OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 18. REDNA SEJA, 22.05.2013

ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila v sredo, 22.05.2013 ob 18.00 uri v prostorih Občine Turnišče
Prisotni člani občinskega sveta: Robert Tkalčič, Stanislav Sobočan, Franc Režonja, Boštjan
Houbar, Jožef Gjerkeš, Matej Pucko, Štefan Gjerkeš, Ivan Prša, Janez Lebar, Stanislav
Šarkezi, Alenka Premoša, Klaudija Horvat in Matej Zadravec.
Odsotni člani občinskega sveta: Jožef Magdič
Prisotni vabljeni: Slavko Režonja – župan, Alenka Horvat, Nada Zver in Marjan Gjura –
občinska uprava, Štefan Zver – predsednik Nadzornega odbora, Danijela Skledar – Zavod
Koušta, Klaudij Novič – Varaš d.o.o.
Na začetku 18. redne seje župan pozdravi vse prisotne in predstavi predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava zapisnika 17. redne seje
3. Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
4. Vprašanja in pobude svetnikov
5. Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Turnišče o izvrševanju proračuna za
obdobje od 01.01.2012 do 31.12.2012
6. Obravnava izvršitve plana proračuna za obdobje od 01.01.2012 do 31.12.2012
7. Obravnava prošnje za izdajo mnenja o prijavljeni kandidatki za imenovanje direktorice
javnega zavoda Ljudska univerza Lendava
8. Tekoče zadeve
K tč. 1: Ugotovitev sklepčnosti
Župan ugotavlja, da je odsoten 1 član občinskega sveta, občinski svet je tako sklepčen in
lahko nadaljuje svoje delo.
K tč. 2: Obravnava zapisnika 18. redne seje
Župan povzame sklepe zapisnika 17. redne seje in nato pozove vse prisotne k razpravi glede
ustreznosti zapisnika.
Pripomb na zapisnik ni bilo tako je bil soglasno sprejet
sklep št. 135: 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:
- izveden je bil delovni sestanek z Direkcijo RS za ceste in izvajalcem SGP Pomgrad glede
pričetka rekonstrukcije ceste skozi Turnišče
Stran 1

OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 18. REDNA SEJA, 22.05.2013

-

izbran je bil izvajalec za energetsko sanacijo vzgojno-izobraževalnega zavoda Turnišče, to
je podjetje Nival Invest d.o.o.
začel se je izvajati projekt Prekmurski center v okviru katerega se opravi rekonstrukcija
vaško-gasilskega doma v Nedelici
pričela so se nujna vzdrževalna dela na čistilni napravi
pripravlja se projektna dokumentacija za obnovo občinske zgradbe

