OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 23. REDNA SEJA, 13.2.2014
ZAPISNIK
23. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila četrtek, 13.02.2014 ob 18.00 uri v prostorih Občine Turnišče
Prisotni člani občinskega sveta: Robert Tkalčič, Stanislav Sobočan, Franc Režonja, Jože
Magdič, Matej Zadravec, Ivan Prša, Jožef Gjerkeš, Boštjan Houbar, Matej Pucko, Klaudija
Horvat, Janez Lebar, Alenka Premoša in Stanislav Šarkezi.
Odsotni člani občinskega sveta: Štefan Gjerkeš
Prisotni vabljeni: Slavko Režonja – župan, Nada Zver in Marjan Gjura – občinska uprava.
Na začetku 23. redne seje župan pozdravi vse prisotne in predstavi predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovitev sklepčnosti
Obravnava zapisnika 7. izredne seje
Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
Vprašanja in pobude svetnikov
Predstavitev predloga plana proračuna Občine Turnišče 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, odsoten je g. Štefan
Gjerkeš. Občinski svet je sklepčen in lahko nadaljuje delo.
K tč. 2: Obravnava zapisnika 7. izredne seje
Župan povzame sklepe zapisnika 7. izredne seje in nato pozove vse prisotne k razpravi
glede ustreznosti zapisnika.
Na zapisnik ni bilo nobenih pripomb. Na predlog župana je občinski svet soglasno sprejme
sklep št. 166: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje zapisnik 7. izredne seje.
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:
-

Nadaljujejo se dela na Pomurskem vodovodu in sicer v Renkovcih in med naseljema
Trnje in Gomilica. Predvsem na trasi med Trnjem in Gomilico je problem zaradi visokih
voda. Tako je nadzorni organ zaradi nevarnosti zaustavil dela na tem območju in se bodo
nadaljevala, ko bo voda odtekla. Člane sveta je seznanil tudi z idejo, da bi se odvečni
material ob izvedbi vodovoda uporabil za zasutje gramoznice v Gomilici. Predlaga, da se
najprej o tem izreče svet Krajevne skupnosti Gomilica in se šele nato, če bo mnenje
pozitivno, prosi za dovoljenje Ribiško družino Lendava in Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje.
G. Stanko Sobočan pripomni, da je bila taka ideja podana že pred leti. Z idejo bo seznanil
svet krajevne skupnosti, ki bo podal mnenje.
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-

-

-

-

Nadaljuje se projekt iz lanskega leta »Prekmurski center«. Sedaj se urejajo sprostitvene
točke na področju naselij Turnišče in Renkovci.
Nadaljujejo se aktivnosti glede ureditve infrastrukture v Industrijski ulici. Opravljen je bil
razgovor z lastniki parcel zaradi širitve ceste, kjer ni bilo pomislekov. Bilo je celo
predlagano, da se odkupi 3 m zemljišča. Nadaljujejo se tudi aktivnosti glede projektiranja
uvoza na Industrijsko ulico in pridobivanja dokumentacije za trafo postajo. Tudi investitor
nadaljuje s projektiranjem trgovine, zaprošeni so bili projektni pogoji oziroma soglasja od
soglasodajalcev.
Opravljen je bil razgovor glede nadaljevanja aktivnosti izvajanja komasacij v Občini
Turnišče. Dogovorjeno je, da bo Geodetska družba Ljubljana pripravila podlage za
predlog komasacijskih območij in nato to predstavila na zborih krajanov v posameznih
naseljih, ki bodo nekje po 15.3.2014 Tam se bo odločilo o tem, ali se bo izvajala
komasacija in na katerem območju.
Glede obvestila NLB o zaprtju poslovalnice navede, da je poslal odprto pismo in opravil
razgovor s pristojnimi v upravi NLB, ki so obljubili, da bodo zadeve ponovno proučili. Ker
meni, da to pomenil le zavlačevanje, se je s sosednjima občina Dobrovnik in Kobilje
dogovoril za skupen nastop glede tega problema. Poslali so odprto pismo upravi banke
ter o tem seznanili različne institucije.
Člane občinskega sveta tudi seznani, da je zaradi namigovanj in očitkov glede
poslovanja, ki so se pojavili v zadnjem času, naročena revizija izvajanih projektov ter
najet odvetnik za vodenje postopkov glede delovnega razmerja Alenke Horvat.

