OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 25. REDNA SEJA, 04.06.2014
ZAPISNIK
25. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila sredo, 4.6.2014 ob 18.00 uri v prostorih Občine Turnišče
Prisotni člani občinskega sveta: Robert Tkalčič, Stanislav Sobočan, Jože Magdič, Matej
Zadravec, Ivan Prša, Boštjan Houbar, Klaudija Horvat, Matej Pucko, Janez Lebar, Alenka
Premoša, Štefan Gjerkeš in Stanislav Šarkezi.
Odsotni člani občinskega sveta: Jožef Gjerkeš in Franc Režonja.
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 25. redne seje župan pozdravi vse prisotne, predstavi predlagani dnevni red in
predlaga, da bi pot točko »Tekoče zadeve“ opravili imenovanje člana v svet Zavoda za
negospodarske dejavnosti »Koušta Turnišče«.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ugotovitev sklepčnosti
Obravnava zapisnika 24. redne seje
Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
Vprašanja in pobude svetnikov
Poročilo Nadzornega odbora o poslovanju Občine Turnišče v obdobju od
1.1.2013 do 31.12.2013
Obravnava Zaključnega računa Občine Turnišče za leto 2013
Soglasje k imenovanju ravnatelja JVIZ Osnovna šola Turnišče
Imenovanje Občinske volilne komisije
Obravnava in sprejem poročilo o delu Zdravstvenega doma Lendava za leto
2013 in potrditev finančnega načrta za leto 2014
Obravnava problematike odlagališča Dolga vas
Tekoče zadeve
- imenovanje člana v svet Zavoda za negospodarske dejavnosti »Koušta
Turnišče«.

Predlagan dnevni red je bil soglasno potrjen.
K tč. 1: Ugotovitev sklepčnosti
Župan ugotavlja, da je prisotnih dvanajst članov občinskega sveta, odsotna sta Franc
Režonja in Jožef Gjerkeš. Občinski svet je sklepčen in lahko nadaljuje delo.
K tč. 2: Obravnava zapisnika 23. redne seje
Župan povzame sklepe zapisnika 24. redne seje in nato pozove vse prisotne k razpravi glede
ustreznosti zapisnika.
G. Janez Lebar vpraša, zakaj na tej seji ni predvidena obravnava anonimke, kot je bilo
dogovorjeno na prejšnji seji.
G. župan navede, da je bilo res tako predvideno, ker pa še nismo dobili poročila o opravljeni
reviziji, občinski svet pa smo morali sklicati zaradi nujne obravnave nekaterih zadev, bo
obravnava poročila o reviziji in anonimke uvrščena na naslednjo sejo občinskega sveta.
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G. Janez Lebar vpraša tudi zakaj prihaja do razlike pri podatkih za podjetje Varaš d.o.o. Po
rebalansu znašajo sredstva za Varaš d.o.o. 204 tisoč EUR, po javno dostopnih podatkih pa
je za Varaš d.o.o. bilo nakazano cca. 250 tisoč EUR.
G. župan navede, da ja razlika zato, ker je Varaš opravil tudi dela za projekte, taka dela so
bila na področju odvodnjavanja, za katere je bil najugodnejši ponudnik. Ta plačila ne
spadajo v izvajanje javne službe, ampak se plačajo po sklepih oziroma naročilnicah, zato tudi
niso prikazana v proračunu kot sredstva za podjetje Varaš d.o.o., ampak so del drugih
postavk.
Na besedilo zapisnika ni nobenih pripomb. Na predlog župana občinski svet soglasno
sprejme
Sklep št. 175: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje zapisnik 24. redne seje v
predlagani vsebini.
K tč. 3: Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega
sveta
Župan na kratko predstavi aktivnosti od zadnje seje:
-