K tč. 4: Vprašanja in pobude svetnikov
G. Matej Zadravec vpraša kako je z Mercatorjevo zgradbo kjer je bila včasih tehnična
trgovina, kajti zgradba je zapuščena in kazi videz naselje. Meni, da bi bilo potrebno pozvati
lastnika, da zgradbo oziroma vsaj del, ki gleda na cesto počisti. Župan pove, da bo kontaktiral
Mercator in bo zadevo probal urediti.
G. Štefan Zver opozori na gradbena dela, ki potekajo za pokopališčem, in sicer želi samo
povedati, da je potrebno preveriti ali je ob izvedbi teh del upoštevana odvodnja meteornih
vod, da ne bi ob visokih vodah prišlo do težav kot smo jih imeli na tem območju ob padavinah
pred časom. G. Novič odgovori, da je o tem govoril z župnikom kot investitorjem in je
zmenjeno, da se ob teh delih istočasno uredi tudi jarek za odvodnjavanje.
G. Jožef Gjerkeš vpraša kako se bo pristopilo k rekonstrukciji cest v Nedelici glede na to da
niso bila pridobljena sredstva za sofinanciranje projekta. Župan odgovarja da se bo večji del
cest uredilo skozi projekt Pomurskega vodovoda.
G. Ivan Prša vpraša kako je s sredstvi za šodo ob poplavah. Župan pove, da je bilo naše
območje v premalem deležu prizadeto, da bi lahko bili deležni sredstev za sanacijo škode.
G. Stanislav Sobočan vpraša ali je že znana kakšna informacija kako daleč je postopek izdaje
okoljevarstvenega dovoljenja za bioplinarno Ginjevec. Župan odgovarja, da nobena stranka še
ni dobila uradnega odgovora.
G. Robert Tkalčič vpraša kako kaže z rekonstrukcijo glavne ceste skozi Gomilice. Župan
odgovarja, da ima država trenutno sredstva za izvedbo postopka pridobitve zemljišč, nato pa
se bo naslednje leto začela naslednja faza gradnje od Velike Polane do naselja Gomilica.
Gradnja v naselju Gomilica se začenja v letu 2015, prej pa je potrebno v Gomilicah končati
projekt vodovoda.
G. Janez Lebar vpraša kako bo urejen nadzor ob izgradnji ceste skozi Turnišče. Smatra, da bi
bilo potrebno da ima občina dodaten nadzor. Župan odgovarja, da se razmišlja v tej smeri, da
ima občina poleg skupnega nadzora z državo še svoj dodatni nadzor, vendar pa zmerja obstaja
tveganje da pride do nevšečnosti. Bo pa vsekakor poskrbljeno za dodatni nadzor nad deli na
cesti.
G. Boštjan Houbar pove, da se strinja s predlogom, da se najame dodaten nadzor, ki bi bil na
gradbišču vsaj nekaj ur dnevno. In še ob takem nadzoru se lahko pojavijo napake.
G. Jožef Gjerkeš pove, da se lahko najame nadzor za osem ur dnevno vendar bo kljub temu
prihajalo do neskladij s projektom, kajti nadzorni ne more biti na vseh mestih naenkrat.
Pomembno je tudi da se vzpostavi dober odnos z delovodjem in potrebna je stalna
komunikacija z vodji del na gradbišču, kajti oni pomembno vplivajo na kvaliteto.
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G. Janez Lebar opozori na neustrezno prometno signalizacijo pri rondoju (rondo ob koncu
Turnišča). Župan odgovarja, da se res glede tega rondoja pojavljajo številne težave, ker
zadeve niso izvedene kot bi bilo treba in tudi ker ima država svoja pravila, ki v praksi nikakor
ne vzdržijo. Zadeve se v glavnem urejajo.
G. Janez Lebar nato pove še, da je dobil dopis športnega društva Izziv, ki se nanaša na
razdelitev sredstev za šport. V društvu trdijo, da je bila razdelitev nepravilna saj niso dobili
dodeljenih sredstev za prireditev Poletna šola nogometa. Ga. Danijela Skledar odgovarja, da
je za razdelitev sredstev za šport odgovorna komisija, ki pa sredstva razdeli na podlagi
pravilnika. Župan ob tem odgovarja, da je sam seznanjen z dotično problematiko vendar so
predstavniki društva Izziv podali pomanjkljive podatke. Ob tem se pozablja, da je imelo
omenjeno društvo za izvedbo projekta na razpolago vso infrastrukturo, postavljen jim je bil
šotor, poskrbljeno je bilo za pripravo igrišča, omogočena je bila uporaba elektrike, itd. Tako
je trditev, da jim občina ob izvedbi projekta ni stala ob strani napačna in predvsem nepoštena.
V nadaljevanju g. Janez Lebar vpraša ali je možno dobiti vpogled v vso razpisno
dokumentacijo. Župan pove, da je vpogled v dokumentacijo zmeraj možen, ob tem pa pove,
