OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 2. REDNA SEJA, 22. 12. 2010

ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče, ki je bila sredo, 22.12.2010
ob 18.00 uri v sejni dvorani KS Turnišče.
Prisotni člani občinskega sveta: Franc Režonja, Robert Tkalčič, Boštjan Houbar, Jožef
Gjerkeš, Matej Pucko, Stanislav Sobočan, Ivan Prša, Jožef Kocet, Štefan Gjerkeš, Alenka
Premoša, Janez Lebar, dr. Matej Zadravec, Klaudija Sobočan, Stanislav Šarkezi
Prisotni vabljeni: Slavko Režonja – župan, Marjan Gjura, Bernarda Zver, Alenka Horvat –
občinska uprava
Na začetku 2. redne seje župan pozdravi vse prisotne in predstavi predlagani dnevni red. Z
dnevnim redom se vsi prisotni strinjajo. Tako je potrjen dnevni red 2. redne seje občinskega
sveta Občine Turnišče z naslednjo vsebino:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava zapisnika 1. redne seje
3. Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od konstitutivne seje občinskega sveta
4. Vprašanja in pobude svetnikov
5. Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta
6. Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš d.o.o.
7. Obravnava predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za
imenovanje članov v organe Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta in Javnega
podjetja Varaš d.o.o.
8. Obravnava predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za
imenovanje članov inventurne komisije
9. Obravnava Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja
preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za l. 2011
10. Obravnava povzetka DIIP za projekt »Turizem na koušto«
11. Tekoče zadeve
K tč. 1: Ugotovitev sklepčnosti
Na seji so prisotni vsi člani občinskega sveta. Občinski svet je tako sklepčen in lahko
nadaljuje svoje delo.
K tč. 2: Obravnava zapisnika 2. redne seje
Župan povzame sklepe iz prejšnjega zapisnika, povzame takrat podane pobude in pove kaj se
je glede tega zgodilo v času do te seje.
G. Stanislav Sobočan opozori, da so razprave v zapisniku preveč splošno zapisane in apelira,
da se naj zapisnik piše bolj detajlno, oziroma tako, da bodo povzeta vsa dejstva. V tem
kontekstu želi, da se podrobneje zapiše njegova ugotovitev pri razpravi v zapisniku 1. redne
seje pod točko 7. In sicer je g. Sobočan takrat v razpravi (Odlok o ustanovitvi Zavoda za
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negospodarske dejavnosti Koušta in Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš d.o.o.)
opozoril, da si nastavljamo materialno in formalno-pravno zanko. Tako se to dodaja kot
dodatek k zapisniku 1. redne seje.
Drugih pripomb na zapisnik ni bilo, tako so člani občinskega sveta soglasno sprejeli
SKLEP ŠT. 13: Potrdi se zapisnik 1. redne seje z dodatkom navedbe G. Stanislava
Sobočana k razpravi v 7. točki zapisnika 1. redne seje.
Tako se pri točki 7 zapisnika 1. redne seje, k 3. odstavku doda ugotovitev G. Stanislava
Sobočana, da si z predloženim Odlokom o ustanovitvi Zavoda za negospodarske
dejavnosti Koušta nastavljamo materialno in formalno-pravno zanko. Opozarja, da isto
velja za Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš d.o.o.
K tč. 3: Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
Župan povzame izvedene aktivnosti po naslednjih sklopih:
- sestanek s predstavniki Direkcije RS za ceste glede sanacije ceste skozi Turnišče
- usklajevalni sestanki glede problematike komunalnih odpadkov, izvedeni so bili številni
sestanki z Javnim podjetjem CERO Puconci in Komunalo Lendava.
- potekali so usklajevalni sestanki glede projekta Pomurski vodovod
- povzame stanje glede obsega izvajanja programa javnih del, in sicer, da so je javna dela
zelo skrčila, uradni sklepi se še čakajo
- seznani prisotne, da se bodo uvedle uradne ure oziroma uradni dnevi za občane
- povzetek projektov, ki so v pripravi
K tč. 4: Vprašanja in pobude svetnikov
G. Jožef Gjerkeš opozori na nepravilnosti, ki se pojavljajo ob pobiranju smeti predvsem pri
pobiranju vreč. Dogaja se, da smeti niso pobrane. Župan pove, da je seznanjen s problematiko
in, da se dela vse na tem, da se problematika na področju komunalnih odpadkov uredi.