K tč. 4: Vprašanja in pobude svetnikov
G Franc Režonja vpraša glede rokovnika glede komasacije.
G. župan je navede, da bo GDL do 10. marca pripravila podlage za določitev komasacijskih
območij. V času od 15. do 20. marca pa bodo opravljeni zbori občanov v posameznih
naseljih, ki bodo sprejeli odločitve o izvedbi komasacij in določitvi komasacijskih območij.
G. Stanislav Sobočan vpraša, kakšne so informacije glede delovanja pošte. Ali se tudi na
tem področju pripravljajo kakšne spremembe.
G. župan navede, da je v lanskem letu prišlo le do spremembe časa poslovanja, ni pa bila
predvidena ukinitev pošte. Tudi sedaj informacij o tem nima, bo pa do naslednje seje pridobil
informacijo od pristojnih.
G. Stanislav Šarkezi vpraša, kdaj se bo gradila kolesarska steza od romskega naselja do
krožišča v Gomilici.
G. župan navede, da je bil projekt prijavljen na razpis, ni pa bil odobren, zato gradnje
kolesarske steze v letošnjem letu ni predvidena.
G. Janez Lebar vpraša, če je predvidena ureditev kanala ob kolesarski stezi do krožišča v
Turnišču in kdaj je predvidena ureditev.
G. župan navede, da je ureditev kanala predvidena v sklopu rekonstrukcije državne ceste
R3-726. Delno se bo ta kanal razbremenil tako, da bo del voda speljan preko kanala pri
kulturnem domu mimo mrliške vežice do Črnega potoka. Tako bo kanal ob kolesarski stezi
manj obremenjen in bo tudi zadostoval za odvodnjavanje. Ureditev je predvidena še v
letošnjem letu. Pove tudi, da se bo del voda speljal v jarek ob avtocesti ter se bo tako
razbremenilo ostale kanale. Projekt se pripravlja in bo prav tako izveden ob rekonstrukciji
ceste.
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G. dr. Matej Zadravec vpraša, kakšna signalizacija za umirjanje prometa je predvidena na
Prešernovi ulici in če je predvidena tudi postavitev ležečih policajev.
G. župan navede da se projekti pripravljajo le za Industrijsko ulico, ki bi se razširila na 5,5 m.
Promet bi s prometno signalizacijo od nove trgovine usmerjali na ulico Štefana Kovača. Za
ureditev ovir na Prešernovi ulici pa je potrebno dati pobudo, ki jo bo obravnaval tudi Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
G. dr. Matej Zadravec vpraša tudi, kako se bo uredilo odvodnjavanje v krožišču pri vstopu na
kolesarsko stezo, kjer se ob vsakih padavinah zadržuje večja količina vode.
G. župan pove, da se bo ob robniku uredila mulda, ki bo odvajala meteorno vodo v jarek.
Navede tudi, da bo potrebno urediti uvoz iz krožišča v Turnišče, kjer je spet poškodovan drog
javne razsvetljave. Sanacija dela krožišča naj bi se izvajala ob rekonstrukciji državne ceste.
G. Magdič Jože vpraša katera revizijska hiša bo opravila pregled poslovanja.
G. župan navede, da bo to naredila revizijska hiša Audit iz Murska Sobote.
Ga. Alenka Premoša vpraša, kakšen sestanek je bil opravljen glede delovnega razmerja g.
Alenke Horvat in zakaj se bo izvedba revizija poslovanja.
G. župan navede, da je imel sestanek z nekaterimi posamezniki zaradi posvetovanja.
Sestanek je bil neformalne narave. Revizijo poslovanje pa predlaga zaradi obtožb, ki se
pojavljajo v javnosti. Le tako se lahko zadeve transparentno pokažejo ter razčistijo.
G. Stanislav Sobočan predlaga, da bi se določili roki za izvedbo revizije, ker vemo v kakšnih
rokih je potrebno zaključni račun predložiti.
G. župan navede, da se je z revizijsko hišo dogovorilo, da bo to izvedeno v aprilu.
G. Tkalčič opozori, da se dela na vodovodu med Trnjem in Gomilico ne smejo nadaljevati,
dokler se voda ne bo umaknila. Z nadaljevanjem del bomo povzročili več škode, kot bo
koristi od teh del.
G. župan navede, da so trenutno dela na tem odseku ustavljena, ker pogoji niso primerni.
Intenzivirala se bodo dela v naselju Renkovci.
G. Janez Lebar seznani župana, da je na svetu šole izpostavljen problem dokončanja
investicije energetske sanacije šole.
Župan navede, da je projekt končan. Napake ki se pojavljajo se tekoče odpravljajo, saj so
izvedena dela pod garancijo.
K tč. 5: Predstavitev predloga plana proračuna Občine Turnišče za leto 2014 (predlog
plana je priloga zapisnika)
Uvod poda g. župan, ki na kratko pove izhodišča za pripravo proračuna ter opozori predvsem
na večje projekte, ki so predlagani v proračunu. V proračun so umeščeni projekti, ki se že
izvajajo, to so projekti »Rekonstrukcija državne ceste R3-726«, »Prekmurski center« in
»Pomurski vodovod«. V proračun sta vključena dva projekta, za katera še nimamo sklepov in
