OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 24. REDNA SEJA, 11.3.2014
ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila torek, 11.03.2014 ob 18.00 uri v prostorih Občine Turnišče
Prisotni člani občinskega sveta: Robert Tkalčič, Stanislav Sobočan, Jože Magdič, Matej
Zadravec, Ivan Prša, Jožef Gjerkeš, Boštjan Houbar, Matej Pucko, Janez Lebar, Štefan
Gjerkeš in Stanislav Šarkezi.
Odsotni člani občinskega sveta: Franc Režonja, Klaudija Horvat in Alenka Premoša
Prisotni vabljeni: Slavko Režonja – župan, Nada Zver in Marjan Gjura – občinska uprava,
Štefan Zver – predsednik NO in Klavdij Novič – direktor podjetja Varaš d.o.o.
Na začetku 23. redne seje župan pozdravi vse prisotne, predstavi predlagani dnevni red in
predlaga, da bi pot točko »Tekoče zadeve“ obravnavali podelitev posebne stimulacije za
diplomsko nalogo Katji Balažic iz Gomilice.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovitev sklepčnosti
Obravnava zapisnika 23. redne seje
Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
Vprašanja in pobude svetnikov
Obravnava 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 enajst članov občinskega sveta, odsotni so Klavdija Horvat,
ki se bo pridružila nekoliko pozneje ter Franc Režonja in Alenka Premoša. Občinski svet je
sklepčen in lahko nadaljuje delo.
K tč. 2: Obravnava zapisnika 23. redne seje
Župan povzame sklepe zapisnika 23. redne seje in nato pozove vse prisotne k razpravi glede
ustreznosti zapisnika.
Na zapisnik ni nobenih pripomb. Na predlog župana je občinski svet soglasno sprejme
sklep št. 168: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje zapisnik 23. redne 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 aktivnosti glede komasacije. Opravljen je bil sestanek, na katerem so bili
prisotni predsedniki krajevnih skupnosti in pobudniki za izvedbo komasacije. Postopke je
predstavil g. Marino Vrešnik iz GD iz Ljubljane.
Zgodba o zaprtju poslovalnice NLB v Turnišču se nadaljuje. Uprava vztraja pri zaprtju.
Člane sveta seznani, da bo v četrtek sestanek vseh občin v katerih NLB zapira
poslovalnice.
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-

Dela na Pomurskem vodovodu se izvajajo v Renkovcih, kjer dela potekajo na treh
lokacijah.
Po zagotovilih g. Lapajneta, ki je skrbnik projekta »Obnova ceste R3-726« so sredstva pri
Direkciji za ceste zagotovljena, čaka se potrditev vlade. Dela na cesti naj bi se
nadaljevala v začetku aprila.
Odmera parcel v Industrijski je opravljena. Potekajo formalni postopki za izgradnjo
transformatorske postaje, projektiranje meteorne kanalizacije, investitor pripravlja
projekte za trgovino.
Člane sveta seznani tudi z ustanovijo novega podjetja v občini, ki ga ustanavlja
partnersko podjetja Jedinstva, ki sodeluje pri izgradnji vodovoda.

