župan je sejo
občinskega sveta zaključil ob 19.40 uri.

Zapisnikar:
Alenka Horvat l. r.

Župan Občine Turnišče:
Slavko Režonja l. r.
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