je tudi vprašanje če bosta odobrena. Sta pa ta projekta verjetno zadnja možnost, da si
uredimo objekte s sofinanciranjem z evropskimi sredstvi. Po predstavitvi proračuna bo odprta
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javna obravnava, predlog pa bo obravnavan tudi na vseh odborih. Nato pozove g. Nado Zver
da predstavi predlog proračuna
G. Nada Zver najprej navede, da predlog proračun vsebuje:
- Splošni del in obrazložitev splošnega dela;
- Posebni del in obrazložitve posebnega dela;
- Načrt razvojnih programov z obrazložitvijo.
Predlogu proračun so dodane tudi priloge:
- Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženje;
- Letni program športa;
- Letni program razvoja in vzdrževanja občinskih cest;
- Letni program GJS za leto 2014 za Občino Turnišče, izvajalec javno podjetje Varaš d.o.o.;
- Poslovne smernice zavoda Koušta.
Nato podrobno obrazloži prihodke, ki po predlogu znašajo 3.955.478,04 €. Po predstavitvi
prihodkov pozove k predlogom in vprašanjem.
G. Lebar Janez vpraša, zakaj so se povečali prihodki od najemnin – CEROP.
G. Nada Zver navede, da smo tak znesek dobili izračunan s strani CEROP. G. župan pa
pove, da je povečanje nastalo zaradi dokončanje druge faze odlagališča v Puconcih, ki se je
začelo amortizirati.
G. Stanislav Sobočan vpraša glede zmanjšanja postavke »Prihodki od najemnin vodovod,
kanalizacija«, ki se je zmanjšala z 90.000,00 € na 26.600,00 €.
G. Nada Zver navede, da je v letu 2013 bila upoštevana tudi najemnina za leto 2012. V
proračunu je plan za leto 2013, dokončen znesek za najemnino za leto 2013 pa se bo videl
v zaključnem računu.
Nato g. Nada Zver predstavi odhodke, ki znašajo 4.363.182,73 €. Navede tudi, da se
primanjkljaj pokrije iz ostanka sredstev iz prejšnjega leta.
Po predstavitvi odhodkov da župan predlog proračuna v razpravo.
G. Stanislav Sobočan vpraša kaj zajema postavka »tekoče vzdrževanje objektov v KS,
mrliških vežic in javnih površin« in zakaj se je postavka »Tekoči transferi v javni zavod
»vrtec« Turnišče tako povečala.
G. Nada Zver navede, da stroški podjetja Varaš d.o.o. iz tega naslova znašajo 19.000,00 €,
stroški občine za vzdrževanje objektov KS pa 8.000,00 €. Postavka za vrtec je večja, ker sta
bili v letu 2013 dve postavki, zaradi spremembe metodologije pa sta se v letu 2014 združili.
Prej je večji del sredstev bilo navedenih pod postavko »Plačilo razlike med ceno programov
v vrtcih in plačili staršev«.
G. Stanislav Sobočan meni, da je splošna proračunska rezerva prenizka, ker je to za posege
ob naravnih nesrečah premalo.
G. Nada Zver odgovori, da se ta rezerva uporablja le za odhodke med letom, ki niso
predvideni. Za intervencije ob naravnih nesrečah pa se uporabi stalna proračunska rezerva,
ki je veliko višja.
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G. Stanislav Sobočan opozori, da naša poslovna cona ni aktualna, saj jo obstoječa cesta deli
na dva dela. Prizadevati bi si morali za združitev te cone in jo urediti s primerno komunalno
infrastrukturo, da bi bila aktualna za investitorje.
G. župan meni, da je naša poslovna cona aktualna. Navezani so stiki z Nemško
gospodarsko zbornico, katere člani si bodo to cono spomladi tudi ogledali. Za našo poslovno
cono je potrebno izdelati tudi OPPN, ki bo vključeval želje investitorja. Navede tudi, da se bo
v naslednji perspektivi namenjala velika pozornost gospodarstvu, tako se bomo lahko v letih
2016 in 2017 prijaviti na razpise za ureditev teh con v okviru javno-zasebnega partnerstva.
Tudi za zgraditev objektov, ki bi jih potem ponudili investitorjem.
G. Lebar vpraša glede povečanje postavke za podjetje Varaš, ki navaja v svojem programu
rast prihodkov za cca 30.000,00 €.
Ker v razpravi ni bilo možno ugotoviti, zakaj so neskladnosti med predvideni prihodki v
programu podjetja Varaš d.o.o. in odhodki v proračunu, je g. Janez Lebar menil, da bi bilo
primerno, če bi bil direktor javnega podjetja prisoten.
G. župan je navedel, da je to prva obravnava proračuna in se bodo te zadeve razjasnile na
obravnavah po odborih.
G. Janez Lebar tudi vpraša, kateri objekt je mišljen kot »Večnamenski dom Gomilica«.
G. Stanislav Sobočan navede, da je to vaški dom v Gomilici, ki je tako poimenovan v prijavi
na razpis. Dom ni bil dokončan v celoti, ampak so se uredili le prostori, ki so se koristili. S
tem projektom bi se dom v celoti uredil.
G. župan navede, da pri tem projektu za ureditev celotne okolice in tudi energetsko sanacijo