-

-

-

-

Opravljena je bila revizija poslovanja. Revizijo je opravila revizijska hiša Audit iz Murske
Sobote. V naslednjih dneh bo pripravljeno poročilo, ki ga bo najprej obravnaval Nadzorni
odbor.
Nadaljujejo se aktivnosti glede uvedbe komasacije v Občini Turnišče. Opravljeni so bili
zbori lastnikov zemljišč. Za nadaljevanje aktivnosti so se odločili v Renkovcih in Gomilici,
kjer sta bila imenovana komasacijska odbora. Opravljen je bil sestanek teh odborov, ki
sta tudi prevzela nalogo, da bosta poskrbela za zbiranje izjav lastnikov o uvedbi
komasacije. Potrebno je zbrati 67 % podpisov lastnikov, da se pristopi k uvedbi
komasacije.
Nova ljubljanska banka je poslovalnico NLB v Turnišču zaprla. Po dogovoru s Poštno
banko je ta aktivno pristopila k pridobivanju novih uporabnikov in ponuja vse storitve, ki
jih je bilo možno urediti v poslovalnici NLB. Sam meni, da je to dobra rešitev za
zapolnitev vrzeli, ki je nastala po zaprtju poslovalnice NLB.
Dela na Pomurskem vodovodu se izvajajo v Nedelici, kjer dela izvajajo tri ekipe. V
Nedelici bodo dela končana do konca junija. Po dokončanju del se ena ekipa seli v
Renkovce, dve pa v Turnišče. V Gomilici in Renkovcih je potrebno zgraditi še vode na
državnih cestah, za kar izvajalec trenutno še nima dovoljenja. Kjer bodo dela končana ,
se bo po tlačnih preizkusih zgrajenega novega vodovodnega omrežja, pristopilo k
asfaltiranju cest,. Izvajalec ima velika probleme, ker država ne poravnava svojih
obveznosti. Trenutno ima cca 2 milijona odprtih terjatev.
Nadaljuje se dvoletni projekt »Prekmurski center«. Dela naj bi bila zaključena do konca
junija.
Podjetje Varaš d.o.o. izvaja obnovo plakatnih mest, ki so dotrajala. Postavljenih bo tudi
nekaj novih plakatnih mest.
Izvedena je širitev nogometnega igrišča in tudi posejana trava, ki je že lepo porasla.
Pripravljeno je gradbišče za trgovino Jager. Konec tega ali v začetku naslednjega tedna
bo izdano gradbeno dovoljenje. Investitor bo takoj pristopil k gradnji. Tudi občina delno
sodeluje pri tem projektu in sicer pri ureditvi trafo postaje ter meteorne kanalizacije v
Ulici 4. maja, na katero bo navezano meteorno omrežje iz Industrijske ulice.
Glede del na državni cesti skozi Turnišče je bil opravljen razgovor s predstavniki Direkcije
za ceste. Ta trenutno nima sredstev za nadaljevanje del, zato je dogovorjeno, da občina
uredi levi pločnik iz razlike sredstev, ki jih še mora prispevati za investicijo. Samo vozišče
pa bi se zaprlo oktobra ali novembra, ko bi bila sproščena sredstva za investicijske
projekte pri Direkciji za ceste.
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K tč. 4: Vprašanja in pobude svetnikov
G . Ivan Prša vpraša glede postavitve hidranta pri Režonjevi ulici v Nedelici, ki je postavljen
na nevarnem mestu in bo hitro poškodovan.
G. župan navede, da se hidranti postavljajo v skladu s projektom, mikro lokacijo postavitve
hidranta pa se določi v dogovoru z lastnikom in gasilcev ter predstavniki krajevne skupnosti.
Enako se določi tudi lokacija za postavitev hišnega jaška. Hidrantno omrežje je po projektu
zelo bogato zastavljeno, saj se hidranti postavljajo na cca. od 100 do 150 m medsebojne
razdalje.
G. Ivan Prša opozori, da je bilo ob čiščenju potoka debelejše drevje odpeljano, vejevje pa ja
bilo vrženo v jarek.
G. župan pove, da je dela izvajalo Nogometno društvo Nedelica. Župan člane občinskega
sveta tudi seznani, da se bo pristopilo k sanaciji celotne struge potoka. V razpravi tudi g.
