OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 13. REDNA SEJA, 18.10. 2012

ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila četrtek, 18.10.2012 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, Jožef Gjerkeš, Klaudija Sobočan,
Štefan Gjerkeš in Ivan Prša.
Odsotni člani občinskega sveta: dr. Matej Zadravec, Janez Lebar in Stanislav Šarkezi.
Prisotni vabljeni: Slavko Režonja – župan, Alenka Horvat in Marjan Gjura – občinska uprava,
Štefan Zver – predsednik Nadzornega odbora.
Na začetku 13. redne seje župan pozdravi vse prisotne in predstavi dnevni red z naslednjo
vsebino:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Volitve predstavnika v volilno telo – elektorja – za volitve predstavnikov lokalnih
interesov v Državni svet
3. Volitve kandidata za člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov
4. Obravnava zapisnika 12. redne seje
5. Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
6. Vprašanja in pobude svetnikov
7. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka občinskega prostorskega načrta
Občine Turnišče
8. Obravnava predloga Odloka o javnem redu in miru v Občini Turnišče
9. Odravnava predloga Odloka o občinskih cestah v Občini Turnišče
10. Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava
11. Tekoče zadeve
V nadaljevanju župan predlaga umestitev nove točke na dnevni red, in sicer točka
»Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev območja
rastlinjakov v Renkovcih (RE 11)«. Točko bi umestili pod zaporedno številko 8 dnevnega
reda. Z predlogom se vsi prisotni svetniki strinjajo, tako je potrjen nov dnevni red.
g. Ivan Prša vpraša glede druge točke dnevnega reda, in sicer kje so bila objavljena pravila ali
kakršne informacije glede postopka prijave za elektorja. Župan odgovori, da so bila pravila
sprejeta na prejšnji seji, postopek pa določi Državna volilna komisija.
K tč. 1: Ugotovitev sklepčnosti
Župan pove, da se je opravičil Matej Zadravec in Janez Lebar, Boštjan Houbar je napovedal
da se bo seji pridružil z rahlo zamudo, Stanislav Šarkezi pa se ni opravičil. Občinski svet je
sklepčen in lahko nadaljuje delo.
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K tč. 2 in 3: Volitve predstavnika v volilno telo – elektorja – za volitve predstavnikov lokalnih
interesov v Državni svet in Volitve kandidata za člana Državnega sveta – predstavnika
lokalnih interesov
g. Jože Magdič, kot član komisije za mandatnavprašanja, volitve in imenovanja,ki nadomešča
predsednika g. Zadravca predstavi prispele vloge. Komisija je prejela ano vlogo za elektroja,
kandidat je Robert Tkalčič, Gomilica 118a in eno vlogo za predstavnika. Kandidat za
predstavnika je Alojz Glavač, Sebeborci 84, Moravske Toplice. Komisija je na
korespondenčni seji oblikovala sezname za volitve.
(v tem delu se seji pridruži svetnik Boštjan Houbar).
V nadaljevanju župan pove, da je potrebno oblikovati volilno komisijo, potrebna sta še dva
člana, en član je g. Magdič Jože. G. Franc Režonja predlaga kot dva kandidata g. Jožeta
Gjerkeša in g. Stanislava Sobočana. G. Sobočan se predlagani funkciji odpove, v nadaljevanju
je predlagan Franc Režonja. Sestava volilne komisije je tako naslednja:
Jože Magdič, Jože Gjerkeš in Franc Režonja.
Predlog je soglasno potrjen.
V tem delu župan sejo prekine, da lahko volilna komisija izvede tajno glasovanje.
Po premoru in izvedenem glasovanju se seja nadaljuje. Predsednik volilne komisije g. Magdič
najprej predstavi poročilo za volitve elektroja. Prejetih je bilo 14 glasovnic, uporabljenih 11
glasovnic, veljavnih je bilo 8 glasovnic, neveljavne pa so bile 3 glasovnice. Kandidat za
elektroja je tako prejel 8 glasov.