K tč. 4: Vprašanja in pobude svetnikov
G . Matej Zadravec, vpraša kdaj se bo začelo čiščenje cest.
G. Novič navede, da se bo čiščenje začelo ob koncu marca. Za čiščenje glavne ceste se
dogovori s Cestnim podjetjem iz Murske Sobote, ki je upravljavec ceste, čiščenje občinskih
cest in kolesarskih stez pa izvede podjetje Varaš d.o.o.
G. Magdič vpraša, kdo nosi stroške izvedbe komasacije.
G. župan navede, da se bo projekt prijavil na razpis, sofinanciranje je 100 %. Občina pokrije
le stroške DDV, če pa se komasacija izvaja preko kakega podjetja, lahko tudi preko podjetja
Varaš d.o.o., se tudi davek poračuna. Tako občina pokriva le administrativne in
manipulacijske stroške.
G. Magdič meni, da je bil sklep na občinskem svetu sprejet le za področje k.o. Gomilica,
sedaj pa se pripravlja predlog za celotno občino.
V odgovoru mu je povedano, da je sklep sprejel za vse k.o., ker bi se komasirala zemljišča
ob avtocesti.
G. Stanislav Sobočan pove, da so bile pobude za komasacijo v Gomilici podane že v letu
2009, saj so na k.o. Gomilica povprečne velikosti parcel le 19 arov. Pravilno je, da se
postopki predstavijo na zborih občanov v vseh naseljih in se na teh zborih odloči o izvedbi
komasacija na posameznem področju.
Predsednik NO g. Štefan Zver pove, da daje pobudo za sklic seje občinskega sveta, kjer bi
obravnavali poročilo nadzornega odbor: Nadzorni odbor je na zahtevo KPK, ki je prejela
anonimno prijavo od občana Občine Turnišče, pregledal izvajanje projektov v občini in
pripravil poročilo, ki je že bilo poslano KPK. Predlaga, da bi to poročilo in kopijo anonimke
dobili vsi svetniki. Na sejo, ko bo to obravnavano, pa se povabi tudi vse člane nadzornega
odbora.
G. župan navede, da bo to obravnavano na naslednji seji občinskega sveta, dokumentacija
se pošlje članom sveta, na svet bodo povabljeni vsi člani NO.
G. Janez Lebar vpraša, kaj bo s prostorom, kjer je bila trgovina s čevlji. Opozori tudi na
zunanji izgled turistične trgovine, ki po njegovem ni pravilno oblikovan. Vpraša tudi, če je
bila v igri tudi katera druga lokacija in kdaj bo trgovina odprta.
G. župan navede, da je tudi on presenečen na obliko, so pa strokovnjaki zatrdili, da mora biti
objekt prilagojen čevljarskemu muzeju. Druge lokacije ni bilo predvidene, ker je to edini
pomembnejši turistični objekt, ki je v lasti občine. Odprta bo v času napovedanih obiskov in
ob prireditvah.
Glede zaprtja trgovine s čevlji navede, da je ta prostor v privatni lasti in bo verjetno dan v
najem drugemu. Glede zaprtja banke pa pove, da je začela Poštna banka ponujati večino
storitev, ki jih je ponujala NLB.
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G. Janez Lebar je pove, da na seji pogreša direktorico zavoda Koušta. Opozori da manjka
vizija razvoja turizma. Opozori tudi na zastarele novice na spletni strani zavoda.
G. župan navede, da se zaradi zadržanosti direktorica seje ni mogla udeležiti, se je pa
udeležila sestanka Odbora za negospodarstvo, ki je obravnaval tematiko, katera se tiče
Zavoda Koušta.
Tudi G. Matej Zadravec pove, da se je direktorica udeležila seje odbora in je tudi odgovorila
na vsa vprašanja, ki so ji bila postavljena. Glede zastarelih vsebin na spletni strani, pa
navede, da dajejo vsebino društva, ki pa se vedno ne odzovejo na pozive o osvežitvi gradiv.
Navede tudi, da obstajajo možnosti, da društva sama nadomeščajo stare vsebine.
G. Magdič pripomni, da je zavod ustanovljen, da bo gonilna sila razvoja turizma in kulture.
Ne more se obremenjevati društev, ki nimajo profesionalcev.
G. Lebar je opozori, da zavod še vedno ni pripravil izdelka, ki bi predstavljal občino, nimamo
tudi nobene vizije turizma.
G. župan meni, da bo na eni od naslednjih sej občinskega sveta potrebno tej tematiki
nameniti posebno točko dnevnega reda, na sejo pa povabiti tudi direktorico zavoda Koušta.
G. Tkalčič vpraša glede poškodovanega droga na krožišču.
G. Novič navede, da je bil upravljavec takoj obveščen o poškodbi. Opravljen je bil ogled s
strani policije in narejen zapisnik, upravljavec pa bo moral sanirati poškodbe.
K tč. 5: Obravnava predloga plana proračuna Občine Turnišče za leto 2014 (predlog
proračuna z vsemi prilogami je priloga zapisnika)
Župan člane sveta seznani, da je bila opravljena javna razprava in tudi seje vseh odborov.
Na vseh odborih je bil proračun potrjen. V javni razpravi ni bilo podanih nobenih pripomb.
Nato je zaprosil predsednike odborov, da podajo poročila o s sej odborov.
G. Sobočan pove, da je Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
obravnaval proračun, o njem razpravljal in sprejel sklep, da se potrdi predlog proračuna in
se predlaga v sprejem občinskemu svetu.
G. Zadravec navede, da je Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
pregledal proračun in o njem razpravljal. Večjih pripomb ni bilo in odbor je sprejel sklep, da
se sprejme osnutek proračuna in se predlaga v sprejem občinskemu svetu.
G. Lebar tudi navede, da je Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami obravnaval osnutek proračuna in o njem razpravljal, na koncu pa sprejel
sklep da je odbor seznanjen s proračunom in ga da v obravnavo občinskemu svetu.
Župan nato da proračun v razpravo.
G. Janez Lebar prosi za pojasnilo, zakaj je postavka za Varaš d.o.o. v letu 2014 iz
164.000,00 narasla na 192.000,00 €.
V razpravi sta g. Nada Zver in g. Klavdij Novič razložila, da je postavka v letu 2014 planirana
višje, ker je tudi realizacija v letu 2013 bila po predlogu rebalansa proračuna že 204.793,00
€. Do povečanja pa je prišlo predvsem zaradi povečanja postavk na vzdrževanju cest zaradi
povečanja stroškov zimske službe, povečanja postavk vzdrževanja kanalizacije in vodovoda.
Dopolnil ju je g. župan, ki je navedel, da je bilo potrebno veliko posegov ob gradnji ceste, saj
nosi stroške vseh prestavitev komunalne infrastrukture lastnik te infrastrukture.

