OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 14. REDNA SEJA, 26.11.2012
ZAPISNIK
14. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila ponedeljek, 26.11.2012 ob 18.00 uri v prostorih Občine Turnišče
Prisotni člani občinskega sveta: Robert Tkalčič, Stanislav Sobočan, Jože Magdič, Matej Pucko,
Alenka Premoša, Jožef Gjerkeš, Klaudija Horvat, Štefan Gjerkeš, Ivan Prša in Janez Lebar.
Odsotni člani občinskega sveta: dr. Matej Zadravec, Franc Režonja, Boštjan Houbar in Stanislav
Šarkezi.
Prisotni vabljeni: Slavko Režonja – župan, Alenka Horvat, Nada Zver in Marjan Gjura – občinska
uprava, Štefan Zver – predsednik Nadzornega odbora.
Na začetku 14. redne seje župan pozdravi vse prisotne in predstavi dnevni red. Ob tem predlaga
razširitev dnevnega reda s točko »Seznanitev z vlogo za projekt Pomurski vodovod -sistem A« in s
točko »Podaljšanje sklepa o cenah programov za predšolsko vzgojo v Vrtcu Turnišče za šol. l.
2012/2013«. Tako je predlagan dnevni red naslednji:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava zapisnika 13. redne seje in 4. izredne seje
3. Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
4. Vprašanja in pobude svetnikov
5. Obravnava predloga Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2012
6. Obravnava Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Turnišče
7. Imenovanje člana sveta zavoda Pomurskih lekarn
8. Uskladitev neprofitnih najemnin za leto 2012
9. Obravnava vloge za dodelitev posebne študentske stimulacije za opravljeno diplomo
10. Obravnava vloge za projekt Pomurski vodovod - sistem A
11. Podaljšanje sklepa o cenah programov za predšolsko vzgojo v Vrtcu Turnišče za šol. l.
2012/2013
12. Tekoče zadeve
Predlagan dnevni red je soglasno potrjen.
K tč. 1: Ugotovitev sklepčnosti
Župan ugotavlja, da so odsotni 4 člani občinskega sveta, občinski svet je sklepčen in lahko nadaljuje
delo.
K tč. 2: Obravnava zapisnika 13. redne seje in 4. izredne seje
Župan povzame sklepe najprej zapisnika 13. redne seje in nato še sklepe zapisnika 4. izredne seje.
Nato pozove vse prisotne k razpravi glede ustreznosti zapisnika.
Pripomb ni bilo tako je bil soglasno sprejet najprej
sklep št. 109: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje zapisnik 13. redne seje v predloženi obliki.
in nato še
sklep št. 110: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje zapisnik 4. izredne seje v predloženi obliki.
K tč. 3: Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
Župan na kratko predstavi aktivnosti od zadnje seje, in sicer:
- objavljen je bil OPN in OPPN
- končana je bila sanacija ceste Gomilica – Lipa
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- urejene so bile bankine v vseh vaseh
- izvedene so bile prireditve ob praznovanju občinskega praznika
- izveden je bil sestanek na Direkciji RS za ceste glede izvedbe rekonstrukcije ceste skozi naselje
Turnišče
- oddana je bila vloga za energetsko sanacijo OŠ Turnišče
- izvedene so bile vse aktivnosti za oddajo vloge za Pomurski vodovod
- izveden je bil ogled stare Ledave z predstavniki ARSO-ja zaradi sanacije brežin
K tč. 4: Vprašanja in pobude svetnikov
G. Ivan Prša vpraša ali bo regionalna cesta skozi Turnišče po reknostrukciji enako široka ali pa bo
ožja. Župan odgovarja, da bo cestišče sigurno ožje, oženje je potrebno že zaradi ureditve pločnikov.
G. Jožef Gjerkeš vpraša glede planirane zapornice na »Mali ledavi« in sicer ali bo to urejeno z
zapornico ali pa je možna kakšna druga tehnična rešitev. Župan odgovarja, da se najbolj primerna
rešitev še išče je pa to v pristojnosti ARSO-ja.