V nadaljevanju g. Magdič predstavi še poročilo za volitve kandidata za člana Državnega
sveta. Prejetih je bilo14 glasovnic, uporabljenih je bilo 11, veljavnih je bilo 8, neveljavne so
pa bile tri glasovnice. Tako je kandidat Alojz Glavač prejel 8 glasov.
V nadaljevanju sta soglasno sprejeta naslednja sklepa:
sklep št. 99: Za predstavnika v volilno telo – elektorja - za volitve predstavnikov
lokalnih interesov v Državni svet, je izvoljen kandidat Robert Tkalčič, Gomilica 118a,
Turnišče.
sklep št. 100: Za kandidata za člana Državnega sveta - predstavnika lokalnih interesov,
je izvoljen kandidat Alojz Glavač, Sebeborci 84, Moravske Toplice.
K tč. 4: Obravnava zapisnika 12. redne seje
Župan povzame sklepe zapisnika 12. redne seje nato pa pozove prisotne k razpravi o
ustreznosti zapisnika.
G. Stanislav Sobočan prosi, če se lahko dopolni zapis pri točki 4 druga alineja. Sicer se strinja
z zapisanim želi samo, da se zapiše, da je želja vseh akterjev v KS Gomilica, da se pristopi k
odkupu predmetne zgradbe.
G. Ivan Prša vpraša glede lege ležečih policajev. Župan razloži natančno lokacijo v Gomilicah
(pri prihodu v Gomilice iz vasi Trnje, pri mostu) in lokacijo v Turnišču, na ulici 4. maja.
G. Robert Tkalčič opozori na trditev župana pri točki 6, ki se nanaša na določitev cene vode.
In sicer navedba župana, da ceno vode določajo na sosvetu župani in jo morajo potrditi
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posamezni občinski sveti ni v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Eko park
d.o.o. Župan razloži, da je bila natačnejša vsebina odloka oblikovala časovno po seji iz katere
je navedba iz tega izhaja drugačna navedba.
Nadaljnje razprave ali pripomb ni bilo tako je soglasno sprejet
sklep št. 101: Potrdi se zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče z
predlaganimi dopolnitvami.
K tč. 5: Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
-

potekal je prevzem novozgrajenih rondojev, ki pa še ni končan saj se okoli teh rondojev
pojavljajo številne nepravilnosti
urejena je površina ob igrišču v Renkovcih
izveden je bil črpalni preiskus za namene projekta Pomursko vodovod
delno so bila zamenjana okna v osnovni šoli, zamenjana so bila tudi svetila v telovadnici
urejene so bile slačilnice v Nedelici

K tč. 6: Vprašanja in pobude svetnikov
G. Sobočan Stanislav opozori na dejstvo, da je veliko kritike na nevarno urejen pas s
kamenjem pri novem rondoju v Gomilicah. Gre za pas med cestnim robnikom in kolesarsko
stezo kjer je nasuto kamenje. Župan pove, da bo kjub temu da gre za državno cesto zadevo
saniralo občinsko javno podjetje, ker je tako stanje kot je res nevarno.
G. Pucko Matej vpraša kdaj se predvideva ureditev ležečih policajev na Ulici 4. maja. Župan
odgovori, da težko pove točno kdaj, ker bo zadeva urejena izven rednih gradbišč oziroma v
sklopu zaključnih del oz gradbišča rondojev je pa obljubljeno, da bo vse kar je še potrebno
urejeno pred zimo. Glede na to, da ne gre za direktno proračunsko obremenitev moramo pač
počakati izvajalca, da uredi ko mu bo to čas dopuščal.
G. Zver Štefan opozori na težave, ki se pojavljajo ob prireditvi za Veliko mašo, ker občina kot
prireditelj ponudnikom ne zagotavlja elektrike. Župan pove, da se to lahko reši z občinskim
agregatom, vendar to posledično pomeni višjo ceno za uporabo prostora. Torej če se elektrika
vključi v ponudbo, bo potrebno najprej prilagoditi Odlok o občinskih taksah.