G. Stanislav Šarkezi opozori na problematiko salonitnih plošč v romskem naselju in prosi, da
se čim prej uredi odvoz. G. župan zagotovi, da bo odvoz v najkrajšem možnem času urejen.
G. Jožef Kocet opozori glede Pomurskega vodovoda, da je potrebno paziti, da se stroški v
projektu za Občino Turnišče ne bodo poviševali s spremembo projektov, ker so bili projekti v
osnovni verziji za Občino Turnišče dobro zastavljeni. G. župan odgovori, da se sedaj spet
obravnavajo prvotni projekti.
G. Janez Lebar povpraša glede zemljišča za trgovino in sicer glede nakupa in nadaljnje
prodaje zemljišča. G. župan pove, da ti ni nobenih omejitev glede preprodaje zemljišča.
K tč. 5: Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi Zavoda za negospodarske dejavnosti
Koušta
Župan povzame spremembe, ki so bile narejene na podlagi ugotovitev obravnave osnutka
odloka o ustanovitvi Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta na prejšnji seji. Pove, da se
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je pogovarjal s potencialnim direktorjem tega zavoda, v predlogu je tako naveden kot vršilec
dolžnosti g. Jožef Kocet. Povzame prisotne k razpravi.
Alenka Horvat pove samo, da bo potrebno zadnji odstavek 18. člena prestaviti v poglavje
Prehodne in končne določbe. Vsebina ostaja ista.
G. Jožef Kocet pove, da se zaveda da gre za zahtevno področje in je pripravljen pomagati kot
vršilec dolžnosti, naprej pa bo tako potreben razpis za izbiro direktorja, ki bo potem prevzel
odgovornost za vodenje zavoda.
G. Stanislav Sobočan pove, da pogreša predstavitev vizije zavoda in predstavitev programa
dela zavoda. G. župan pove, da v tej fazi gre samo za formalnosti glede ustanovitve zavoda,
gre zgolj za odlok na podlagi katerega se opravi registracija. Poslovni načrt bo lahko
pripravljen šele po ustanovitvi in ob pripravi občinskega proračuna. G. Sobočan povzema ali
gre samo za formalno ugotovitev ali smo za ustanovitev zavoda ali smo proti in se o vsem
ostalem se pogovarjamo v postopku priprave proračuna. Župan potrdi, da gre samo za odlok s
katerim lahko zavod registriramo. G. Stanislav Sobočan pove, da se v tem primeru z
sprejemom odloka strinja.
G. Alenka Premoša pove, da bi bilo dobro, da se mesto direktorja zavoda ponudi tudi ostalim,
mogoče mlajšim v občini. Župan odgovori, da v tej fazi gre samo za določitev vršilca
dolžnosti, razpis za mesto direktorja bo pa sledil.
Župan ob tem opozori, da se gradivo namensko pošilja 7 dni pred sejo, zato apelira na vse
prisotne, da se drugič glede takih vsebinskih zadev obrnejo na njega. Če bi bilo to storjeno, bi
lahko opravil razgovore z drugimi potencialnimi kandidati, čeprav v tem trenutku boljšega
kandidata ne vidi.
Tako župan predlaga, da se prvo glasuje o odloku samem, o vršilcu dolžnosti pa se glasuje
ločeno.
Tako, da župan predlog Odloka o ustanovitvi Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta na
glasovanje. Za vršilca dolžnosti se glasuje ločeno, to ni predmet tega glasovanja.
Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli
SKLEP ŠT. 14: Potrdi se predlog Odloka o ustanovitvi Zavoda za negospodarske
dejavnosti Koušta.

V nadaljevanju pozove vse prisotne, da podajo predloge za osebo, ki bi opravljala naloge
vršilca dolžnosti.
g. Matej Zadravec pove, da se je potrebno zavedati, da je potrebno vsaj ob začetku takega
zavoda imeti osebo, ki pozna delovanje društev in njihove aktivnosti. Zato podpira predlog,
da funkcijo vršilca dolžnosti opravlja Jožef Kocet.
