OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 21. REDNA SEJA, 3.12.2013
ZAPISNIK
21. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila torek, 3.12.2013 ob 18.00 uri v prostorih Občine Turnišče
Prisotni člani občinskega sveta: Robert Tkalčič, Stanislav Sobočan, Franc Režonja, Jože
Magdič, Štefan Gjerkeš, Ivan Prša, Boštjan Houbar, Matej Pucko, Klaudija Horvat, Matej
Zadravec, Janez Lebar, Alenka Premoša in Stanislav Šarkezi.
Odsotni člani občinskega sveta: Jožef Gjerkeš
Prisotni vabljeni: Slavko Režonja – župan, Alenka Horvat, Nada Zver in Marjan Gjura –
občinska uprava, Štefan Zver – predsednik Nadzornega odbora.
Na začetku 19. redne seje župan pozdravi vse prisotne in predstavi predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev sklepčnosti
Obravnava zapisnika 20. redne seje
Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
Vprašanja in pobude svetnikov
Obravnava predloga rebalansa proračuna Občine Turnišče za leto 2013
Uskladitev neprofitnih najemnin za leto 2014
Tekoče zadeve

Predlagan dnevni red je bil soglasno potrjen.
K tč. 1: Ugotovitev sklepčnosti
Župan ugotavlja, da je prisotnih trinajst članov občinskega sveta, opravičil se je Jožef
Gjerkeš. Občinski svet je sklepčen in lahko nadaljuje delo
K tč. 2: Obravnava zapisnika 20. redne seje
Župan povzame sklepe zapisnika 20. redne seje in nato pozove vse prisotne k razpravi glede
ustreznosti zapisnika.
Pripomb ni bilo, soglasno je bil sprejet
sklep št. 157: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje zapisnik 20. 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:
-

Vse investicije, ki so bile potrjene se zaključujejo, odpravljajo se reklamacija. Dom v
Nedelici je bil predan funkciji, v Gomilici so se odpravile zadnje pomanjkljivosti.
V šoli se opravljajo zadnje dela, uskladitev sistema in povezave na avtomatiki kurilnice v
šoli. Prav tako se je podana vloga za povečanje moči varovalk v vrtcu, da bi lahko vključili
toplotno črpalko.
Vsi ostali manjši objekti, ki so bili predvideni v proračun, so končani.
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-

-

Nekoliko se je zapletlo pri sanaciji ceste, ker zaradi pomanjkanja denarja Direkcija ni
plačala Pomgradu vseh računov. Ta je zato intenzivnost del zmanjšal. To smo ugotavljali
na sestanku in se dogovorili, da se s strani Direkcije za ceste pošlje dopis z zahtevo
dokončanje predvidenih del. V kolikor zaradi vremena ne bo možno asfaltirati pločnikov,
se bo bodo ti poravnali in nasuli z drobljencem.
Praznovanja ob občinskem prazniku so potekala v skladu s programom in so bila
uspešno izvedena.
Pripravljajo se vloge na razpis za javna dela.
Poteka parcelacija za trgovino in pridobivanje dokumentacije za ureditev nove
transformatorske postaje pri Gornjecovih.
V okviru regije se dogovarjamo o strateških usmeritvah regije in projektih za novo
perspektivo. Tem temam bo posvečena posebna seja občinskega sveta.