G. Zver poda še pobudo, da se zagotovi parcela kjer bi bilo možno odlagati vejevje in
podoben odpad. Župan odgovori, da se taka parcela lahko zagotovi ob čistilni napravi, vendar
je ob tem potrebno prevzeti odgovornost, ker bi v tem primeru šlo za neregistrirani deponijo,
kar ni v skladu z vsemi akti.
G. Jože Magdič opozori na neurejeno odvodnavaje ob priključku ceste iz trgovine Tuš
Renkovci na lokalno cesto v naselje Renkovci. Župan pove, da je z problemom zastoja vode
seznanjen bo pa to urejeno v sklopu del kjer bodo urejeni tudi ležeči policaji.
Ga. Alenka Premoša opozori na številne nepravilnosti ob izvedbi prireditve Turizem na
Koušto. Predvsem je bila problematična izvedba prireditve v petek, kjer se je pobirala
vstopnina s katero ljudje niso bili seznanjeni in se tudi ni pobirala dovolj dosledno. Za
uspešno organizacijo in izvedbo dotične prireditve v prohodnje bi bilo potrebno več
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komunikacije. Župan odgovarja, da je seznanjen z nekaterimi nepravilnostmi, je pa za del tega
odgovoren tudi izvajalec ne samo organizator. Bo pa v kratkem izveden sestanek z vsemi
društvi kjer bo obravnavana tudi ta tema.
K tč. 7: Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka občinskega prostorskega
načrta Občine Turnišče
Župan pove, da je bilo gradivo obravnavano tudi na Odboru za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami. Na sejo odbora so bili vabljeni tudi vsi občinski svetniki,
preko spletne strani je bila obveščena tudi širša javnost. Ker je predsednik odbora g. Janez
Lebar odsoten, župan na kratko predstavi stališča odbora.
G. Magdič Jože pove, da je odbor predlagal, da se enota urejanja RE12 umakne iz odloka,
sedaj pa je to v odloku še ostalo. Zanima ga ali je sedaj v odloku kot je predložen enota RE12
enakopravna napram ostalim delom v naselju Renkovci ali se pa lahko v tej enoti gradi kjer
koli. G. Gjura pove, da enota ni bila umaknjena zaradi samega postopka, ker so bila
pridobljena že vsa mnenja, je pa enota enakopravna ostalim enotam urejanja.
Ker drugih pripomb ni bilo, je na predlog župana občinski svet soglasno sprejel
sklep št. 102: Potrdi se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka občinskega
prostorskega načrta Občine Turnišče v predloženi obliki.
K tč. 8: Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev
območja rastlinjakov v Renkovcih (RE 11)
Župan pove, da je bilo dan pred sejo pridobljeno še zadnje mnenje, ki je bilo potrebno za
nadaljevanje postopka zato se je odločil, da se lahko odlok v prvem branju obravnava na
sedanji seji. Na kratko predstavi vsebino odloka, v glavnem gre za širitev območja
rastlinjakov za namen širitve dejavnosti podjetja Paradajz d.o.o.
V nadaljevanju je soglasno sprejet
sklep št. 103: Potrdi se predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
širitev območja rastlinjakov v Renkovcih (RE 11) – prvo branje.
V tem delu zaradi nadaljnjih obveznosti sejo zapusti svetnik g. Matej Pucko.
K tč. 9: Obravnava predloga Odloka o javnem redu in miru v Občini Turnišče
G. župan pove, da gre za uskladitev obstoječega odloka z novo zakonodajo. Glede na to, da se
sama vsebina odloka podrobneje ne spreminja župan predlaga, da se predloženi odlok sprejme
po skrajšanem postopku. Vsi prisotni se strinjajo.