G. Stanislav Sobočan pove, da bi bilo potrebno imeti soglasja oseb, ki so sploh pripravljena to
prevzeti, preden se bo o tem odločalo. Ob tem izpostavi, da je potrebno vedeti, da gre samo za
imenovanje vršilca dolžnosti, ki funkcijo opravlja največ eno leto, lahko tudi manj. Ta oseba
se imenuje, da izpelje zagonske aktivnosti.
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V nadaljevanju župan da predlog, da funkcijo vršilca dolžnosti opravlja g. Jožef Kocet, na
glasovanje.
Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli
SKLEP ŠT. 14/1: Za vršilca dolžnosti za čas enega (1) leta od ustanovitve zavoda, do
imenovanja direktorja, se imenuje g. Jožef Kocet.
K tč. 6: Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš d.o.o.
Župan predstavi spremembe, ki so bile narejene na podlagi pripomb oziroma ugotovitev ob
obravnavi osnutka. Predlaga tudi razširitev dejavnosti z dejavnostjo fotovoltaike. V predlogu
predloženega odloka je predlagan kot vršilec dolžnosti direktorja javnega podjetja g. Klavdij
Novič. Nato pozove vse prisotne k razpravi.
G. Janez Lebar vpraša ali je bil g. Novič edini kandidat s katerim se je pogovarjalo o
prevzemu dolžnosti. Ob tem pove tudi, da bi pričakoval, da bi g. Novič prišel na sejo in sam
predstavil svojo vizijo delovanja in razvoja podjetja. Župan pove, da se je pogovarjal samo z
g. Novičem, ga pa ni povabil na sejo, ker v tem trenutku ni še nobenih osnov za pripravo
poslovnih gradiv. Niti se še ne ve koliko sredstev bo imelo podjetje na razpolago, s kakšnim
kadrom razpolaga ipd.
G. Janez Lebar pove, da kljub temu pričakuje, da bo g. Novič predstavil svojo vizijo
poslovanja javnega podjetja in misli, da bi to moralo biti storjeno že v tej fazi.
G. Stanislav Sobočan pove, da popolnoma zaupa g. Noviču, da je sposoben za zagon podjetja,
se pa pridružuje mnenju g. Lebarja, da bi bilo potrebno, da g. Novič predstavi svoj program
dela oziroma svojo vizijo delovanja podjetja. Ponovno pove, da če gre v tem trenutku zgolj za
ureditev formalnosti potrebnih za zagon tega podjetja se pravi zgolj za sprejetje odloka za
namen registracije tega javnega podjetja se s sprejemom odloka strinja. V nadaljnji fazi pa se
bo potrebno pogovoriti o ekonomskih relacijah med ustanoviteljem in novoustanovljeno
družbo. Takrat pa pričakuje predstavitev vizije tega podjetja. Župan potrdi, da gre v tej fazi
zgolj za ureditev potrebnih postopkov za registracijo javnega podjetja, kar se pa tiče
poslovanja pa se bo razpravljalo ob pripravi proračuna.
V nadaljevanju se župan odloči za glasovanje.
Člani občinskega sveta so z eni glasom proti sprejeli
SKLEP ŠT. 15: Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš d.o.o.
K tč. 11: Obravnava predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za
imenovanje članov v organe Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta in Javnega podjetja
Varaš d.o.o.
Gradivo je bilo predloženo na začetku seje. Vsebino na kratko predstavi predsednik Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Matej Zadravec.
Komisija kot člana v Svetu zavoda Zavoda Koušta predlaga g. Mateja Zadraveca, kot član v
Nadzornem svetu pa je predlagan g. Jožef Prša. V Nadzorni svet Javnega podjetja Varaš d.o.o.
pa je predlagan g. Franc Režonja.
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Župan podaja predloge na glasovanje.
Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli
SKLEP ŠT. 16: Potrdi se predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja za imenovanje članov v organe Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta
in Javnega podjetja Varaš d.o.o.
V organe Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta se imenujejo:
- svet zavoda: dr. Matej ZADRAVEC, ŽITNA ULICA 1, 9224 Turnišče
- nadzorni svet: Jožef PRŠA, GOMILICA 108, 9224 Turnišče
V organe Javnega podjetja Varaš d.o.o. se imenujejo:
- nadzorni svet: Franc REŽONJA, RENKOVCI 81, 9224 Turnišče
Po odloku o ustanovitvi Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta in odloku o ustanovitvi
Javnega podjetja Varaš d.o.o. ima župan pravico, da sam imenuje po enega predstavnika v
Svet zavoda Zavoda Koušta in v Nadzorni svet Zavoda Koušta ter enega predstavnika v
Nadzorni svet Javnega podjetja Varaš d.o.o.
