OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 15. REDNA SEJA, 20.12.2012

ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila četrtek, 20.12.2012 ob 18.00 uri v prostorih Občine Turnišče
Prisotni člani občinskega sveta: Robert Tkalčič, Stanislav Sobočan, Franc Režonja, Jože
Magdič, Boštjan Houbar, Jožef Gjerkeš, Klaudija Horvat, Štefan Gjerkeš, Ivan Prša in Janez
Lebar.
Odsotni člani občinskega sveta: dr. Matej Zadravec, Matej Pucko, Alenka Premoša, Klaudija
Horvat in Stanislav Šarkezi.
Prisotni vabljeni: Slavko Režonja – župan, Alenka Horvat, Nada Zver in Marjan Gjura –
občinska uprava, Štefan Zver – predsednik Nadzornega odbora.
Na začetku 15. redne seje župan pozdravi vse prisotne in predstavi naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava zapisnika 14. redne seje
3. Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
4. Vprašanja in pobude svetnikov
5. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju
Občine Turnišče
6. Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Eko – park d.o.o. Lendava
7. Obravnava Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja
preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za l. 2013
8. Obravnava Programa oskrbe s pitno vodo v Občini Turnišče za leto 2013 in obravnava
Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2013
9. Obravnava Sklepa o višini najemnine za grobne prostore na pokopališčih v Občini
Turnišče
10. Izdaja mnenja k izbranemu kandidatu za direktorja Knjižnice Lendava
11. Tekoče zadeve
Predlagan dnevni red je soglasno potrjen.
K tč. 1: Ugotovitev sklepčnosti
Župan ugotavlja, da je odsotnih 5 članov občinskega sveta, občinski svet je sklepčen in lahko
nadaljuje delo.
K tč. 2: Obravnava zapisnika 14. redne seje
Župan povzame sklepe zapisnika 14. redne seje in nato pozove vse prisotne k razpravi glede
ustreznosti zapisnika.
Pripomb ni bilo tako je bil soglasno sprejet
sklep št. 116: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje zapisnik 14. redne seje v
predloženi obliki.
Stran 1

OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 15. REDNA SEJA, 20.12.2012

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:
- izvedena so bila manjša popravila na lokalnih cestah, kot so sanacije udarnih jam, ureditev
bankin, …
- položene so bile ovire za zmanjšanje hitrosti in sicer dve oviri v Gomilicah in dve oviri v
Ulici 4. maja v Turnišču
- izvedena je bila skromna okrasitev ob praznikih
- začela se je izgradnja sončne elektrarne na strehi osnovne šole
- intenzivno potekajo priprave za objavo razpisa za rekonstrukcijo ceste skozi Turnišče
OPOMBA: V tem delu se seji pridruži g. Jože Magdič.
K tč. 4: Vprašanja in pobude svetnikov
Pri tej točki ni bilo razprave.
K tč. 5: Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine
Turnišče
Župan v pove, da gre za uskladitev obstoječega odloka z zakonodajo in razpisnimi pogoji, ki
so bili postavljeni ob podelitvi koncesije. 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. Nato župan predstavi predlagane spremembe:
- v začetku gre za uskladitev izrazov,
- doda se sprememba glede potrditve letnega programa,
- doda se sprememba glede rjave posode za zbiranje bioliških odpadkov, ki se pri nas ne
uporablja,
- doda se dikcija, ki ureja obveznost odvoza odpadkov za starejše občane,
- doda se sprememba, ki se nanaša na način zbiranja kosovnih odpadkov in na ureditev
zbirnega centra.
Nadaljnje razprave ni bilo tako je bil soglasno sprejet
sklep št. 117: Občinski svet Občine Turnišče sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče v predloženi obliki.
K tč. 6: Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Eko – park d.o.o. Lendava
Župan pove, da so potekala še številna usklajevanja odloka. Odlok je v prvi fazi bil potrjen,
sedaj je pa dopolnjen z določenimi spremembami. Najpomembnejša sprememba je določilo,
da posamezna občina sklene z Eko-parkom pogodbo za izvajanje javnih služb. Kar pomeni,
da se za vsako občino sklene individualna pogodba, kjer se uredijo medsebojna razmerja.
Delno so spremenjeni členi, ki se nanašajo na odločanje, tako da dobivamo manjše občine več
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možnosti vplivanja na delovanje in vodenje podjetja. Nato župan pozove vse prisotne k
razpravi.Razprave ni bilo tako je bil soglasno sprejet
sklep št. 118: Občinski svet Občine Turnišče sprejme predlog Odloka o ustanovitvi
javnega podjetja Eko – park d.o.o. Lendava.
K tč. 7: Obravnava Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja
preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za l. 2013
Župan pove, da imamo možnost subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov še naprej. Tako podaja predlog, da
subvencija ostaja enaka kot je bila, to je v višini 25%, in pozove vse prisotne k razpravi. Ker
so predlog vsi podprli je bil soglasno sprejet
sklep št. 119: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje Sklep o določitvi višine
subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov za l. 2013 v predloženi obliki.
K tč. 8: Obravnava Programa oskrbe s pitno vodo v Občini Turnišče za leto 2013 in
obravnava Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto
2013
Župan predstavi predloženo gradivo. Gre za dokumenta, ki sta osnova za izvajanje javnih
služb in ju je potrebno posredovati na pristojne službe. Vsebina dokumentov se nanaša na opis
vodovodnega in kanalizacijskega sistema. Nato župan pozove vse prisotne k razpravi.
Razprave ni bilo, na predlog župana je občinski svet soglasno sprejel
sklep št. 120: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje predlagani Program oskrbe s
pitno vodo v Občini Turnišče za leto 2013 in predlagani Program odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2013 v predloženi obliki.
K tč. 9: Obravnava Sklepa o višini najemnine za grobne prostore na pokopališčih v Občini
Turnišče
Župan v začetku pove, da gre za predlog znižanja najemnine upoštevajoč sedanje krizne
razmere, ki se najbolj odražajo na proračunih gospodinjstev.Nato pozove vse prisotne k
razpravi.
Ker pripomb na predlagani sklep ni bilo, je župan predlagal in občinski svet soglasno sprejel
sklep št. 121: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje Sklep o višini najemnine za
grobne prostore na pokopališčih v Občini Turnišče, in tako znaša letna najemnina za
enojni grob in grob za žaro 6,667 EUR, za dvojni grob pa 8,333 EUR. Vceni ni
zaračunan DDV.
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K tč. 10: Izdaja mnenja k izbranemu kandidatu za direktorja Knjižnice Lendava
Župan pove, da gre v bistvu zgoj za formalnost pri imenovanju novega direktorja, ker prejšnja
direktorica odhaja v penzijo. Predlagani kandidat ustreza vsem razpisnim pogojem. Župan
pozove vse prisotne k podaji mnenja. Rzaprave ni bilo, tako je bil soglasno sprejet
sklep št. 122: Občinski svet Občine Turnišče podaja pozitivno mnenje k izbranemu
kandidatu za direktorja Knjižnice Lendava, to je g. Albert Halasz.
K tč. 11: Tekoče zadeve
Pod točko tekoče zadeve župan seznani člane občinskega sveta s sprejetim sklepom o
začasnem financiranju Občine Turnišče za trimesečno obdobje. Nadaljnje razprave ni bilo,
tako so bile obravnavane vse točke dnevnega reda, župan je sejo občinskega sveta zaključil ob
19.00 uri.

Zapisnikar:
Alenka Horvat, l. r.

Župan Občine Turnišče:
Slavko Režonja l. r.
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