Razprave ni bilo, na predlog župana je občinski svet soglasno sprejel
sklep št. 104: Sprejme se Odlok o javnem redu in miru v Občini Turnišče v predloženi
vsebini.
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K tč. 10: Odravnava predloga Odloka o občinskih cestah v Občini Turnišče
Župan pove, da gre tako kot pri prejšnjo točki zgolj za uskladitev z zakonodajo zato predlaga
skrajšani postopek sprejema odloka. Z predlogom se vsi prisotni strinjajo.
Ker pripomb na predložen odlok ni bilo, je župan predlagal in občinski svet soglasno sprejel
sklep št. 105: Sprejme se Odlok o občinskih cestah v Občini Turnišče v predloženi
vsebini.
K tč. 11: Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EKO-PARK d.o.o.
Lendava
Župan v uvodu pove, da gre zgolj za prvo obravnavao predloženega odloka. Sam odlok je bil
obravnavan tudi na sosvetu kjer so bile dane številne pripombe na vsebino odloka. Odlok bo
pa potrebno v prihodnosti sprejeti, ker je to nujno zaradi nadaljevanja projekta Pomurski
vodovod. Vsebino bo pa potrebno seveda še uskladiti.
V nadaljevanju župan predstavi člene, ki so se na obravnavi na sosvetu izkazali za najbolj
problematične:
- namen odloka (2. člen)
- javne službe in javna pooblastila (9. člen)
- občinski sveti ustanoviteljic (13. člen)
- sestava skupščine (15. člen)
- sklic skupščine (17. člen)
- pristojnosti skupščine (18. člen)
- delovanje in sprejem odločitev v skupščini (19. člen)
- imenovanje nadzornega sveta (20. člen)
- prenehanje mandata (26. člen)
- postopek podelitve prokure in poslovnega pooblastila (29. člen)
- ugotavljanje poslovnega izida (35. člen)
- izstop in izključitev ustanoviteljice (38. člen)
Župan pove, da je cilj naše in sosednjih občin zagotoviti neodvisnost upravljanja sekundarnih
in primarnih vodov, prosi pa vse prisotne svetnike, da na mail zupan@turnisce.si pošljejo vse
pripombe in nasvete kako čimbolj kavlitetno oblikovati vsebino odloka.
G. Robert Tkalčič želi, da se poda obrazložitev zakaj je nujno, da se vstopi v podjetje Eko
park d.o.o. Župan pove, da smo se k temu zavezali z Aneksom št. 1, ki je bil sklenjen k krovni
pogodbi za pripravo projekta Pomurski vodovod.
G. Jože Magdič pove, da gre za vsiljeno odločitev sprejema odloka Eko park d.o.o in s tem
vstopa v podjetje, kar pa smo s strani Občine Lendava že navajeni. Sedaj je potrebno strmeti k
temu, da se dobi neodvisnost vsaj na primernem in sekundarnem delu vodovoda.
G. Režonja Franc se strinja z mnenjem g. Magdiča, opozarja, da je potrebno iz tega
»prisilnega« vstopa v podjetje Eko park d.o.o iztržiti čim več.
G. Stanislav Sobočan se strinja s predhodniki, potrebno bo spremeniti odlok tako, da bomo
imeli vsaj nekaj odločevalske moči. V predloženem odloku je upravljanje popolnoma v rokah
Občine Lendave.
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Po končani razpravi je župan dal predloženi predlog odloka na glasovanje. Tako je bil z 7
glasovi ZA in tremi glasovi PROTI sprejet
sklep št. 106: Sprejeme se predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EKO-PARK
d.o.o. Lendava – prvo branje.
Pod točko tekoče zadeve ni bilo razprave, tako so bile obravnavane vse točke dnevnega reda,
župan je sejo občinskega sveta zaključil ob 21.10 uri.

Zapisnikar:
Alenka Horvat, l. r.

Župan Občine Turnišče:
Slavko Režonja l. r.
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