OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 12. REDNA SEJA, 31.07. 2012

ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila torek, 31.07.2012 ob 18.00 uri v sejni dvorani KS Turnišče

Prisotni člani občinskega sveta: Boštjan Houbar, Robert Tkalčič, Stanislav Sobočan, Jože
Magdič, Matej Pucko, Franc Režonja, Alenka Premoša, Janez Lebar in Stanislav Šarkezi.
Odsotni člani občinskega sveta: dr. Matej Zadravec, Jožef Gjerkeš, Klaudija Sobočan, Štefan
Gjerkeš in Ivan Prša.
Prisotni vabljeni: Slavko Režonja – župan, Marjan Gjura – občinska uprava.
Na začetku 12. redne seje župan pozdravi vse prisotne in predstavi dnevni red z naslednjo
vsebino:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ugotovitev sklepčnosti
Obravnava zapisnika 11. redne seje
Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
Vprašanja in pobude svetnikov
Obravnava dokumenta Stališča do pripomb v postopku sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče
Obravnava Upravljavskega načrta za projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja sistem A
Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Turnišče
Obravnava predlogov članov Sveta zavoda Koušta
Tekoče zadeve

Dnevni red je soglasno potrjen.
K tč. 1: Ugotovitev sklepčnosti
Župan ugotovi, da je prisotnih osem članov občinskega sveta, šest članov je odsotnih. Navede
da so se upravičili g. Ivan Prša, ga. Klaudija Sobočan in g. dr. Matej Zadravec, g. Režonja
Franc je sporočil, da se bo zaradi obveznosti zamudil na sejo. Občinski svet je sklepčen in
lahko nadaljuje delo.
K tč. 2: Obravnava zapisnika 11. redne seje
Župan povzame sklepe iz zapisnika 11. redne seje, povzame podane vsebino zapisnika,
predvsem sprejete sklepe in vprašanja svetnikov ter pobude svetnikov. Navede, da je bila
upoštevana pobuda g. Stanislava Sobočana glede zapisnika, da se pri obravnavi posameznih
točk dnevnega reda povzame tudi bistvena razprava.
Glede postavljenih vprašanj na 11. redni seji poda naslednje odgovore:
 Gradiva se pripravljajo obojestransko tiskana in se izogiba barvnega tiska;
 Obvoz ob izgradnji krožišč je bil primerno korigiran. Aktivno je sodeloval tudi pri
odpravi napak pri izgradnji, da bodo krožišča normalno prevozna tudi za kombajne in
tovornjake;
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 Spletna stran Občine Turnišče je obnovljena, možno bo sprotno ažuriranje vsebin, tudi
zapisnikov občinskega sveta;
 Glede zbiranja vejevja župan navede, da še parcele niso v celoti odkupljene, odkup se
bo poskušalo izvesti v jesenskem času;
 Glede zbiranja ponudb za zavažanje njivskih poti župan navede, da je bilo zbranih več
ponudb;
 Glede sklica občinskega sveta ob 18.00 uri se opraviči, ker je spregledal, da ni
upoštevan predlog, ki ga je podal g. Ivan Prša;
 Urejena je parcela pri Rodoviti, tako da jo je možno normalno pokositi;
 Glede košnje zelenic in obcestnih jarkov navede, da se poskuša vse pokositi
pravočasno;
 Glede vodovoda pove, da smo dobili odgovore na nekatera vprašanja, investicija se je
glede na prvotno vrednost zmanjšala, projekt se še vedno optimizira.
Nato da zapisnik v razpravo.
G. Lebar Janez navede, da on ni imel pomisleke glede kvalitete, vprašal je le če se bo obnova
dokončala pred vselitvijo, ali pa se bodo sestre prej vselile in bo potem nadaljevala obnova.
Župan navede, da se bo na podlagi magnetograma zapisnik v tem delu popravil.
G. Tkalčič opozori, da je bila koncesija dana Nograd d.o.o. Hotiza, ne spomni pa se, da bi bila
ta koncesija prenesena na Nograd GP Črenšovci. Tako se koncesijska pogodba ne more
odpovedati Nograd GP Črenšovci.
G. župan meni, da je bila koncesija prenesena na

Nograd GP Črenšovci, bo pa to preveril.

Ker drugih pripomb ni bilo, je na predlog župana občinski svet soglasno sprejel
sklep št. 94: Potrdi se zapisnik 11. redne seje s predlaganimi pripombami iz razprave.