Gjerkeš Štefan opozori, da se je debelejše drevje odpeljalo, vejevje pa ostalo. G. župan je
nato v nadaljevanju zagotovi, da bo izvajalca del opozoril, da odstrani vejevje iz potoka.
G. Stanislav Sobočan pove, da je imel pripravljenih več vprašanj, je pa že dobil pri poročilu
župana odgovore na vprašanji glede gradnje trgovskega centra Jager in rekonstrukcije ceste
skozi Turnišče. Vpraša pa,
če so za nadomestila članom komasacijskega odbora
predvidena kakšna sredstva, oziroma bi se bilo potrebno o tem dogovoriti in to predvideti v
rebalansu proračuna . Zanima ga tudi, kakšni problemi so bili na vodovodu v Kapci, ki so se
pojavili ob tlačni preizkušnji.
G. župan navede, da je tudi on seznanjen, da je pri tlačni preizkušnji novozgrajenega
vodovoda prišlo do poškodb na elementih vodovoda – spojkah. Navedel je, da se taki
elementi na našem omrežju ne vgrajujejo. Izvajalec vodovodnega omrežja na Kapci je
Legartis d.o.o.
Glede nadomestila članom komasacijskega odbora pa pove, da bo to stvar rebalansa in do
takrat tudi pričakuje predlog odborov. Nekateri člani so predlagali, da se pridobi podatke,
kakšno je bilo nadomestilo na ostalih področjih, kjer se izvaja komasacija. Podatke bo
pridobil župan.
G. Jože Magdič vpraša, če se bo trgovski center Jager gradil v velikosti, kot je bilo
predstavljeno na občinskem svetu in navede, da ima pomisleke glede komasacije, ker bi se
naj izvajala le na k.o. Renkovci in k.o. Gomilica. Sam je mnenja, da koristi od komasacije ne
bo, če nista vključena v komasacijsko območje vsaj dva k.o. Že sedaj so parcele na k.o.
Renkovci dokaj velike, pa tudi zaradi različne kvalitete zemlje lastniki ne bodo želeli
združevati parcel.
G. župan glede gradnje trgovskega centra navede, da bo prodajna površina še nekoliko
večja, kot je bilo predstavljeno na občinskem svetu.
Glede komasacije pa pove, da so se taki pomisleki pojavljali tudi včeraj na seji komasacijskih
odborov, vendar je predstavnik GDL navedel, da je v komasacijsko območje Renkovci
vključil tudi del k.o. Turnišče, kjer so večinoma lastniki iz Renkovec. Sam je mnenja, da bo
težko zbrati 67 % pozitivnih izjav lastnikov, kolikor je potrebno za uvedbo komasacije. V
komasacijskem odboru Renkovci so že nekateri člani odbora zelo skeptični do uvedbe
komasacije. Je pa potrebno postopke speljati, ker nas k temu zavezuje sklep občinskega
sveta.
G. Jože Magdič pove, da ima pomisleke glede sklenitve pogodbe za dokončanje del na
državni cesti, ker sredstev ne bomo dobili nazaj. Opozori tudi na problem grobega asfalta, ki
je položen ter meni da ta še ene zime ne bo prenesel.
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G. župan navede, da se z Direkcijo za ceste pogovarja o sklenitvi pogodbe le do višine
našega deleža za cesto. Bo pa pogodbo dal na občinski svet in se bomo skupaj odločili.
Navede tudi, da se bo gradnja vodovoda nadaljevala in da bo pločnik na drugem delu
sanacije ceste asfaltiral izvajalec vodovoda. V prvem odseku rekonstrukcije to ni možno, ker
je asfaltiranje pločnika že vključeno v pogodbo s Pomgradom, dvojnega financiranja pa ne
sme biti.
G. Tkalčič meni, da je projekt vodovoda prebogato postavljen in bo v bodočnosti predstavljal
velik strošek, predvsem pri vzdrževanju hidrantnega omrežja.
G. župan navede, da je že v osnovnem projektu bilo zastavljeno, da se zagotavlja pitna in
požarna voda. V projektu so upoštevani standardi, ki veljajo na področju požarnega varstva,
zato so hidranti postavljeni na tako kratki razdalji. Čeprav smo nekateri župani želeli
