OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 16. REDNA SEJA, 19.02.2013

ZAPISNIK
16. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila torek, 19.02.2013 ob 18.00 uri v prostorih Občine Turnišče
Prisotni člani občinskega sveta: Robert Tkalčič, Stanislav Sobočan, Franc Režonja, Jože
Magdič, Boštjan Houbar, Jožef Gjerkeš, Matej Pucko, Alenka Premoša, Klaudija Horvat,
Štefan Gjerkeš, Ivan Prša, Janez Lebar in Matej Zadravec.
Odsotni člani občinskega sveta: Stanislav Šarkezi.
Prisotni vabljeni: Slavko Režonja – župan, Alenka Horvat, Nada Zver in Marjan Gjura –
občinska uprava, Štefan Zver – predsednik Nadzornega odbora, Daniela Skledar – Zavod
Koušta in Klaudij Novič – Javno podjetje Varaš d.o.o.
Na začetku 16. redne seje župan pozdravi vse prisotne in predstavi predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava zapisnika 5. izredne seje
3. Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
4. Vprašanja in pobude svetnikov
5. Obravnava predloga nižje ekonomske cene vrtca za obdobje od 01.04.2013 do
31.08.2013
6. Obravnava predloga cene izvajanja storitev GJS oskrbe s pitno vodo in odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode
7. Predstavitev predloga plana proračuna Občine Turnišče
8. Tekoče zadeve
Predlagan dnevni red je bil soglasno potrjen.
K tč. 1: Ugotovitev sklepčnosti
Župan ugotavlja, da sta odsotna 2 člana občinskega sveta, en se ni opravičil ena članica pa se
bo pridružila seji naknadno.
K tč. 2: Obravnava zapisnika 5. izredne seje
Župan povzame sklepe zapisnika 5. izredne seje in nato pozove vse prisotne k razpravi glede
ustreznosti zapisnika.
Pripomb ni bilo tako je bil soglasno sprejet
sklep št. 126: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje zapisnik 5. 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:
- v pripravi je razpis za izvedbo za projekt Pomurski vodovod
- izvedene so bile aktivnosti za oddajo prostorov v objektu Rodovita
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opravljena je bila osvetlitev prehodov za pešce na regionalnih cestah, kar je bila direktiva
pristojne inšpekcijske službe

K tč. 4: Vprašanja in pobude svetnikov
G. Matej Zadravec vpraša kako potekajo aktivnosti glede vklučitve v postopek za izdajo
okoljevarstvenega dovoljenja v zvezi z bioplinarno »Ginjevec«. Župan odgovarja, da je
občina na pristojno službo naslovila vlogo za vključitev v postopek, enako je bilo storjeno s
strani civilne iniciative krajanov Nedelice, v postopek pa se bo na pobudo občine skušala
vključiti tudi strokovna nevladna organizacija Alpe Adria Green.
G. Zadravec v nadaljevanju vpraša kako je z najemnim razmerjem za oddajo lokala v
Večnamenskem centru. Župan odgovarja, da namerava najemnik (Mizarstvo Lebar Turnišče)
lokal opremiti in odpreti že v mesecu marcu, najemnina za nazaj je sanirana, v primeru, da pa
k odprtju lokala tudi v bodoče ne bo pristopil bo potrebno razmisliti o prekinitvi pogodbe.
G. Zadravec vpraša še kako je z energetsko sanacijo OŠ Turnišče in kako je bil izbran
projektant za pripravo projektov. Župan odgovarja, da je občina dobila poziv za izvedbo
nadaljnjih postopkov v zvezi z obravnavo vloge, kar pomeni, da je vloga odobrena na prvi
fazi obravnavanja. Sedaj se čaka končen sklep o sofinanciranju. Projektno dokumentacijo
pripravlja podjetje Reing d.o.o. iz Murske Sobote, ki je bilo izrano na podlagi referenc in
cene. Vrednost izvedbe storitve je taka, da ne zapade pod predpise javnih naročil, je pa bilo
zbranih več ponudb.
G. Štefan Zver opozori na nedelovanje osvetlitve prehoda pri kulturnem domu. Klaudij Novič,
podjetjeVaraš d.o.o., ki skrbi za vzdrževanje javne razsvetljave pove, da bodo zadevo v
čimkrajšem času preverili.