K tč. 3: Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
Župan seznani člane svet o aktivnostih, ki so potekale v času od prejšnje seje občinskega svet:
- Končuje se izgradnja krožišč. Projekti so bili izredno pomanjkljivi, zato je bilo potrebno
veliko dogovarjanja z izvajalci, da so zadeve nekako uredile.
- Projekt odkupa in sanacije Rodovite je zaključen in plačan. Čaka se na državna sredstva,
za katera je zahtevek vložen.
Pri rekonstrukciji omrežja KTV je večina stvari urejenih, tako da je možno priključevanje
uporabnikov.
- V šoli se bodo zamenjala dotrajala okna, 42 komadov. Projekt je odobren in bo v kratkem
podpisana pogodba. Obstoječa okna so na voljo občanom.
- Projekt romske infrastrukture se je začel izvajati. V okviru projekta bodo uredile parcele,
uredilo odvodnjavanje in javna razsvetljava ter uredili električni priključki za vsako hišo
posebej.
- Uredijo se površine ob igrišču v Renkovcih, kar bo izvedeno v naslednjem mesecu.
- Opravljena je bila javna razprava o spremembah OPN.
Stran 2

OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 12. REDNA SEJA, 31.07. 2012

-

V Zdravstveni postaji je začela delati zobozdravnica, ki bo delala vsak dan poln delovni
času.
Izvedena je bila korespondenčna seja za postavitev ležečih policajev, ker je bilo planirano,
da bo delo izvedeno že pred dvema tednoma. Ker se je moral izvajalec premestiti na novo
gradbišče se je ta izvedba zamaknila in bodo dela izvedena v avgustu.

K tč. 4: Vprašanja in pobude svetnikov
Stanko Sobočan:
 Meni da je postavitev ležečih policajev pozitivna odločitev. Ta predlog je KS
Gomilica podala že pred leti, vendar zaradi različnih vzrokov ni bil realiziran.
 Na KS Gomilice in društva v Gomilici je prišla ponudba podjetja I-ROSE d.o.o. za
prodajo parcela 3119 k.o. Gomilica. Izvedena je bila skupna seja društev in KS
Gomilica, kjer je bilo dogovorjeno, da se poskuša pogajati za nižjo ceno, saj je cena
23.000,00 € absolutno previsoka.
 Glede krožišča v Gomilici navede, da je po popravkih boljše, vendar po mnenju
kombajnistov še ni optimalno. Opozoril je tudi, da bi bilo potrebno do konca urediti
okolico pri krožišču (Urediti škarpo, da ne bo prišlo do drsenja zemlje s pokopališča).
Navedel je, da so ga strokovnjaki z elektro področja opozorili, da so luči postavljene
preveč.
 Vpraša še, če je res da so ograje po zakonu lahko visoke le do 2,2 m, ker je potem
občinski svet sprejel napačno odločitev.
G. župan navede, da so postavitve javne razsvetljave predlagali strokovnjaki, luči imajo
varčne sijalke in mi moramo verjeti, da je razporeditev pravilna.
Glede zida navede, da ja bila odločitev pravilna, saj so se pridobila mnenja glede te odločitve.
Glede odkupa parcele pri vaškem domu je navedel, da se je poskušal pogajati za nižjo ceno,
vendar na to niso pristali. Zmenjeno pa je z g. Stanislavom Zverom za odkup parcele pri
igrišču.
G. Tkalčič vpraša, kako se odvijajo zadeve glede izgradnje trgovskega centra. Govori se, da
je investitor odstopil od namere po izgradnji.
G. župan navede, da ni odstopil ampak išče možnosti za pridobitev sredstev za investicijo.
G. Lebar je vprašal glede interesa za prostore ukinjene Mercatorjeve trgovina »Izbor«.
G župan odgovori, da je interes za to zgradbo minimalen, saj je tudi tam cena glede na naše
razmere previsoka.
G. Lebar je postavil naslednja vprašanja:
- Zakaj je javna razsvetljava pri krožišču postavljena na desni strani, ne pa na strani kjer je
kolesarska steza;
- Zakaj se cena kabelske televizije zvišuje na 18 evrov, če govorimo, da se bodo stroški
gospodinjstva zmanjšali;
- Predlaga da se ob napačnem vabilu, kot je bilo to ob gostovanju vlade v Turnišču, vsaj
svetnike obvesti z novim vabilo o pravilnem času in datumu.
- Vpraša še glede pritožbe stanovalcev Mladinske ulice, če je bila obravnavana. Meni da bi
moral biti projekt predstavljen na zboru občanov ali pa vsaj v razgovorih s stanovalci in
nebi prišlo do takih konfliktov.
G. župan odgovori, da ni bilo nobene uradne pritožbe. Ob pridobivanju gradbenega dovoljenja
je bilo pridobljeno soglasje vseh mejašev. Zadeve so bile medijsko prenapihnjene.
Stran 3

OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 12. REDNA SEJA, 31.07. 2012

Dogovorjeno je, da se bo vse stanovalce Mladinske ulice v mesecu septembru povabilo na
razgovor in se bo predstavil projekt, da bi se zid čim bolj prekril.
Glede rondoja je navedel, da je tako predvideno v projektu.
Glede kabelske je povedal, da se cene lahko primerjajo s konkurenco, katerih cene so višje.
G. Gjura pa je navedel, da se KTV ni gradila iz samoprispevka ampak iz prispevka
naročnikov, postaja pa je bila v najemu.
K tč. 5: Obravnava dokumenta Stališča do pripomb v postopku sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče (gradivo Stališča do pripomb OPN je priloga
zapisnika)
Uvod poda župan, ki navede bistvene spremembe prostorskega načrta Občine Turnišče, ki se
nanašajo predvsem na selitev kmetijskih objektov Gjerkeš, piščančja farma Sečijevih,
razširitev gospodarske cone, umestitev rekreacijskega centra in razširitev rastlinjakov v
Renkovcih, upoštevane so tudi pripombe občinskega sveta glede streh, ograj ter nekatere
manjše spremembe v stavbna oziroma kmetijska zemljišča. Osnutek Sprememb OPN je bil
nato mesec dni razgrnjen, v začetku meseca julija pa je bila opravljena javna obravnava, ki pa
je bila slabo obiskana. Na obravnavi so bile podane nekatere pripombe. Na pripombe je
pripravljavec Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče
pripravil stališča do katerih se mora opredeliti občinski svet.
G. Sobočan je vprašal, kakšen je to substrat kamena volna, ker jo on pozna le kot izolacijsko
sredstvo.
G. župan navede, da to ni to kamena volna, ki predstavlja izolacijski material. V CPVO je bilo
ugotovljeno, da ta substrat ni škodljiv. Enako je potrdil tudi g. Režonja.
G. Tkalčič je vprašal, če se je kaj oglasil g. Potež zaradi razširitve črpalke na bencinske
derivate.
G. župan je navedel, da se ni oglasil, je pa možno graditi tudi črpalko za bencinske derivate.
G. Janez Lebar vpraša, če je vključena pripomba glede streh na gospodarskih poslopjih.
G. župan navede, da je vključeno v dikciji, kot je bilo predlagano, to je do 1/3 objekta je
lahko enokapnica ali ravna streha.
Drugih pripomb ni bilo, na predlog župana so člani občinskega sveta soglasno sprejeli
sklep št. 95:
Potrdi se dokument Stališča do pripomb v postopku sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta Občine Turnišče v predlagani vsebini.
K tč. 6: Obravnava Upravljavskega načrta za projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja sistem A
(predlog Upravljavskega načrta je priloga zapisnika)
Župan navede, da je upravljavki načrt enoten za vse občine. Člane občinskega sveta
podrobno seznani z vsebino upravljavskega načrta, predvsem poudari da je Ministrstvo za
okolje zahtevalo, da se določi enotni upravljavec za vse objekte vodovoda. Dogovorili so se
pa, da ima vsaka občina možnost izbrati svojega vzdrževalca objektov na svojem področju.
Opozoril je tudi na povečanje vodnih virov v Gaberju in Turnišču.
Nato da župan Upravljavski načrt v razpravo.
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G. Tkalčič pove, da nikjer ni navedeno, če je cena vode fiksna.
G. župan navede, da ceno vode določajo na sosvetu župani in jo mora potrditi vsak občinski
svet.
G. Magdič je izrazil bojazen, da projekt ne bo do konca izveden, ker bodo zmanjkala sredstva.
G. župan pove, da so po zagotovilih ministrov Žerjava in Bogoviča sredstva v proračunu
zagotovljena. Pove tudi, da je dogovorjeno da bodo sredstva iz državnega proračuna nakazana
pred zapadlostjo situacije kot akontacija, da bi se zagotovila likvidnost občin.
G. Sobočan vpraša, kaj pomeni omrežnina 1 in kaj omrežnina 2, predvsem izstopa omrežnina
2 za Lendavo, ki je zelo nizka. Prosil je tudi za pojasnilo, kako se obračuna omrežnina.
G. župan navede, da se omrežnina 1 nanaša na vodne vire in transportne vode in se nanaša na