Župan v zgoraj navedene organe imenuje:
- svet zavoda Zavoda Koušta: Alenka Horvat, občinska uprava Občine Turnišče
- nadzorni svet Zavoda Koušta: g. Stanislav Draškovič, Renkovci 2e
- nadzorni svet Javnega podjetja Varaš d.o.o.: Marjan Gjura, občinska uprava Občine
Turnišče
K tč. 8: Obravnava predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za
imenovanje članov inventurne komisije
Gradivo je bilo predloženo na začetku seje. Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja predstavi predlog članov za imenovanje v inventurno komisijo:
1. Štefan GJERKEŠ, NEDELICA 51A, 9224 Turnišče
2. Boštjan HOUBAR, PRVOMAJSKA ULICA 8, 9224 Turnišče
3. Ivan PRŠA, NEDELICA 152, 9224 Turnišče
Pripomb na podani predlog ni bilo zato je župan dal predlog na glasovanje.
Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli
SKLEP ŠT. 17: Potrdi se predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja za imenovanje članov inventurne komisije.
K tč. 9: Obravnava Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja
preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za l. 2011
Župan predstavi vsebino gradiva in razloži kako je prišlo do odločitve, da se predlaga
subvencija v višini 30%.
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g. Matej Zadravec vpraša kdaj je realno pričakovati, da bo prišlo do tehtanja na samem izvoru
odjema odpadkov in kdaj se planira prehod na kante manjšega volumna. G. župna pove, da se
te relacije pravkar rešujejo vendar je potrebno počakati, da se primarno uredijo poslovne
relacije med Občino Turnišče, Komunalo Lendava in Javnim podjetjem Cero Puconci.
g. Janez Lebar vpraša ali je prihranek v proračunu z odločitvijo, da se subvencionira zgolj
30% cene namesto 45%, v sorazmerju s stroški, ki jih nosijo občani. Župan pove, da razume
skrb g. Lebarja, da se preveč obremenjujejo občani vendar pa se je potrebno zavedati, da bo
proračun občine iz tega področja v prihodnosti še bistveno bolj obremenjen.
Župan v nadaljevanju pozove prisotne svetnike k glasovanju. Tako se z 8 glasovi ZA sprejme
SKLEP ŠT. 18: Potrdi se Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev
odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za l. 2011 v
predloženi obliki.
K tč. 10: Obravnava povzetka DIIP za projekt »Turizem na koušto«
Župan predstavi vsebino in namen predlaganega projekta. Po krajši razpravi da župan predlog
na glasovanje.
Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli
SKLEP ŠT. 19: Potrdi se DIIP za projekt »Turizem na koušto« v predloženo obliki.
K tč. 11: Tekoče zadeve
Župan seznani vse prisotne o sprejemu sklepa o začasnem financiranju Občine Turnišče v
obdobju januar-marec 2011.
g. Janez Lebar opozori, da bi se lahko malo več dalo na okrasitev občine ob prazničnih dneh v
decembru, prav tako bi se lahko ob praznovanju državnih praznikov izobesilo malo več
zastav, izobeša se samo zastava RS prav bi bilo, da se izobeša tudi zastave občine in zastava
EU. Župan pove, da je sam razmišljal v tej smeri vendar je potrebno to leto še počakati in
potem v nadaljevanju koncept okrasitve v decembrskem času in program izobešanja zastav ob
praznikih dodelati v celoti. V tem trenutku proračun tega ne dopušča, se pa o tem razmišlja za
naslednje leto.
g. Štefan Gjerkeš vpraša kdaj lahko Gasilsko društvo Nedelica pričakuje sredstva za gasilski
avto. Župan pove, da se sredstva lahko pričakujejo po sprejetju proračuna.
Nadaljnje razprave ni bilo. Tako so bile obravnavane vse točke dnevnega reda, župan je sejo
občinskega sveta zaključil ob 20.40 uri.

Zapisnikar:
Alenka Horvat l. r.

Župan Občine Turnišče:
Slavko Režonja l. r.
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