OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 22. REDNA (ZAKLJUČNA) SEJA, 18.12.2013

ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila sredo, 18.12.2013 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.
Prisotni vabljeni: Slavko Režonja – župan, Alenka Horvat, Nada Zver, Marjan Gjura –
občinska uprava, Štefan Zver – predsednik Nadzornega odbora
Na začetku 22. redne seje župan pozdravi vse prisotne in predstavi predlagani
dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava zapisnika 21. redne seje
3. Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
4. Vprašanja in pobude svetnikov
5. Sprejem sklepa o višini subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov
6. Tekoče zadeve
K tč. 1: Ugotovitev sklepčnosti
Župan ugotavlja, da so prisotni vsi člani občinskega sveta tako se lahko seja
nadaljuje.
K tč. 2: Obravnava zapisnika 21. redne seje
Župan povzame sklepe zapisnika 21. redne seje in nato pozove vse prisotne k
razpravi glede ustreznosti zapisnika. Pripomb na zapisnik ni bilo, tako je bil soglasno
sprejet
sklep št. 161: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje zapisnik 21. 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:
- izvaja se asfaltiranje pločnikov na strani osnovne šole, asfaltiranje se bo izvajalo
dokler bodo to dopuščale vremenske razmere,
- nadaljuje se izvedba projekta Pomurski vodovod, izvedba sicer nekoliko zaostaja
po terminskem planu, finančni plan sledi predvideni realizaciji. Sproti se preverja
kvaliteta materiala, ki se vgrajuje, tako je zagotovljeno da se vgrajuje
najkvalitetnejši material,
- trenutno potekajo praznične krasitve vasi.
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K tč. 4: Vprašanja in pobude svetnikov
G. Jožef Magdič pove, da izraža resne dvome glede dokončanja projekta
rekonstrukcije glavne ceste skozi naselje Turnišče, ker DRSC zapira vsa svoja
gradbišča. Župan odgovarja, da so dejstva res taka, da trenutno v državi ni denarja
za nadaljevanje odprtih projektov je pa obljuba, da bo v prihodnosti prišlo do
določenih prerazporeditev finančnih sredstev in tako imamo upanje, da se bo projekt
drugo leto nadaljeval in tudi zaključil.
G. Magdič v nadaljevanju pove, da ima dvome glede kvalitete izvedbe projekta
Pomurski vodovod, finančna realizacija še ne pomeni kvalitetne izvedbe, ker je to bilo
sedaj rešeno zgolj z nabavo materiala. Župan, da se tudi sam občasno boji glede
izvedbe projekta, vendar ne na račun kvalitete pač pa kako bo to časovno izvedljivo.
G. Ivan Prša pove, da je opazil, da je bila ob izvedbi del v sklopu projekta Pomurski
vodovod precej poškodovana cesta v Nedelici ob kateri so se polagale cevi. Župan
pove, da bo ves asfalt saniran, saj je to del popisov izvedbe vodovoda. Se pa bodo ta
sanacijska dela izvajala ob zaključku projekta.
G. Janez Lebar vpraša glede asfaltiranja pločnikov, in sicer kdo bo odgovarjal za
kvaliteto materiala in morebitne reklamacije, ker se to izvaja sedaj, ko niso najbolj
ugodne oziroma primerne razmere za tako delo. Župan pove, da zadeva ni ta ko
preprosta ampak je tudi precej politična. Lahko se že na tej seji sprejme sklep, da se
ta dela sedaj ne izvajajo. Kako bo pa z izvedbo naprej bomo videli. Župan pove, da je
potrebno gledati več vidikov pri izvedbi takih projektov, saj bi prekinitev del za pešce
po zimi bila velika motnja.
G. Matej Zadravec pove, da se strinja z izvedbo asfaltov v teh pogojih kot so, saj če
bi bili pogoji skrajno neprimerni bi dela nadzorni organ že zaustavil.
K tč. 5: Sprejem sklepa o višini subvencioniranja cene storitev obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov
Župan predstavi predlagani sklep, ki predvideva 20% subvencije za občane. Ker
razprave glede predlaganega sklepa ni bilo je občinski svet soglasno sprejel
sklep št. 162:
Občinski svet Občine Turnišče potrjuje predlagani sklep o višini
subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Tako se določi subvencija v višini 20%
K tč. 6: Tekoče zadeve
Pod točko tekoče zadeve župan predlaga obravnavo naslednjih zadev, in sicer:
- ponudba Cigut Metoda iz Renkovec za odkup dela parcele št. 1130/10 k.o.
Renkovci.
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Gre za parcelo, ki je v dejanski rabi že v njegovi uporabi, gre za zadeve, ki niso bile
izpeljane do konca v preteklosti, sedaj pa bi bilo potrebno to urediti do konca.
Stranka plača vse stroške, ki nastanejo z izvedbo posla. Razprave ali pripomb glede
tega predloga ni bilo, tako je občinski svet soglasno sprejel
sklep št. 163: Občinski svet Občine Turnišče se strinja z odprodajo dela
parcele št. 1130/10 k. o. Renkovci.
-

v nadaljevanju župan seznani vse prisotne s sklepom o začasnem financiranju
Občine Turnišče v obdobju januar – marec 2014.

-

župan predstavi pogodbo upravljanju odlagališča Dolga Vas. Pogodba je bila
posredovana vsem prisotnim ob začetku seje, zato župan najprej predstavi njeno
vsebino. Gre predvsem za ureditev obveznosti, ki so nujne zaradi tega, ker je
občina solastnica predmetnega odlagališča, odlagališče pa ni funkcionalno.
Odlagališče nima dovoljenja za delovanje, potrebno je sprejeti odločitev kako
naprej. Stališče večinskega dela občin solastnic je, da bi bilo najboljše da se
lastništvo prenese na CERO Puconci, če bo CEROP seveda dobil zeleno luč za
to od vseh svojih ustanoviteljic. Odlagališče kot tako predstavlja vedno večje
stroške, izdane so bile tudi že odločbe pristojnih inšpekcijskih služb. Prihodkov iz
tega naslova ni nobenih saj se za odlagališče več ne more obračunavati
najemnina, ker odlagališče kot tako ne more obratovati. Župan prosi vse prisotne
za podajo mnenja glede predlagane rešitve oziroma glede najboljše možne
poteze v bližnji prihodnosti. Tako se v razpravi izoblikuje skupno stališče, da se
lastništvo predmetnega odlagališča in upravljanje poskuša prenesti na CERO
Puconci, s tem so na novega lastnika prenesene tudi vse obveznosti glede
obratovanja in zapiranja odlagališča.

Nadaljnje razprave ni bilo, tako je bila seja zaključena ob 19.10 uri.

Zapisal:
Alenka Horvat

Župan Občine Turnišče:
Slavko Režonja l. r.
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