OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 20. REDNA SEJA, 23.10.2013

ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila sredo, 23.10.2013 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, Klaudija Horvat, Stanislav
Šarkezi, Janez Lebar, Alenka Premoša, Ivan Prša in Matej Zadravec.
Odsotni člani občinskega sveta: Štefan Gjerkeš
Prisotni vabljeni: Slavko Režonja – župan, Alenka Horvat, Marjan Gjura – občinska
uprava, Štefan Zver – predsednik Nadzornega odbora, Klaudij Novič – Varaš d.o.o.,
Aleksandra Vogrinčič in Darko Roman - predstavniak podjetja Saubermacher
Komunala, Štefan Žohar – predstavnik podjetja LEA
Na začetku 20. redne seje župan pozdravi vse prisotne in predstavi predlagani
dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava zapisnika 19. redne seje
3. Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
4. Vprašanja in pobude svetnikov
5. Obravnava letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki in elaborata za
leto 2014
6. Obravnava programa oskrbe z pitno vodo in elaborata za leto 2014
7. Obravnava programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske
vode in elaborata za leto 2014
8. Obravnava sklepa OŠ Turnišče o spremembi poslovnega časa vrtca
9. Obravnava letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega
energetskega koncepta
10. Obravnava pogodbe o najemu in upravljanju gospodarske javne infrastrukture in
izvajanju gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A«
11. Obravnavanje pogodbe o opredelitvi lastništva ter pravic in obveznosti za vodna
zajetja in transportne cevovode izgrajene v projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja
–sistem A
12. Tekoče zadeve
Predlagan dnevni red je bil soglasno potrjen.
K tč. 1: Ugotovitev sklepčnosti
Župan ugotavlja, da je prisotnih 13 članov občinskega sveta, občinski svet je
sklepčen in lahko nadaljuje delo
K tč. 2: Obravnava zapisnika 19. redne seje
Župan povzame sklepe zapisnika 19. redne seje in nato pozove vse prisotne k
razpravi glede ustreznosti zapisnika. Pripomb na zapisnik ni bilo.
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G. Stanislav Sobočan prosi za odgovor na vprašanje iz prejšnje seje, glede zaprtja
poljske ceste pri podjetju Paradajz d.o.o. Župan odgovarja, da gre samo za
zavarovanje gradbišča za čas gradnje ceste zaradi gradbišča je pa omogočen dostop
do vseh parcel, cesta bo kot taka po končani gradnji ostala za uporabo.
Nadaljnje razprave ni bilo tako je bil soglasno sprejet
sklep št. 148: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje zapisnik 19. 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:
- zaključujejo se aktivnosti energetske sanacije šole in vrtca,
- zaključujejo se tudi dela na vaško-gasilskem domu v Nedelici,
- objekt v Gomilici je predan v uporabo,
- projekt Pomurski vodovod se izvaja, sicer nekoliko zaostaja za terminskim
planom, vendar se začetne težave počasi odpravljajo,
- rekonstrukcija glavne ceste skozi Turnišče poteka po terminskem planu
- poteka postopek pridobitve uporabnega dovoljenja za skladišča pri Rodoviti, ki so
bila preoblikovana v delavnice,
- zaključuje se rekonstrukcija čistilne naprave,
- potekajo aktivnosti za pridobitev investitorja za gradnjo trgovine,
- oddana je vloga na 7. poziv Razvoj regij kjer se predvideva sanacija občinske,
zgradbe in sanacija in dokončanje vaško-gasilskega doma Gomilica.
K tč. 4: Vprašanja in pobude svetnikov
G. Stanko Sobočan vpraša kako bo z zimsko službo na cesti skozi Turnišče, ki je v
postopku rekonstrukcije in bo na njej do zime samo grobi asfalt, kar pomeni da bodo
cestni jaški višje. Župan pove, da bo zadeva rešene s tem da se bo okoli jaškov
obasfaltiralo.
G. Franc Režonja pove, da ima pobudo za občino glede agro melioracijski sistemov v
Občini Turnišče. Pove, da melioracijski jarki na območju z imenom »Stankove
senžati« niso bili izvedeni in pobuda gre v smeri, da se ponovno opozori Sklad
kmetijskih zemljišč RS in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, da lastnike kmetijskih
zemljišč oprosti za ta strošek, ker je melioracijsko območje obremenjeno z nekoliko
drugačnimi sredstvi. Edino prav je, da se občane reši tega stroška, ker to zakon tudi
omogoča.
Glede na to, da se je spremenila evropska direktiva glede omejenih dejavnikov
razvoja, pa je pobuda, da naj bi občina pripravila predlog, da se celotno območje
tega občinskega prostora ozirom predvsem k.o. kjer so prevladujoča plitva tla,
ponovno vključi v omejene dejavnike razvoja. Ta pobuda je bila v preteklosti že
podana, ampak je bila takrat neuspešna, vendar se je sedaj kot že povedano uredba
spremenila in ni razloga da ne bi izpolnjevali pogojev.
Župan pove, da glede tega ne vidi nobenih ovir, kar se tiče melioracijskih jarkov so
stvari že stekle, opravljen je bil že komisijski ogled celotnega prostora. Ministrstvo je
Stran 2

OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 20. REDNA SEJA, 23.10.2013

že pozvalo občino, da poda izjavo da bo v tem primeru vzdrževala poljske poti, kar je
občina že storila. Tako, da gradivo je že na Ministrstvu za kmetijstvo in postopek se
nadaljuje.
K tč. 5: Obravnava letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki in
elaborata za leto 2014
Župan navede, da je bilo celotno gradivo posredovano v prilogi. Tako besedo predaja
predstavnikoma podjetja Saubermacher Komunala d.o.o. Ga. Vogrinčič tako
predstavi način oblikovanja nove cene, ker se na podlagi nove uredbe cena oblikuje
nekoliko drugače kot v prejšnjem obdobju. Ključna sprememba je, da uredba sledi
načelu »onesneževalec plača«, kar pomeni, da končni povzročitelj plača vse
odpadke ki jih povzroči. V bistvu tukaj glede naših dosedanjih cen nekih sprememb
ni, kajti to je bilo pri nas v skladu z koncesijskim razpisom. Sprememba je tudi v tem,
da uredba določa obračun na kilogram opravljenih storitev, do sedaj je bila cena
zbiranja fiksna spreminjala se je cena odlaganja in obdelave. Tako se bodo cene
vsak mesec spreminjale, glede na število zbiranj odpadkov. To se sedaj izenači z
načinom obračunavanja obdelave in odlaganja. Novost uredbe je, da mora v ceno biti
vključeno tudi zbiranje papirja od gospodinjstev, do sedaj se je to dodatno plačevalo.
Namen tega je da se spodbudi k ločevanju. V drugih delih se dosedanji standard ni
spremenil. Nove cene bi veljale z začetkom novega koledarskega leta o čemer bodo
občani tudi obveščeni.
Učinek ločenega zbiranja v občini do sedaj se kaže pozitiven, veliko občanov je že
zamenjalo večji zabojnik z manjšim, nova cena bo pa še dodatno občane spodbudila
k temu.
G. Štefan Zver vpraša glede odvoza bioloških odpadkov in sicer ali bi lahko v mesecu
oktobru biološke odpadke tudi odvažali dvakrat, ker je sedaj razmerje odvozov 6
mesecev dvakrat in šest mesecev enkrat. Ga. Vogrinčič odgovarja, da standard
ostaja isti, saj so ankete opravljene v občini pokazale, da občanom tak sistem
zadostuje.
G. Janez Lebar vpraša glede papirja in sicer pove, da se mu nova cena ne zdi
stimulacijska za ločeno zbiranje odpadkov, saj se plača ista cena npr. če se papir
sežiga ali pa če se zbira v zabojniku. Cena je zmeraj višja ne glede na to, da se
vedno več ločuje. Tu ne vidi stimulativnosti.
Ga. Vogrinčič odgovarja da oblikovanje cen določa uredba in na to nimamo vpliva.
Po krajši razpravi je občinski svet z enim glasom proti sprejel
sklep št. 149:
Občinski svet Občine Turnišče potrjuje predloženi Letni program ravnanja s
komunalnimi odpadki vključno s frekvencami odvozov posameznih frakcij za
leto 2014. Cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2014, ki
ga opravlja podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o., so
naslednje:
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Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:

Cena v EUR/kg

1. Zbiranje komunalnih odpadkov

0,14782 €

2. Zbiranje bioloških odpadkov

0,04609 €

V cene ni vključen 9,5 % DDV.
Občinski svet potrjuje predloženi elaborat o oblikovanju cene izvajanja
obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov v Občini Turnišče za leto 2014. Občinski svet potrjuje
cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Sklep stopi v veljavo z
dnem sprejetja, uporablja pa se od 01.01.2014.
V tem delu se predstavnika podjetja Saubermacher Komunala d.o.o. poslovita.
K tč. 6: Obravnava programa oskrbe z pitno vodo in elaborata za leto 2014
Gradivo je bilo priloženo k vabilu. Župan predlaga, da se preide k dejstvu, ki ga nosi
predlagano gradivo in sicer sprememba oziroma povišanje cene vode. Zadnje
sprememba cene je bila v letu 2008. Lansko leto, občina subvencionirala razliko do
polne cene. Glede na ekonomsko situacijo ki bremeni naše občane bi bilo potrebno
razmišljati v podobni smeri. Župan pozove prisotne k razpravi. V gradivu je
predlagano 6,84% povišanje cene vode, župan pove da bi morali najti rešitev, da
ostane kot je bilo preteklo leto. Tako po krajši razpravi vsi prisotni pridejo do
zaključka, da se povišanje cene ne potrdi, bo pa v primeru, da bo iz tega naslova
nato nastala izguba, to izgubo poravnala občina.
Na predlog župana je občinski svet soglasno sprejel
sklep št. 150:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi program oskrbe z pitno vodo za leto 2014
zavrne pa predlagano povišanje cene vode, tako ostane v veljavi aktualna cena
vode.