G. Robert Tkalčič vpraša ali se na območju občine Turnišče predvideva vzpostavitev optičnega
omrežja, glede na to da sosednje občine pristopajo k takim investicijam. Župan odgovarja, da so se
nekatere občine tega lotile preko projekta odprave »belih lis« vendar pa Občina Turnišče le teh nima
oziroma vsaj ne toliko, da bi lahko skozi ta način vzpostavili optično omrežje. Edini način je tako, da
ponudniki storitev zgradijo svoje omrežje, za kar pa mora biti izkazan zadosten interes naročnikov.
G. Janez Lebar vpraša kako je z delovanjem matičnega urada glede na dejstvo, da se ti uradi ponekod
ukinjajo. Župan odgovarja, da je imela občina glede tega razgovore z UE Lendava že prejšne leto, kjer
je bilo dogovorjeno, da se za prostore matičnega urada več ne računa najemnina in tako bo matični
urad v Turnišču do nadaljnjega ostal.
K tč. 5: Obravnava predloga Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2012
Župan pozove predstavnico občinske uprave Nado Zver, da predstavi vsebino. Tako ga. Nada
predstavi spremembe postavka na prihodkovni in na odhodkovni strani. Župan nato pozove še
predsednike vseh treh odborov, da predstavijo sprejete sklepe odborov v zvezi rebalansom.
Tako g. Stanislav Sobočan pove, da je odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe potrdil predlagani rebalans proračuna Občine Turnišče za leto 2012. Pravtako je predlagani
rebalans potrdil tudi odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, kot je to
potrdil predsednik odbora g. Janez Lebar in enakega mnenja so bili na odboru za negospodarstvo in
javne službe družbenih dejavnosti, ki ga je vodil podpredsednik Robert Tkalčič.
Nadaljnje razprave ni bilo tako je bil soglasno sprejet
sklep št. 111a: Občinski svet Občine Turnišče sprejme rebalans plana proračuna Občine
Turnišče za leto 2012 v predloženi obliki.
in
sklep št. 111b: Občinski svet Občine Turnišče sprejme Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Turnišče za leto 2012 v predloženi obliki.
K tč. 6: Obravnava Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Turnišče
Župan predstavi priloženo gradivo predlaga, da se vrednost točke za izračun nadomestila ne spreminja
in tako ostane enaka kot leto 2012. Ker v nadaljevanju ni bilo razprave je bil soglasno sprejet
sklep št. 112: Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Turnišče se ohrani na ravni leta 2013, in tako v letu 2013 znaša za uporabo nezazidanega
stavbnega zemljišča 0,00011 EUR, za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča pa 0.00028 EUR.
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K tč. 7: Imenovanje člana sveta zavoda Pomurskih lekarn
Župan pove, da je potekel mandat dosedanjemu predstavniku v svetu zavoda Pomurskih lekarn, to je
bil robert Tkalčič in je potrebno imenovati novega člana. Predlaga, da se že imenovanemu članu
mandat podaljša in pozove vse prisotne k razpravi. Ker so predlog vsi podprli je bil soglasno sprejet
sklep št. 113: Občinski svet Občine Turnišče za člana sveta zavoda Pomurskih lekarn predlaga
podaljšanje mandata dosedanjemu predstavniku, to je Robert Tkalčič, Gomilica 118a, Turnišče.
K tč. 8: Uskladitev neprofitnih najemnin za leto 2012
Župan predstavi predloženo gradivo, in sicer občina predlaga, da ostane neprofitna najemnina za
stanovnja v letu 2013 enaka kot je bila v letu 2012, to pa je 4,04% od vrednosti stanovanja.
Razprave ni bilo, na predlog župana je občinski svet soglasno sprejel
sklep št. 114: Stopnja najemnine za neprofitna stanovanja v lasti Občine Turnišče se za leto 2013
določi v višini 4,04% od vrednosti stanovanja.
K tč. 9: Obravnava vloge za dodelitev posebne študentske stimulacije za opravljeno diplomo
Župan najprej pozove predstavnika Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, g.