Stran 3

OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 24. REDNA SEJA, 11.3.2014
Ker drugih pripomb na proračun ni bilo, je na predlog župana občinski svet sprejel naslednje
sklepe:

Sklep št. 169:
Sprejme se Proračun Občine Turnišče za leto 2014 v predlaganem besedilu
Sklep je bil potrjen z enajstimi glasovi ZA in enim proti.
Sklep št. 170:
Sprejme se Letni program razvoja in vzdrževanja občinskih cest v letu 2014 v
predlaganem besedilu.
Sklep je bil soglasno potrjen
Sklep št. 171:
Sprejme se Letni program športa v Občini Turnišče za leto 2014 v predlaganem
besedilu.
Sklep je bil soglasno potrjen
Sklep št. 172:
Sprejme se letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Turnišče za leto 2014 v predlaganem besedilu.
Sklep je bil soglasno potrjen

K tč. 6: Tekoče zadeve
•

Dodatna stimulacija za diplomsko nalogo

G. Zadravec člane sveta seznani z prošnjo za dodatno stimulacijo za diplomsko naloga s
področja Občine Turnišče z naslovom »Možnosti razvoja turizma na območju Občine
Turnišče«, ki jo je podala ga. Katja Balažic. Navede, da je prošnjo obravnaval Odbor za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in sprejel sklep, da se dodatna
stimulacija odobri v višini 200,00 € in da se naj nakaže po predaji kopije diplomske naloge.
G. Sobočan meni, da je potrebno za take diplomske naloge izplačati dodatno stimulacije,
ugotovitve iz naloge pa uporabiti ob načrtovanju razvoja občine. Je za predlog, da se
stimulacija izplača po pridobitvi kopije diplomske naloge.
Na predlog župana je občinski svet soglasno sprejel
Sklep 173:
Katji Balažic se za diplomsko nalogo dodeli dodatna stimulacija v višini 200,00 €.
Simulacija se izplača po predložitvi kopije diplomske naloge.
•

Potrditev cene vode

Uvod poda g. Novič, ki poda obrazložitev, da nova uredba določa, da cena vode zajema
ceno in vodno povračilo, do sedaj je bilo to ločeno. Prav tako je potrebno omrežnino prikazati
skupaj, sedaj smo imeli posebej omrežnino in posebej prispevek za vzdrževanje števca.
Navede, da skupna cena ostaja enaka.
Na predlog ni bilo pripomb, na predlog župana je občinski svet soglasno sprejel
Stran 4

OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 24. REDNA SEJA, 11.3.2014
Sklep št. 174
Sprejme se cena vode, ki jo predlaga podjetje Varaš d.o.o. in sicer.
1. Cena vode z vodnim povračilom znaša 0,3088 EUR/m3, z vključenim 9,5% DDV znaša
0,3381 EUR/m3 in velja od 1.1.2014.
2. Omrežnina za dobavo pitne vode v EUR/m3 mesečno znaša:
CENA BREZ SUBVENCIJE
CENA S SUBVENCIJO
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV
DN<=20
1,2200
1,3359
0,8300
0,9089
20<DN<40
2,0000
2,1900
0,8300
0,9089
40<DN<50
4,7100
5,1575
0,8300
0,9089
50<DN65
6,6600
7,2927
0,8300
0,9089
65<DN80
12,4800
13,6656
0,8300
0,9089
80<DN<100 20,2500
22,1738
0,8300
0,9089
100<DN150 39,6600
43,4277
0,8300
0,9089
150<DN
78,5000
85,9575
0,8300
0,9089
Seja je bila zaključena ob 20,10 uri.
Zapisal:
Marjan Gjura

Župan Občine Turnišče:
Slavko Režonja l. r.
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