doma. Ta projekt se je pripravil, ker razpisi omogočajo koriščenje sredstev le za take
večnamenske domove in socialno podjetništvo. Zato se je tudi prijavil projekt »VARAŠ danes za jutri«, ki pomeni celotno sanacijo občinske stavbe. Nikakor pa ne more zagotoviti,
da bosta ta projekta odobrena, zato že sam predvideva v tem delu rebalans proračuna.
Navede tudi, da sta oba objekta skupaj bila prijavljena na razpis Ministrstva za gospodarstvo,
kjer pa je bil projekt zavrnjen.
G. Janez Lebar opozori na postavko za širitev igrišča. Moti ga, ker je dolgoročno mišljena
preselitev igrišča na drugo lokacijo in so po njegovem mnenju vlaganja v obstoječo lokacijo
nepotrebna.
G. župan navede, da gre le za nujen poseg. Delno je potrebno preseliti igrišča zaradi novih
predpisov. Igrišče se premakne tudi zaradi pridobitve prostora za možno projektiranje
gasilskega doma ob Industrijski ulici. Prav tako seznani člane sveta s potrebami po vlaganjih
na ostalih športnih objektih v občini..
G. Jože Magdič je opozori na svoj predlog iz prejšnjih leto, ko je predlagal, da bi se del
sredstev za šport uporabil za urejanje infrastrukture in ne le za dejavnost društev. Za
dejavnost si morajo društva pridobiti sredstev od sponzorjev. Ker tega nismo naredili, bomo
ta sredstva morali zagotoviti od investicijskih sredstev.
G. župan navede, da se je proračun za društva v tem mandatu nižji glede na prejšnje
obdobje.
G. Jože Magdič vpraša glede ureditve kolesarske steze Turnišče – Renkovci.
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G. župan navede, da je kolesarska steza predvidena v drugi fazi rekonstrukciji državne ceste
in da še za to fazo ni bilo razpisa. Po zagotovilih pristojnih bi bil to razpis objavljen v
naslednjem letu.
G. Magdič je opozoril, da bomo morali čim prej urediti kolesarske steze, tako do romskega
naselja, kakor tudi ob cesti proti Gančanom, ki je postala zelo prometna in zato tudi zelo
nevarna za kolesarje. Predvsem je problem pri nadvozu, kjer se ob koncu nadvoza kolesarji
direktno vključujejo v promet na cesto.
G. Franc Režonja opozori, da je na dnevnem redu le predstavitev proračuna in ne splošna
razprava. To bomo opravili po odborih. Opozori tudi, da občina nima strategije razvoja, ki bi
nam začrtala smer v katero bomo investirali. Prav tako ni strategije razvoja na regijski ravni.
Potrebno bi bilo nameniti sredstva za izdelavo takega dokumenta. Opozori tudi, da smo
vlagali sredstva v projekte, ki nam nikakor niso prinesli dodane vrednosti.
G. župan je navede, da je strategija regije v pripravi. Naš proračun pa odraža tisto, kar je še
možno pridobiti iz evropskih sredstev in je še skladno s potrebami.
G. Magdič opozori, da kljub evropskim sredstvom, mora proračun primakniti 25 % sredstev
za te projekte. Za varnost ljudi pa ne želimo poskrbeti, čeprav bi z manjšimi sredstvi od tega
deleža veliko postorili.
G. Franc Režonja predlaga, da bi del sredstev namenili za sofinanciranje naših podjetnikov.
G. Janez Lebar je menil, da bi moralo biti eno igrišče z večnamenskim centrom, le to bi
zmanjšalo stroške.
G. župan predlaga, da v kolikor proračun ni ustrezen, naj občinski svet imenuje komisijo, ki
bo pripravila popravke in bomo tako popravljen proračun ponovno obravnavali.
G. Tkalčič predlaga, da se predlog proračuna da na odbore in se naj tam oblikujejo dodatni
predlogi.
G. Matej Zadravec meni, da bodo vedno različni predlogi, ki jih je možno upoštevati pri
pripravi proračuna ali pa tudi ne. Navede tudi, da če se ti dve investiciji brišeta iz proračuna,
skoraj nič ne bomo delali.
G. župan pove, da sta ta dva projekta umeščena v proračun, ker je le na tem segmentu
možno pridobiti evropska sredstva. Je pa zelo malo možnosti za odobritev teh projektov. Če
se projekta ne bosta pridobila, bomo sredstva s rebalansom sredstva drugače razdelili.
Navede tudi, da se bo večina cest uredila v okviru izgradnje Pomurskega vodovoda.
G. Magdič meni, da je to res, potrebno pa bi bilo urediti tudi kolesarske steze ob državnih
cestah.
G. župan pove, da je izgradnjo kolesarskih stez potrebno pripraviti projekt in šele z
dovoljenjem Direkcije za ceste to izvesti. Za drugo fazo obnove ceste Turnišče – Renkovci
imamo zagotovilo, da bo ta del tudi razpisan, verjetno v naslednjem letu.
Nato župan predlaga, da bi sprejeli predlog proračuna in ga dali v javno obravnavo in
obravnavo odborom.
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Na podlagi predloga župan je nato občinski svet soglasno sprejel
sklep št. 167