investicijo v te objekte in je za vse občine enotna, omrežnina 2 pa se računa iz investicije v
sekundarne in primarne vode. Kjer se ti vodi ne gradijo, je omrežnina nizka. Navede še, da
lahko občina sofinancira omrežnino v prvem letu 50 %.
G. Gjura navede, da omrežnino predstavlja amortizacija od vrednosti objektov in zavarovanje
teh objektov.
Ker drugih pripomb na Upravljavski načrt ni bilo, so na predlog župana člani občinskega
sveta soglasno sprejeli
sklep št. 96: Potrdi se Upravljavski načrt za projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja
sistem A v predlagani vsebini.
K tč. 7: Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno
vodo na območju Občine Turnišče (predlog odloka je priloga zapisnika)
G. župan navede, da morajo vse občine v svojih odlokih določiti enotnega upravljavca
sistema. Za sistem A je upravljavec EKO-PARK d.o.o. iz Lendava.
Razprave ni bilo, na predlog župana je občinski svet soglasno sprejel
sklep št. 97: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno
vodo na območju Občine Turnišče v predlagani vsebini.
K tč. 8: Obravnava predloga članov Sveta zavoda Koušta (predlog je priloga zapisnika)
Pismen predlog so člani sveta prejeli v gradivu. Župan je navedel da os kandidati bili
predlagani s strani društev, predlog je dal v razpravo.
G. Magdič je opozoril, da mora biti predlog z rojstnim datumom in naslovom.
Tudi ostali člani občinskega sveta so bili enakega mnenja.
G. župan vpraša, ali naj zavrnemo predlog in ga ne obravnavamo ali pa člane vseeno
imenujemo.
V razpravi se nato člani sveta dogovorijo, da se predlog potrdi, če se ugotovi, kdo so
predlagani člani. V sklepu je potrebno navesti rojstne podatke in naslov kandidatov.
V nadaljevanju se ugotovi, da so predlagani člani sveta g. Danijela Apatič, Kranjčeva ulica 8,
Turnišče, Katja Balažic, Gomilica 79a in Uroš Maučec, Kratka ulica 5, Turnišče
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Ker pripomb na predlagane člane ni bilo, je župan predlagal in občinski svet soglasno sprejel
Sklep št. 98: Za člane Sveta zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta s strani
uporabnikov storitev se imenujejo:
1. Danijela Apatič, roj. 16.1.1979, Kranjčeva ulica 8, Turnišče
2. Katja Balažic, roj. 1.7.1988, Gomilica 79a
3. Uroš Maučec, roj. 9.6.1985, Kratka ulica 5, Turnišče
K tč. 9: Tekoče zadeve
 Zahteva soglasja za zaposlitev – Osnovna šola Turnišče – seznanitev (zahteva za
izdajo soglasja je priloga zapisnika)
G. župan pove, da soglasje na nove zaposlitve v javnem zavodu Osnovna šola Turnišče daje
župan, Sam se je odločil, da o tem seznani občinski svet. Pove da bo ravnateljica v roku 10
dni pripravilo sistemizacijo. Navede tudi, da se dela na tem, da bi se ekonomska cena znižala.
Predlaga, da bi to gradivo obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti in vsi dokumenti, ki so bila podlaga za odločitev posreduje članom občinskega
sveta in se opravi korespondenčna seja.
G. Režonja navede, da so vsi proračunski uporabniki dobili navodila, da se javnih
uslužbencev, ki se upokojijo ali so zaposleni za določen čas ne nadomešča. Vpraša tudi, če
imamo alternativni vir za pokrivanje stroškov novih zaposlitev.
G. župan navede, da tega ne bo mogoče izvajati v vrtcu, ker bi oddelki ostali brez vzgojiteljic.
Čaka se še vse podlage od ministrstev, da bi se lahko naredila sistemizacija. Prav tako sta se z
ravnateljico dogovorila, da se sistemizacija napravi le za mesece do konca leta.
V nadaljevanju se člani sveta dogovorijo, da se nova sistemizacija in nova ekonomska cena
obravnava na Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in se nato
izvede korespondenčna seja.
Nadaljnje razprave ni bilo. Tako so bile obravnavane vse točke dnevnega reda, župan je sejo
občinskega sveta zaključil ob 20,10 uri.

Zapisnikar:
Marjan Gjura, l. r.

Župan Občine Turnišče:
Slavko Režonja l. r.
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