G. Janez Lebar opozori na težave, ki se pojavljajo ob pluženju snega iz pločnikov, predvsem
tam kjer so pločniki ožji. Opozori na to, da je potrebno bolj paziti na to kam se sneg izpluži,
da se ne ovirajo vhodi in dvorišča. G. Klavdij Novič odgovori, da je prav v ta nemen bila
nabavlčjena nova snežna freza, ki se lahko uporablja na ozkejših delih pločnikov, bo pa vzel
na znanje povedano.
K tč. 5: Obravnava predloga nižje ekonomske cene vrtca za obdobje od 01.04.2013 do
31.08.2013
Župan v pove, da je bil predlog nižje ekonomske cene izoblikovan za razbremenitev občanov
v teh časih. Ob pogovorih s šolo, analizah stroškov in upoštevanju vseh možnih realnih
izdatkov je nastal predlog, da se zmanjša ekonomska cena vrtca in sicer za vse starše enako.
Tako se predlaga znižanje ekonomske cene vrtca za 2,5% za obdobje april – avgust 2013.
Razprave ali pripomb ni bilo tako je bil soglasno sprejet
sklep št. 127: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje predlog znižanja ekonomske cene
vrtca za obdobje april – avgust 2013 za 2,5%.
Tako je nova ekonomska cena vrtca za obdobje april – avgust 2013 naslednja:
- cena programa prvega starostnega obdobja je 376,72 EUR,
- cena programa drugega starostnega obdobja je 318,54 EUR,
- cena programa kombiniranega oddelka pa je 358,04 EUR.
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K tč. 6: Obravnava predloga cene izvajanja storitev GJS oskrbe s pitno vodo in odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode
V uvodu župan pove, da je stopila v veljavo nova uredba, ki je priloga gradivu. Z njo se s
povečujejo stroški obvezne gospodarske javne službe. Predloženi elaborat vsebuje preračune,
ki temeljijo na dveh izhodiščih, in sicer, da se dobi realna cena, ki vključuje vse stroške po
novi uredbi, drugo izhodišče pa je, da se cena za gospodinjstva ne bi spremenila, kar pa potem
delno bremeni proračun. Po novi uredbi mora občina upravljalcu javne infrastrukture za
upravljanje obračunavati najemnino najmanj v višini obračunane amortizacije. To najemnino
pa lahko potem občina prizna kot subvencijo.
g. Matej Zadravec vpraša kako dolgo lahko občina priznava to subvencijo. Župan odgovarja,
da uredba ne predpisuje časovne omejitve za subvencijo. Cena vode se tako lahko uravnava z
višino subvencije.
V nadaljevanju poteka razprava o načinu prikazovanja cene vode na sami fakturi. Župan
odgovarja, da realna cena ne bo vidna, ker to ni možno z računovodskega vidika, prikazana bo
višina subvencije. Cena vode ostaja za uporabnika tako enaka, razliko do realne cene pa
pokriva občina. Ob koncu razprave so člani občinskega sveta soglasno sprejeli
sklep št. 128:
Oskrba s pitno vodo:
1.
Ne potrdi se predlagana predračunska cena oskrbe s pitno vodo v višini 0,2720
EUR za m3. ampak ostane cena enaka dosedanji, to je 0,2400 EUR na m3 in je ista
za vse uporabnike;
2.
Potrdi se predlagana cena vzdrževanja priključka v višini 0,8300 EUR mesečno;
3.
Potrdi se višina omrežnine za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo za leto
2013 v višini 0,3900 EUR mesečno za osnovni priključek (DN<=20), za večje
priključke se izračuna na podlagi faktorja za preračun omrežnine;
4.
Občina subvencionira omrežnino v višini 100 %.
Odvajanje odpadnih vod:
1.
Ne potrdi se predlagana predračunska cena odvajanja odpadnih vod v višini
0,1430 EUR za m3. ampak ostane cena enaka dosedanji, to je 0,132 EUR na m3;
2.
Potrdi se višina omrežnine za izvajanje javne službe odvajanje odpadne vod za
leto 2013 v višini 0,8600 EUR mesečno za osnovni priključek (DN<=20), za večje
priključke se izračuna na podlagi faktorja za preračun omrežnine.
3.
Občina subvencionira omrežnino v višini 100 %.
Čiščenje odpadnih vod:
1.
Ne potrdi se predlagana predračunska cena čiščenja odpadnih vod v višini 0,3290
EUR za m3, ampak ostane cena enaka dosedanji, to je 0,1320 EUR na m3;
2.
Potrdi se višina omrežnine za izvajanje javne službe čiščenja odpadnih vod za
leto 2013 v višini 0,6900 EUR mesečno za osnovni priključek (DN<=20), za večje
priključke se izračuna na podlagi faktorja za preračun omrežnine.