Predlog proračuna Občine Turnišče za leto 2014 se da v javno razpravo, ki traja
od 14. 02. 2014 do 28. 02. 2014.
Plan predloga proračuna se objavi na spletni strani Občine Turnišče in je na
vpogled na sedežu občinske uprave Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73,
Turnišče vsak delovni dan od 8.00 do 15.00 ure.
Pripombe oz. predloge na predlagani proračun se lahko podajo pisno na
naslov Občine Turnišče do 28. 02. 2014.
K tč. 6: Tekoče zadeve
G. Sobočan vpraša g. Šarkezija, kaj meni o zasipu gramoznice in kakšen bi bil namen
zemljišča po zasipu gramoznice. Enako je vprašal tudi g. Franc Režonja.
G. župan navede, da se je ta pobuda pojavila pred nekaj leti s strani KS Gomilica, sedaj pa
je ostanek materiala, ki bi ga bilo možno za to uporabiti.
G. Tkalčič meni, da gramoznice nebi smeli zasuti, saj bomo v bodočnosti lahko to uporabi za
turistične namene, kot to delajo v sosednji Avstriji.
G. župan meni, da imamo dve možnosti: da uredimo brežine te gramoznice, kar se že ureja,
oziroma gramoznico v celoti zasujemo in jo spremenimo v kmetijsko zemljišče. Navede je
tudi, da se bo upoštevala želja sveta KS Gomilica.
Seja je bila zaključena ob 20,20 uri.

Zapisal:
Marjan Gjura

Župan Občine Turnišče:
Slavko Režonja l. r.
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