K tč. 4: Vprašanja in pobude svetnikov
G. Matej Zadravec vpraša o prvotnem roku in o na novo določenem roku dokončanja del.
Izpostavi problem večjih stroškov zaradi nepravočasno dokončanih del. Izrazi tudi bojazen,
da investicija do praznikov ne bo končana.
G. župan navede, da je bil rok dokončanje del konec avgusta, sedaj je s strani nadzornega
inženirja zagotovljeno, da bodo dela v šoli končana do konca naslednjega tedna.
V vrtcu je nastal problem, ker varovalke niso bile dovolj močne za vključitev toplotne črpalke.
Do zamika del je prišlo tudi zaradi vedno novih zahtev s strani šole, kar ni bilo v prvotni
pogodbi predvideno. Župan tudi navede, da so vse reklamacije dokumentirane in se bo po
potrebi tudi vnovčila garancija.
G. Matej Zadravec predlaga, da se vpiše v gradbeni dnevnik vsako predlagano spremembo
in vsako spremembo roka dokončanja del, saj le tako lahko dokazuješ izvajalcu če pride do
problemov pri izvedbi.
Za napako zaradi premajhne moči varovalk pri vrtcu je odgovoren projektant, ker ni bilo pri
pregledu stanja to preverjeno. Meni tudi, da bi morala izvedba investicije v šoli in vrtcu, ki je
popolnoma predvidljiva, potekati veliko bolj tekoče.
G. župan navede, da je bilo določenih kar nekaj rokov dokončanja del, ki pa zaradi različnih
stvari niso bili upoštevani. Glede investicije v šoli je dogovorjeno, da bo v četrtek sestanek,
ko se bo dogovorilo za končni rok dokončanja del, ki bi naj bil konec naslednjega tedna.
K tč. 5: Obravnava predloga rebalansa proračuna Občine Turnišče za leto 2013
(gradivo »PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
TURNIŠČE ZA LETO 2013« je priloga zapisnika)
Župan navede, da je bilo celotno gradivo posredovano v prilogi. Sklicani so bili tudi vsi trije
odbori, ki so potrdili predlog rebalansa proračuna Občine Turnišče za leto 2013. Zapisnik je v
prilogi.
Podrobneje je predlog rebalansa obrazložila ga. Zver. Navedla je da se z rebalansom realno
ocenjujejo prihodki in odhodki proračuna.
Prihodki so se zmanjšali na 81,5 % planiranih prihodkov v sprejetem proračunu. Večino
zmanjšanja predstavlja zmanjšanje na postavki »Prejeta sredstev in naslova državnega
proračuna za investicije«, ker ni bila potrjena investicija »Ureditev prometne infrastrukture v
Nedelici«.
Odhodki pa se zmanjšujejo za 19,86 % glede na sprejeti proračun, izpadla je investicija
»Ureditev prometne infrastrukture v Nedelici«, dodani sta novi postavki »Investicijsko
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vzdrževanje - Posodobitev ČN« v znesku 90.000,00 € in »Ureditev poslovno ekonomske
cone Turnišče« v znesku 75.000,00 €. Povečuje se je postavka »Nakup pisarniške in druge
opreme« na znesek 22.000,00 €, kar predstavlja nakup opreme za fitnes. Postavka
»Ureditev regionalne ceste R3-726/1321 Renk. - Črenšovci se zmanjšuje na 100.000,00 €.
Ostale spremembe so manjše.
Po obrazložitvi ga Zver so podali poročilo in sklepe o obravnavi rebalansa proračuna še
predsedniki odborov občinskega sveta.
Župan da rebalans proračuna v razpravo.
Razprave ni bilo, občinski svet na predlog župana soglasno sprejme
sklep št. 158:
Občinski svet Občine Turnišče sprejme predlog rebalansa proračuna Občine Turnišče
v predloženi obliki in
sklep št. 159:
Občinski svet sprejme Odlok o rebalansu odloka o proračunu Občine Turnišče za leto
2013 v predloženi obliki.
K tč. 6: Uskladitev neprofitnih najemnin za leto 2014
Župan člane občinskega sveta seznani, da je potrebno sprejeti sklep o višini najemnine za
leto 2014. V gradivu je predlog sklepa s katerim se predlaga, da bi višina najemnine ostala
enaka kot v letu 2013.
Razprave ni bilo, na predlog župana Občinski svet Občine Turnišče soglasno sprejme sklep
sklep št. 160:
Stopnja najemnine za neprofitna stanovanja v lasti Občine Turnišče se za leto 2014
določi v višini 4,04 % od vrednosti stanovanja.
K tč. 7: Tekoče zadeve
Ni bilo obravnavanih zadev.
Seja je bila zaključena ob 18,40 uri.

Zapisal:
Marjan Gjura

Župan Občine Turnišče:
Slavko Režonja l. r.
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