da ima občinski svet na podlagi pravilnika možnost da koregira znesek, ki je dodeljen
posameznemu društvu. Vendar je ta znesek potrebno nato zagotoviti z rebalansom.
G. Matej Zadravec pove, da se mu zdi sprejemanje nekih naglih odločitev za dodatna sredstva
neprimerno.
G. Boštjan Houbar pove, da iz izkušenj ve, da je bil projekt do sedaj dobro izveden in smatra
da bi bil lahko tako izveden še naprej. Sam ve, da je občina izvedbi projekta stala ob strani in
je bila selitev projekta izven občine nepotrebna.
G. Robert Tkalčič pove da se mu zdi o tej zadevi nepotrebno razpravljati, če je razdelitev
takšna je potrebno za tem stati. Vpogled v dokumentacijo pa je zmeraj možen.
G. Matej Pucko prav tako pove, da je razdelitev za to leto opravljena in je potrebno gledati
naprej. Potrebno pa bi bilo strmeti k temu, da se projekt Poletna šola nogometa naslednje leto
vrne nazaj v Turnišče.
Župan pove, da bo občina še naprej podpirala izvedbo projekta kot je do sedaj, upa da zaradi
tega ne bo prišlo do zamer in bo naslednje leto zadeva izpeljana brez zapletov.
K tč. 5 in 6: Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Turnišče o izvrševanju proračuna
za obdobje od 01.01.2012 do 31.12.2012 in Obravnava izvršitve plana proračuna za obdobje
od 01.01.2012 do 31.12.2012
Župan pozove predsednika nadzornega odbora g. Štefana Zvera, da predstavi predloženo
gradivo. Predsednik nadzornega odbora pove, da edina zadeva, ki ostaja nerešena so terjatve.
Nekatere so praktično neizterljive, tako bo potrebno v prihodnosti zavzeti neko stališče kaj
narediti glede tega. Kar se tiče neplačane vodarine je bil predlog nadzornega odbora, da se
preveri kako je s postopkom odklopa vode.
Kar se tiče neplačane vode se v razpravo vključi g. Klavdij Novič in pove, da je določen del
terjatev dejansko neizterljiv so pa med terjatvami tudi taki dolžniki za katere se ve da so
finančno sposobni terjatve poplačati.
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Po krajši razpravi pride do predloga, da se pristopi k izvedbi postopka odklopa vode, ob tem
pa g. Sobočan Stanislav opozori, da je potrebno najprej preveriti zakonske podlage za tak
postopek. Brez zakonskih podlag ni možno pristopiti k temu, s tem se strinja tudi župan. Tako
je bilo sprejeto stališče, da se najprej pridobi pravna podlaga ali je zakonsko možno izvesti
odklop iz vodovodnega omrežja.
V nadaljevanju je Občinski svet Občine Turnišče soglasno sprejel
sklep št. 136:
Sprejme se poročilo Nadzornega odbora Občine Turnišče o izvrševanju proračuna za
obdobje od 01.01.2012 do 31.12.2012 v predloženi obliki.
in
sklep št. 137:
Občinski svet Občine Turnišče potrjuje izvršitev plana proračuna Občine Turnišče za
obdobje od 01.01.2012 do 31.12.2012 v predloženi obliki.
G. Klavdij Novič nato prosi še za potrditev prenosa dela sredstev nakazanih za investicije v
letu 2011 med trajni kapital in se s tem poviša osnovni kapital. Gre za sredstva v višini
56.938,00 EUR. Nadzorni svet podjetja Varaš d.o.o. je to že potrdil s sklepom, potrebna pa je
tudi potrditev občinskega sveta.
Pripomb na podani predlog ni bilo, tako je bil soglasno sprejet
sklep št. 138: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje predlog podjetja Varaš d.o.o., da
se znesek 56.938,00 EUR nakazan za investicije, prenese med trajni kapital in se za ta
znesek poveča osnovni kapital podjetja.
K tč. 7: Obravnava prošnje za izdajo mnenja o prijavljeni kandidatki za imenovanje
direktorice javnega zavoda Ljudska univerza Lendava
Župan na kratko predstavi vsebino, na razpisano mesto je prispela samo ena vloga. Svet
zavoda je kandidatko že izbral, potrebujejo samo potrditev. Kandidirala pa je dosedanja
direktorica, ga. Rahela Hojnik Kelenc.
Nadaljnje razprave ni bilo, tako je bil soglasno sprejet
sklep št. 137: Občinski svet Občine Turnišče podaja pozitivno mnenje k imenovanju
Rahele Hojnik Kelenc za direktorico Ljudske univerze Lendava.
K tč. 8: Tekoče zadeve
Razprave pod to točko ni bilo. Tako se je seja zaključila ob 20.30 uri.

Zapisnikar:
Alenka Horvat, l. r.

Župan Občine Turnišče:
Slavko Režonja l. r.
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