Roberta Tkalčiča, da predstavi mnenje odbora. Ta pove, da je odbor vlogo obravnaval in soglasno
potrdil, da se vlagatelju dodeli posebna stimulacija v višini kot se je njegovim predhodnikom, to je
120,00 EUR. Nato župan pozove vse prisotne k razpravi.
g. Stanislav Sobočan pove, da podpira predlog odbora, bi pa bilo mogoče dobro razmisliti o povišanju
zneska za tako stimulacijo. Tak predlog predlaga tudi g. Janez Lebar. Župan odgovori, da je ta znesek
bil praksa že iz preteklosti, bi pa bilo potrebno potem tak predlog podati na pristojen odbor. G. Jože
Magdič opozori na to, da je ob tem predlogu povišanja potrebno podati tudi predlog od kje vzeti
sredstva za predlagano povišanje.
Ker pripomb na predložen odlok ni bilo, je župan predlagal in občinski svet soglasno sprejel
sklep št. 115: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje dodeltev posebne stimulacije za opravljeno
diplomo za vlagatelja Gorazd Bence. Višina posebne stimulacije znaša 120,00 EUR.
K tč. 10: Obravnava vloge za projekt Pomurski vodovod - sistem A
Župan predstavi vsebino predmetne vloge. V gradivu je sicer samo izvleček vloge, ker je vloga zelo
obsežna, je pa v izvlečku vse kar se nanaša na Občino Turnišče. Župan pozove vse, ki bi želeli celotno
vlogo, da pustijo svoj elektronski naslov za posredovanje, ali se oglasijo na občinski upravi. Skupna
vrednost projekta je 45.614.160,00 EUR. Do januarja 2012 naj bi dibili slepe in bi tako lahko začeli
februarja z razpisi. Izgradnja se tako predvideva v drugi polovici leta 2013. Občina Turnišče je
vključena v projektu z vrednostjo investcije cca. 8.000.000,00 EUR. Ker gre pri kalkulacijah za
projektantske vrednosti se predvideva da bo realni znesek nekaj nižji, bo pa nastal strošek tudi v
proračunu. Vsi župani, ki so v sistemu pa so se dogovorili, da se podpiše Odlok o ustanovitvi podjetja
Eko-park d.o.o. in nato to podjetje z vsako občino posebej sklene pogodbo, kjer se posebej definirajo
storitve. Ti dokumenti se bodo še posebej obravnavali. Nato župan pozove vse prisotne k razpravi in
pove, da mora občinski svet odločiti ali ga pooblasti za podpis vloge.
g. Jožef Magdič vpraša ali so sredstva kohezijskega sklada zagotovljena. Župan potrdi, da so
ta sredstva zagotovljena.
g. Robert Tkalčič vpraša ali projekt ne vkjučuje hišne priključke. Župan odgovarja, da tega v projektu
kot posebna postavka ni, je pa zajeto v celotnih popisih. Dodatne obremenitve za občane z projektom
ne bodo nastale, bo pa sigurno kakšna dodatna nepredvidena obremenitev za proračun.
g. Janez Lebar vpraša kako bo z morebitno škodo ob izvedbi investicije in kdo bo za to odgovoren.
Župan odgoovarja, da bo z izvajalcem podpisana pogodba v kateri bodo te relacije natančno določene.
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Po nadaljnji razpravi je bil z eni glasom proti(Robert Tkalčič) sprejet
sklep št. 116: Občinski svet Občine Turnišče pooblašča župana Občine Turnišče za podpis vloge
za oddajo projekta Pomurski vodovod – sistem A.
K tč. 11: Podaljšanje sklepa o cenah programov za predšolsko vzgojo v Vrtcu Turnišče za šol. l.
2012/2013
Gradivo na kratko predstavi župan. Podlage, ki so bile upoštevane pri oblikovanju ekonomske cene, ki
je trenutno veljavna, so ostale nespremenjene. Tako župan predlaga, da ekonomska cena ostane enaka.
Tak predlog je podal tudi Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, ki je vsebino
obravnaval na seji odbora. Ker razprave ni bilo je bil soglasno sprejet
sklep št. 117: Podaljša se veljaven sklep o cenah programov za predšolsko vzgojo v Vrtcu
Turnišče, in sicer se podaljša do konca šolskega leta 2012/2013.
K tč. 11: Tekoče zadeve
Pod točko tekoče zadeve ni bilo razprave, tako so bile obravnavane vse točke dnevnega reda, župan je
sejo občinskega sveta zaključil ob 19.50 uri.

Zapisnikar:
Alenka Horvat, l. r.

Župan Občine Turnišče:
Slavko Režonja l. r.
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