zmanjšati profile cevi, do tega ni prišlo, ker ni bilo soglasja med župani in je tak projekt bil
potrjen ter je tudi podlaga za izvedbo del.
G. župan seznani člane občinskega sveta, da je na skupščini RRA Mura bil podan predlog,
da bi se delavcem Mure, ki bodo ostali brez službe, dodelila finančno pomoč pri kateri bi
sodelovale tudi občine.
G. Matej Zadravec je opozoril, da tudi v manjših podjetjih delavci ostanejo brez službe, pa se
to ne opazi. Pri dodeljevanju pomoči bi morali biti zelo pazljivi.
Tudi G. Stanislav Sobočan meni. da morajo biti za vse enaki kriteriji. Pomoč bi morali dobiti
vsi, ki izgubijo službo ali pa nihče.
Tudi g. Jože Magdič je menil, da mora biti projekt transparentno pripravljen. Potrebno je
počakati, saj bo verjetno nekaj delavcev delo dobilo nazaj.
G. Matej Pucko opozori, da imamo tudi druge institucije, kjer je možno pridobiti sredstva ter
navedel Center za socialno delo, kjer se lahko pridobi enkratno denarno pomoč.
G. Klaudija Horvat je navedla, da je tudi ob prvem stečaju Mure bilo možno zaprositi
enkratno denarna pomoč.
Glede na razpravo je župan predlagal, da se počaka na razplet dogajanja in se nato
dogovori, ali bo občina podprla pobudo za pomoč delavcem Mure ali ne.
G. Matej Zadravec vpraša, če so vsa dela na energetski sanacijo na šoli opravljena in če so
vzpostavljeni monitoringi ter pridobljena obratovalna dovoljenja.
G. župan navede, da so vsa dela opravljena ter pridobljena obratovalna dovoljenja. Ostale so
le nekatere manjše pomanjkljivosti, ki pa se odpravljajo.
G. Janez Lebar vpraša, kakšen je bil rezultat korespondenčne seje glede dodelitve sredstev
društvom.
G. Gjura navede, da je sklep bil potrjen, za je glasovalo 11 članov občinskega sveta.
G. Janez Lebar navede, da se ni mogel odločiti, ker je imel premalo podatkov za odločitev,
saj je dobil le predlog komisije. Opozoril je tudi na predlog komisije, da je potrebno pravilnik
spremeniti.
G. Matej Zadravec pove, da je v pravilniku navedeno, da komisija pregleda vloge in pripravi
razdelitev, občinski svet pa le potrdi razdelitev. Za točkovanje je pristojna komisija.
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Ker komisija želi, da bi bilo podeljevanje čim bolj enostavno in transparentno, je bilo
predlagano, da se pravilnik dodela.
G. Janez Lebar pove, da je imel le problem, ker se na podlagi priloženega gradivo ni mogel
odločiti kako naj glasuje.
G. Jože Magdič meni, da je potrebno komisiji, ki jo je ustanovil občinski svet zaupati, drugače
bi moral vse naloge občinski sveta sam opravljati.
K tč. 5: Poročilo Nadzornega odbora o poslovanju Občine Turnišče v obdobju od 1.1.2013
do 31.12.2013 (Poročilo NO je priloga zapisnika)
Uvod poda g. Štefan Zver, predsednik Nadzornega odbora, ki pove, da Nadzorni odbor pri
pregledu porabe ni ugotovil nepravilnosti in predlaga občinskemu svetu, da poročilo
sprejme. Predlaga tudi da potrdi in sprejme Zaključni račun proračuna o porabi proračunskih
sredstev v letu 2013. Navede da niso posebej pisali sklepa glede izterjave terjatev, kot je
bilo to v prejšnjih poročilih. Je pa potrebno izterjavo vršiti stalno, da terjatve nebi zastarale.
G. Nada Zver navede, da so vse terjatve predane v izterjavo preko odvetnika, ki vodi vse
aktivnosti v zvezi z izterjavo. Za večino terjatev je bila že predlagana izvršba.
Tudi g. župan je navede, da se stalno prizadeva, da bi terjatve ostale aktivne in se poskuša
čim več izterjati.
Na Poročilo Nadzornega odbora ni bilo nobenih pripomb, na predlog župana občinski svet
soglasno sprejme

