OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 17. REDNA SEJA, 14.03.2013

ZAPISNIK
17. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila četrtek, 14.03.2013 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, Štefan Gjerkeš, Ivan Prša, Janez Lebar,
Stanislav Šarkezi in Matej Zadravec.
Odsotni člani občinskega sveta: Alenka Premoša, Klaudija Horvat
Prisotni vabljeni: Slavko Režonja – župan, Alenka Horvat, Nada Zver in Marjan Gjura –
občinska uprava, Štefan Zver – predsednik Nadzornega odbora, Alenka Maroša –
medobčinski inšpektoriat.
Na začetku 17. redne seje župan pozdravi vse prisotne in predstavi predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava zapisnika 16. redne seje
3. Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
4. Vprašanja in pobude svetnikov
5. Obravnava predloga Odloka plana proračuna Občine Turnišče za leto 2013
6. Obravnava Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata za leto 2012
7. Tekoče zadeve
Nato predlaga obravnavo dveh dodatnih točk pod točko tekoče zadeve in sicer:
- obravnava vloge za oprostitev plačila grobarine za »borčevski grob«
- obravnava sklepa o imenovanju direktorice zavoda ZD Lendava
Vsi prosotni se s tem strinjajo, tako je dnevni red 17. redne seje potrjen.
K tč. 1: Ugotovitev sklepčnosti
Župan ugotavlja, da sta odsotni 2 članici občinskega sveta, občinski svet je sklepčen in lahko
nadaljuje svoje delo.
K tč. 2: Obravnava zapisnika 16. redne seje
Župan povzame sklepe zapisnika 16. redne seje in nato pozove vse prisotne k razpravi glede
ustreznosti zapisnika.
Pripomb ni bilo tako je bil soglasno sprejet
sklep št. 130: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje zapisnik 17. redne 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:
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-

objavljen je razpis za izvedbo za projekt Pomurski vodovod, in sicer za gradnjo, za nadzor
in za informiranje in obveščanje javnosti,
izvaja se sanacija nasipov Ledave
pridobljen je sklep o sofinanciranju projekta energetske sanacije OŠ Turnišče

K tč. 4: Vprašanja in pobude svetnikov
G. Matej Zadravec vpraša kako daleč je razpis za rekonstrukcijo ceste skozi Turnišče. Župan
odgovarja, da je razpis za izbiro izvajalca zaključen, kot najugodnejši ponudnik je bil izbran
Pomgrad Murska Sobota. Sedaj se čaka pravnomočnost sklepa in nato sklenitev pogodbe.
G. Jožef Gjerkeš vpraša kako je z postavitvijo lopute ob sanaciji nasipov Ledave. Župan
odgovarja, da je obljubljeno, da bo loputa izgrajena na čem bo tudi vztrajal.
K tč. 5: Obravnava predloga Odloka plana proračuna Občine Turnišče za leto 2013
Župan v uvodu pove, da je bil predlog plana proračuna obravnavan na skupni seji vseh
odborov, nato pozove predsednike odborov, da predstavijo mnenja oziroma sklepe odborov.
Predsedniki vseh treh pristojnih odborov povedo, da so bili sprejeti pozitivni sklepi s katerimi
se je predlog proračuna podprl. Župan nato pozove vse prisotne k razpravi.
G. Jože Magdič pove, da bo proračun sicer podprl vendar želi, da se v zapisnik zapiše, da sam
kot svetnik ne prevzema nobene odgovornosti glede razdelitve in uporabe transfernih
sredstev.
Razprave ali pripomb ni bilo tako je bil soglasno sprejet
sklep št. 131: Občinski svet Občine Turnišče potrdi Odlok proračuna Občine Turnišče
za leto 2013 v predloženi obliki.






Sprejme se letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Turnišče za leto 2013 v predloženi obliki,
Sprejme se letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v letu 2013 v predloženi
obliki,
Sprejme se letni program športa v Občini Turnišče za leto 2013 v predloženi obliki,
Sprejme se Letni program GJS za leto 2013 v predloženi obliki, izvajalec javno
podjetje Varaš d.o.o.,
Sprejmejo se Posloven smernice Zavod Koušta za leto 2013 v predloženi obliki.

V tem delu župan nadaljuje sejo z obravnavo 7. točke dnevnega reda, ko se bo pa seji
pridružila medobčinska inšpektorica Alenka Maroša, se bo seja nadaljevala po dnevnem
redu.
K tč. 7: Tekoče zadeve
Pod točko tekoče zadeve sledi obravnava dveh zadev, in sicer:
- obravnava vloge za oprostitev plačila grobarine za »borčevski grob«
- obravnava sklepa o imenovanju direktorice zavoda ZD Lendava
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V zvezi z vlogo za oprostitev plačila grobarine župan predstavi vsebino vloge in pozove vse
prisotne k razpravi.
V razpravi se izoblikuje skupno mnenje, da se na tem področju ne bo delalo izjem, saj to
trenutno ne omogoča niti odlok. Potem bi morali prvo take zadeve imeti specificirane v
odloku.
Ob koncu razprave so člani občinskega sveta soglasno sprejeli
sklep št. 132: Občinski svet Občine Turnišče ne ugodi vlogi občana Jožefa Čeha iz
Nedelice, da se mu oprosti plačilo grobarine za enojni grob št. 3-0128.
V zvezi z vlogo za izdajo soglasja oziroma mnenja k imenovanju direktorice zavoda ZD
Lendava, župan najprej pozove predstavnika občinskega sveta v svetu zavoda ZD Lendava, to
je g. Stanislav Sobočan, da predstavi mnenje sveta zavoda. G. Sobočan ob tem pove, da je
svet zavoda ZD Lendava potrdil imenovanje dosedanje direktorice ga. Olge Požgai Horvat.
Na isti seji je bilo obravnavano tudi letno poročilo za leto 2012 in plan dela za leto 2013. Ob
tem je bilo ugotovljeno, da zavod pozitivno posluje in da je delo dosedanje direktorice
uspešno.
Občinski svet Občine Turnišče je v nadaljevanju soglasno sprejel naslednji
sklep št. 133: Občinski svet Občine Turnišče podaja pozitivno mnenje k imenovanju
Olge Požgai Horvat za direktorico zavoda ZD Lendava.
K tč. 6: Obravnava Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata za leto 2012
V tem delu se seji pridruži inšpektorica Alenka Maroša. Župan jo pozove, da predstavi
predloženo poročilo o delu medobčinskega inšpektorata za leto 2012. Inšpektorica tako
predstavi število in vsebino obravnavanih zadev nato pa župan pozove vse prisotne k razpravi.
g. Stanislav Sobočan želi informacijo o tem kdo je pristojen za ureditev jarkov ob cestah, ker
se je ob poplavah oziroma narastu vode pokazajo, da je dosti teh jarkov zamašenih. Ga.
Alenka Maroša odgovarja, da je za ceste jarke odgovoren tisti, ki upravlja z dotično cesto.
Drugo pa je, če privat oseba sama ureja propuste ob urejanju dvorišč, takrat pa je potrebno
soglasje upravljalca ceste.
Župan pove, da je seznanjen z problematiko neurejenih jarkov zato se ob vsaki rekonstrukciji
cest pristopa tudi k ureditvi obcestnih jarkov.
Nadaljnje razprave ni bilo tako je bil soglasno sprejet
sklep št. 134: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje poročilo o delu medobčinskega
inšpektorata za leto 2012 v predloženi obliki.

Zapisnikar:
Alenka Horvat, l. r.

Župan Občine Turnišče:
Slavko Režonja l. r.
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