K tč. 7: Obravnava programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in
padavinske vode in elaborata za leto 2014
Gradivo je bilo priloženo k vabilu. Župan tako pozove vse prisotne k razpravi. Tudi
tukaj župan predlaga, da se cena ohranja na lanskoletni ravni in se potem morebitna
izguba pokrije. S tem predlogom se vsi prisotni strinjajo tako je bil soglasno sprejet
sklep št. 151:
Občinski svet Občine Turnišče potrjuje predloženi program odvajanja in
čiščenja komunalne vode za leto 2014 zavrne pa predlagano povišanje cene
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, tako ostaja v
veljavi aktualne cena.
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K tč. 8: Obravnava sklepa OŠ Turnišče o spremembi poslovnega časa vrtca
Predlog sklepa na kratko predstavi g. Matej Zadravec, kot predstavnik občine v svetu
zavoda OŠ. Pove, da je bil sklep potrjen tudi na Svetu staršev zavoda OŠ in na
Svetu zavoda OŠ. Gre za to da bi bil vrtec dva tedna v poletju zaprt in sicer v prvem
in drugem tednu avgusta.
S tem predlogom se vsi prisotni strinjajo tako je bil soglasno sprejet
sklep št. 152:
Občinski svet Občine Turnišče potrjuje predlog Zavoda OŠ Turnišče o
spremembi poslovnega časa Vrtca Turnišče v mesecu avgustu, in sicer bo
Vrtec Turnišče prvi in drugi teden v mesecu avgustu tega šolskega leta zaprt.
K tč. 9: Obravnava letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
lokalnega energetskega koncepta
Tematika je bila delno obravnavana že na prejšnji seji pod točko razno. Župan sedaj
predstavi aktivnosti, ki so bile od takrat opravljene, potrebno je bilo določiti
energetskega upravljalca na občini. Pripravljeno je letno poročilo o izvedenih ukrepih
iz akcijskega načrta LEK-a. Župan predstavi vsebino tega poročila, pripomb ni bilo,
tako je sprejet
sklep št. 153: Občinski svet občine Turnišče potrjuje predloženo letno poročilo
o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta.
Obenem Občinski svet Občine Turnišče pooblašča župana, da pristopi k
podpisu Konvencije županov.
K tč. 10: Obravnava pogodbe o najemu in upravljanju gospodarske javne
infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo
Pomurja – sistem A«
Župan pove, da je vsebina predmetne pogodbe na svetu že bila obravnavana, sedaj
pa je oblikovan čistopis. Bistvenega odstopanja od do sedaj obravnavanega ni.
Pozove vse prisotne, da podajo svoje pripombe.
Na predlog župana je bil soglasno sprejet
sklep št. 154: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje pogodbo o najemu in
upravljanju gospodarske javne infrastrukture in izvajanju gospodarske javne
službe »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A« v predloženi obliki.
K tč.
11: Obravnavanje pogodbe o opredelitvi lastništva ter pravic in
obveznosti za vodna zajetja in transportne cevovode izgrajene v projektu
Oskrba s pitno vodo Pomurja –sistem A
Zadeva je podobna kot v prejšnji točki dnevnega reda, gre za čistopis že
obravnavane pogodbe. Zadeva je pomembna predvsem v določanju lastništva, in
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sicer je v pogodbi upoštevan domicilni pristop določanja lastništva. Župan pozove
vse prisotne k podaji pripomb in k razpravi, ker pripomb ni bilo
je bil soglasno sprejet
sklep št. 155: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje pogodbo o opredelitvi
lastništva ter pravic in obveznosti za vodna zajetja in transportne cevovode
izgrajene v projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja –sistem A v predloženi
obliki.
K tč. 12: Tekoče zadeve
V tem delu se seji pridruži g. Štefan Žohar, predstavnik agencije LEA. G. Žohar nato
poda nekaj pojasnil na odprta vprašanja, ki so se pojavila na prejšnji seji. Po krajši
razpravi se vsi prisotni odločijo, da se pristopi k Konvenciji županov in s tem k
pripravi dokumenta SEAP, v kolikor je to ne bremeni občinskega proračuna tako je
soglasno sprejet
sklep št. 156: Občinski svet Občine Turnišče pooblašča župana za pristop k
podpisu Konvencije županov, v kolikor se s tem pristopom ne bremeni
občinski proračun.

Nadaljnje razprave ni bilo, tako je bila seja zaključena ob 20.00 uri.

Zapisal:
Alenka Horvat

Župan Občine Turnišče:
Slavko Režonja l. r.
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