Sklep št. 176:
Sprejme se poročilo Nadzornega odbora Občine Turnišče o proračunski porabi
Občine Turnišče v obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2013 v predlagani vsebini.
K tč. 6: Obravnava zaključnega računa Občine Turnišče za leto 2013 (Zaključni račun
je priloga zapisnika)
Uvod poda g. župan, ki navede, da je del zaključnega računa tudi Poslovno poročilo javnega
podjetja Varaš d.o.o. Poročilo negospodarskega zavoda Koušta Turnišče bo obravnavano na
naslednji seji, ker je svet zavoda sprejel sklep, da ga pregleda še Nadzorni odbor Občine
Turnišče.
Podrobneje zaključni račun razloži g. Nada Zver. Skupni prihodki v letu 2013 so znašali
3.076.255,12 €, odhodki 3.277.252,28 €. Presežek odhodkov se pokrije iz ostanka sredstev
iz leta 2012, ostane pa še 286.302,67 € sredstev, ki so razporejena v splošni sklad.
Župan je dal zaključni račun v razpravo.
G. Tkalčič vpraša kako deluje režijski obrat.
G. Nada Zver razloži, da je režijski obrat ustanovljen v okviru občinske uprave. Preko
režijskega obrata se izvajajo javne službe, ki niso v javnem podjetju. Navede tudi, da se le
preko režijskega obrata lahko poračuna vstopni davek. Postavke v režijskem obratu
predstavljajo del postavk v občinskem proračunu.
Ker druge razprave ni bilo, na predlog župana občinski svet soglasno sprejme
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Sklep 177:
1. Potrdi se Zaključni račun občinskega proračuna Občine Turnišče za leto 2013 v
predlagani vsebini.
2. Potrdi se Poslovno poročilo javnega podjetja Varaš družbe za komunalne storitve
d.o.o. za leto 2013 v predlagani vsebini.
K tč. 7: Soglasje k imenovanju ravnatelja JVIZ Osnovna šola Turnišče
Uvod poda g. župan, ki navede da mora občinski svet podati mnenje k predlaganim
kandidatom za ravnatelja. Zaprosi g. Klaudijo Horvat, članica Komisije za izvedbo razpisa za
ravnatelja JVIZ OŠ Turnišče, da članom občinskega sveta pojasni postopek.
G. Klaudija Horvat člane sveta seznani, da se je na razpis prijavilo 5 kandidatov, komisija je
vloge pregledala in ugotovila, da so štiri prijave ustrezne, ena pa ne in jo je izločila iz
nadaljnjega postopka. Občina je dobila kopije ustreznih vlog in naloga občinskega sveta je,
da poda mnenje k posameznim kandidatom. G. Klaudija Horvat tudi navede, da naj občinski
svet poda tako pozitivno kot negativno mnenje.
G. župan navede, da bi se morali odločiti za enega kandidata, da bodo naši predstavniki
znali glasovati na seji sveta zavoda. Pove tudi, da je vedno bil mnenja, da se zaposlujejo
domači kadri in tudi v tem primeru misli enako. Tako pričakuje lažje sodelovanje med lokalno
skupnostjo in šolo.
G. Stanislav Sobočan vpraša, kako je bilo na učiteljskem zboru in svetu staršev. Opozori tudi
na finančne vidike izbire kandidata izven občine, predvsem glede na prevozne stroške.
G. Jože Magdič navede, da je pregledal vse vloge kandidatov in se posvetil predvsem viziji in
razložil svoja opažanja pri posameznih kandidatkah. Sam je mnenja, da je najbolj realno
napisana vizija g. Silve Lutar. Pove tudi, da je učiteljski zbor dal podporo dosedanji
ravnateljici, svet staršev pa je dal pozitivno mnenje ga. Kralj Buzeti in ga. Krvišek.
G. Matej Pucko ugotavlja, da je veliko nesoglasij v kolektivu. Na učiteljskem zboru je res bila
dosedanja ravnateljica soglasno potrjena, vendar to ne odraža stanja v kolektivu.
G. Matej Zadravec je menil, da je v tekočem mandatu bilo premalo sodelovanja med JVIZ in
lokalno skupnostjo. Meni tudi, da se ne smemo ozirati na glasovanje na učiteljskem zboru,
ker je pred tem dobival razne informacije o razmerah in ga je glasovanje presenetilo. Sam se
nagiba k pozitivnemu mnenju za domačo kandidatko.
G. Tkalčič navede, da je za pozitivno mnenje domači kandidatki.
V nadaljevanju so člani glasovali za podporo posameznim kandidatkam. Posamezne
kandidatke so dobile naslednje število glasov: Ga. Kralj Buzeti 0 glasov, ga. Olaj 1 glas, ga.
Silva Lutar 8 glasov, ga. Krvišek 1 glas.
Na podlagi glasovanja občinski svet sprejme
Sklep 178:

Občinski svet Občine Turnišče daje pozitivno mnenje k imenovanju ravnatelja
Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Turnišče za
kandidatko Silvo Lutar, Ulica Štefana Kovača 21, Turnišče.
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K tč. 8: Imenovanje Občinske volilne komisije
Župan pri tej točki pove, da se z imenovanjem Občinske volilne komisije začnejo volilna
opravila za lokalne volitve. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je opravila
sejo in pripravila predlog. Zapisnik komisije je dan kot gradivo za to točko.
Predlog je podrobneje razložil g. Zadravec. Povedal je, da je komisija pregledala dosedanji
sestav Občinske volilne komisije in se odločila le za zamenjavo dveh članov in namesto
dosedanje podpredsednice, ki je bila iz Lendave, predlaga za podpredsednika g. Avguština
Maučeca, namesto Dominika Zvera pa komisija predlaga Olgo Rus, ki jo je v komisijo
predlagala stranka DESUS.
V razpravi na predlog za sestavo Občinske volilne komisije, ki jo je predlagala Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ni bilo nobenih pripomb. Na predlog župana
občinski svet soglasno sprejme
Sklep 179:

V Občinsko volilno komisijo Občine Turnišče se imenujejo:
1. Andrej Litrop, Kajuhova ulica 33, 9000 Murska Sobota, univ. dipl. pravnik,
predsednik komisije,
2. Avguštin Maučec, Ulica Štefana Kovača 103, 9224 Turnišče, univ. dipl.
pravnik, namestnik predsednika komisije,
3. Jožef Režonja, Ulica Štefana Kovača 29, 9224 Turnišče, član komisije,
4. Ciril Cigut, Ulica 4. maja 20, 9224 Turnišče, namestnik člana komisije,
5. Jožef Gjerkeš, Nedelica 95/a, 9224 Turnišče, član komisije,
6. Olga Rus, Cvetna ulica 24, 9224 Turnišče, namestnica člana komisije,
7. Sanja Hanc, Gomilica 135, 9224 Turnišče, članica komisije,
8. Goran Šarkezi, Gomilica 58/b, 9224 Turnišče, namestnik članice komisije.
K tč. 9: Obravnava in sprejem poročila o delu Zdravstvenega doma Lendava in
potrditev finančnega načrta za leto 2014
Uvod poda g. župan, ki pove, da je iz gradiva pripravil izvlečke, ki so bili posredovani v
gradivu za sejo. Zaprosi g. Stanislava Sobočana, člana sveta zavoda, za dodatno
obrazložitev.
G. Sobočan izpostavi predvsem kadrovske težave zaradi odliva kadra. Problem je predvsem
v zobozdravstvu in medicini dela in športa. Pri finančnem poročilo opozori na presežek
odhodkov, ki je nastal zaradi izplačila razlike nesorazmerij. Če teh izplačil nebi bilo, bi
zdravstveni dom posloval pozitivno. V letošnjem letu je predvideno pozitivno poslovanje
zdravstvenega doma. V letošnjem letu tudi ni predvidenih večjih investicij.
V razpravi na poročilo in finančni načrt ni bilo pripomb, na predlog župana občinski svet
soglasno sprejme
Sklep 180:

1. Potrdi se Letno poročilo o delu Zdravstvenega doma Lendava za leto 2013 v
predlagani vsebini.
2. Potrdi se finančni načrt Zdravstvenega doma Lendava za leto 2014 v
predlagani vsebini.
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K tč. 10: Obravnava problematike odlagališča Dolga vas (zapisnik sosveta županov je
priloga zapisnika)
Uvod poda g. župan, ki pove, da odlagališče v Dolgi vasi nima uporabnega dovoljenje.
Podanih je bilo več sankcij s strani inšpekcije, izrečene tudi kazni. Da bi razrešili ta problem
je bila opravljena cenitev kompleksa, posebej za odlagalno polje in posebej za objekte. Na
sosvetu je dogovorjeno, da se opravi parcelacija, posebej za odlagalno polje in posebej za
objekte. Na 11. seji sosveta županov UE Lendava, ki pa se je župan Občine Lendava ni
udeležil, so bili sprejeti sklepi, da se Odlagalno polje prenese na CEROP d.o.o., deleži
posameznih občin v objektih pa se prenesejo v EKO-PARK kot lastniški delež.
G. Magdič je vprašal, kakšen je odziv Občine Lendava.
G. župan navede, da je dobil informacijo, da se Občina Lendava strinja.
Ker drugih vprašanj ni bilo, na predlog župana občinski svet soglasno sprejme
Sklep 182:

Potrdi se sklep 56-2014-11/3 glede odlagališča v Dolgi vasi, ki ga je sprejel
sosvet županov UE Lendava na 11. seji, dne 24. maja 2014.
K tč. 10: Tekoče zadeve
•

Imenovanje člana sveta negospodarskega zavoda »Koušta Turnišče«.

Župan seznani člane občinskega sveta, da je namesto Alenke Horvat, ki ji je prenehalo
delovno razmerje v občinski upravi, za člana sveta zavoda, ki ga imenuje župan, imenoval g.
Mateja Pucka, Ulica Štefana Raja 6, Turnišče.
Seja je bila končana ob 20,30 uri.

Zapisal:
Marjan Gjura

Župan Občine Turnišče:
Slavko Režonja
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