3.
Občina subvencionira omrežnino v višini 100 %.
Nove cene se začnejo uporabljati od 1.4.2013.
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K tč. 7: Predstavitev predloga plana proračuna Občine Turnišče
Župan pove, da je pripravljen predlog plana proračuna, po predstavitvi na tej sejo bo odprta
javna razprava, predlagani plan pa bo obravnavan tudi na vseh pristojnih odborih. Nato
pozove ga. Nado Zver, da predstavi sestavo plana proračuna. Plan proračuna tako vsebuje:
- splošni del in obrazložitev splošnega dela
- posebni del in obrazložitve posebnega dela
- načrt razvojnih programov z obrazložitvijo
Priloge planu proračuna so:
- letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem
- letni program športa
- letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest
- načrt poslovanja javnega podjetja Varaš d.o.o.
- poslovne smernice zavoda Koušta
Nato župan pozove vse prisotne k razpravi.
G. Magdič opozori na tipkarsko napako v besedilu posebnega dela proračuna. Ga. Nada Zver
se zahvali za opozorilo.
G. Janez Lebar pove, da v načrtu razvojnih programov pogreša več pobud in aktivnosti za
razvoj gospodarstva. Župan odgovarja, da je trenutno s sredstvi proračuna težko kaj več storiti
na tem področju, se pa pripravlja nova finančna perspektiva, ki naj bi vsebovala več vsebin za
razvoj gospodarstva. Samo s sredstvi občinskega proračuna kaj več kot faznega odkupa
zemljišč v poslovni coni ni možno pričakovati, podlaga za razvoj je dana v prostorskem
planu, zemljišča na razpolago so, je pa trenutna situacija dokaj neugodna za večina
investitorjev.
G. Jožef Magdič pove, da glede proračuna moti, da vsebuje preveč postavk, ki so zaenkrat
nesigurne. Župan odgovarja, da se tega zaveda, vendar je osnovni pogoj za prijavo projektov
za sofinanciranje, prav to da so postavke že umeščene v proračune občin. V nadaljevanju g.
Magdič pove, da proračun ni dovolj investicijsko naravnan, kar pomeni da se preveč troši in
ne vlaga. Potrebno bo razmisliti o znižanju sredstev transfernega dela proračuna.
G. Matej Zadravec pove, da se s tem strinja in bi bilo potrebno razmisliti o tem, da se zmeraj
ob rebalansu koregira tudi transferni del ne samo investicijski del proračuna.
Župan pove, da se tega zaveda vendar je težko narediti rez v transfernem delu, saj so želje in
pritiski na tem delu vedno večji. Društva rabijo vedno več in tudi pričakujejo vedno več
sredstev, povečuje se tudi število društev. Dejstvo je, da občina brez pridobljenih sredstev
sofinanciranja sama ne zmore nobene večeje investicije. G. Magdič pove, da se lahko
spremenijo pravilniki na podlagi katerih se sredstva dodeljujejo, pravtako je potrebno
vzpostaviti boljši nadzor nad porabo teh sredstev. Del sredstev, ki se namenjajo društvom, bi
bilo potrebno usmeriti v investicije, ki so potrebne tudi za delovanje teh društev.
G. Stanislav Sobočan se pridružuje mnenju, da bi bilo potrebno pobrobneje spremljati porabo
sredstev, ki se namenijo za društva.
Župan v nadaljevanju pove, da bi bilo mogoče dobro te stvari pobrobneje predabatirati na
odborih.
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Nadaljnje razprave ni bilo tako je bil soglasno sprejet
sklep št. 129: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje predlog plana proračuna Občine
Turnišče za leto 2013 v predloženi obliki. Predlog proračuna Občine Turnišče za leto
2013 se tako da v javno razpravo, ki traja od 20.02.2013 do 06.03.2013.
V tem času bo plan predloga proračuna objavljen na spletni strani Občine Turnišče, na
vpogled bo na sedežu občinske uprave vsak delovni dan od 08.00 do 15.00 ure.
Pripombe oziroma predloge na predlagani plan proračuna se lahko podajo pisno na
naslov Občine Turnišče do 06.03.2013.
K tč. 8: Tekoče zadeve
Župan pri tej točki vsem prisotnim razdeli zloženko protikorupcijske komisije in prosi vse
člane občinskega sveta, da se seznanijo z vsebino.

Zapisnikar:
Alenka Horvat, l. r.

Župan Občine Turnišče:
Slavko Režonja l. r.
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