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ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila v četrtek, 11.12.2014 ob 18.00 uri
Seja je potekala v dvorani Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, Turnišče
Sejo je vodila županja Občine Turnišče, mag. Vesna Jerala Zver.
Na seji so bili navzoči člani in članice Občinskega sveta Občine Turnišče (v nadaljevanju: člani sveta):
Brigita Bukovec, Jasmina Denša, Alenka Horvat, Igor Flucher, Danica Kocet, Janez Lebar, Vincenc
Litrop, Silva Lutar, Anton Sep, Stanislav Sobočan, Janez Šemen, Stanislav Šarkezi, Robert Tkalčič in
Matej Vitez.
Svojo odsotnost so opravičili: /
Seja se je pričela ob 18 uri.
Na začetku seje je bilo navzočih je bilo 13 članov sveta, ga. Alenka Horvat je prišla pozneje.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 3. seje Občinskega sveta Občine Turnišče:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče
2. Poročilo župana
3. Kadrovske zadeve
a. Imenovanje članov odborov in komisij občinskega sveta
b. Imenovanje članov svetov javnih zavodov
4. Predlog sklepa o določitvi višine točke za izračun NUSZ za leto 2015
5. Predlog sklepa o določitvi stopnje najemnine za neprofitna stanovanja za leto 2015
6. Predlog sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov
7. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Turnišče za leto 2015
8. Letni program oskrbe s pitno vodo v Občini Turnišče za leto 2015
9. Letni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Turnišče za leto 2015
10. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2015
11. Predlog sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode
12. Predlog sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev dobave pitne vode
13. Obravnava akcijskega načrta za trajnostno energijo Občine Turnišče ( SEAP)
14. Vprašanja in pobude članic in članov sveta

1

OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 3. REDNA SEJA, 11.12.2014
O dnevnem redu ni bilo razprave.
Ga. županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 3. seje občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
PROTI ni glasoval nobeden član sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
G. županja je predlaga, da bi 13. točko dnevnega reda »Obravnava akcijskega načrta za trajnostno
energijo Občine Turnišče (SEAP) obravnavali na začetku seje.
Člani občinskega sveta so s predlogom županje soglašali.
AD 13.
OBRAVNAVA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA TRAJNOSTNO ENERGIJO OBČINE TURNIŠČE
(SEAP)
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda g. Štefan Žohar, predstavnik Lokalne energetske agencije za Pomurje. Bistvo
akcijskega načrta za trajnostno energijo je zmanjšanje izpustov CO2 za 20 %. Izhodiščno leto za Občino
Turnišče je leto 2007, tako da tega načrta ne bo težko doseči. Izdelava akcijskega načrta za trajnostno
energijo Občino Turnišče ne bo nič stalo, ker so sredstva pridobljena z razpisom. Povedal je tudi, da
določene ukrepe občina že izvaja, nekatere pa tudi mora izvajati zaradi zakonskih predpisov, kot je
zamenjava svetilk javne razsvetljave z varčnimi.
Po predstavitvi je županja odprla razpravo. K razpravi se ni prijavil noben član občinskega sveta.
Županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Turnišče potrjuje in sprejema predstavljeni Akcijski načrt za trajnostno energijo
Občine Turnišče (SEAP).
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 1.
POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TURNIŠČE
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku ni bilo nobene razprave
Ga. županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče z dne
13.11.2014 v predlagani vsebini.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 2.
POROČILO ŽUPANJE
Ga. županja predstavi poročilo o izvedenih aktivnostih od prejšnje seje občinskega sveta:
 Vodovod: Velik del cevovodov je končan, seda j se gradijo prečrpališča in novi jašek na lokaciji
črpališča.
 Odvodnjavanje: S strani države je obljubljena sanacija glavnih jarkov, sanacijo občinskih jarkov
pa mora izvesti občina.
 Državna cesta skozi Turnišče: 1. etapa je končana, potrebno je odpraviti še nekaj napak. Prevzem
bo, ko bo izvedena še 2. etapa sanacije.
 Javna dela: Prijavljenih je več programov javnih del, ni pa še sklepov o odobritvi.
 Industrijsko-obrtna cona: V Turnišče prihajata dve podjetji, ki bi imeli prostore v tej coni.
Podjetji s tehnologijo ne obremenjujeta okolja. G. županja vpraša člane sveta, če je cena 5 EUR
na m2 primerna in če se strinjajo, da se odprodajo zemljišča po tej ceni, daj bo z investitorji
potrebno skleniti predpogodbo.
Stanislav Sobočan meni, da je potrebno določiti ceno in kaj ta cena vsebuje ter vpraša če imamo
kakšno varovalko, da nas nebi spravili ob zemljišča, graditi pa nebi začeli. Potrebno je določiti
rok, do kdaj se mora začeti gradnja in v predpogodbi določiti, da se morajo zemljišča občini
vrniti. Potrebno pa je narediti vse, da se ta podjetja pritegnejo v občino.
Ga. županja pove, da predpogodba še ni podpisana, vse kar bo dogovorjeno, bo ta predpogodba
vsebovala.
Tudi g. Sep meni, da moramo investitorjem ponuditi vse,. da pridejo v občino, moramo pa se
zavarovati za primer, da se odstopi od investicije. Opozoril je na obstoječo črpalko od katere
Občina Turnišče nima nobene koristi.
Ga. županja pove, da pogodbo pripravlja odvetnica, ki bo takšno tudi vnesla v pogodbo.
Pove tudi, da si investitorji želijo zgraditi prostore že v letu 2015. Najprej se bo pripravljal
OPPN, ki bo tudi predstavljen javnosti, sprejel pa ga bo občinski svet.
G. Stanislav Sobočan meni, da v tako kratkem času proizvodnje ne bo mogoče zagnati, sej še ni
podrobnega prostorskega plana. Investitorju bo potrebno omogočiti daljše obdobje.
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G. Tkalčič opozori, da se prodaja občinskih zemljišč ne more obravnavati pri poročilu županje,
ampak je potrebno za to določiti točko dnevnega reda.
G. županja pove, da se pogovarjamo le o pogojih predpogodbe, na pa o prodaji. Pogovarjamo se
le, ali se z investitorji nadaljujejo pogovori.
G. Stanislav Sobočan pove, da je zaveze potrebno izpolniti. Zmeniti se moramo za neko izhodišče,
ki ga ponudimo investitorjem.
G. Lebar meni, da je naloga občinske uprave da pripravi ceno in raziskuje trg. Županja rabi
samo potrditev, da lahko nadaljuje z aktivnostmi.
G. županja pove, da podjetniki iščejo prostor, normalno pa je da se zanimajo tudi za ceno.
Podjetnika, ki iščeta prostor za investiranje, sta po njeni presoji zaupanja vredna. Imamo
določene prednosti zaradi bližine avtoceste, cena pa je tudi pomembna. Do sedaj imajo najnižjo
ponujeno ceno 6 EUR za m2 zemljišč.
V nadaljevanju se člani sveta dogovorijo, da se ponudi cena 5 EUR za m2 zemljišča, investitorji
plačajo komunalni prispevek, kot je določen z odlokom. Potrebno je zahtevati, da je večino kadra
iz naše občine, ter da se sedež podjetja mora preseliti v našo občino.
G. Stanislav Sobočan vpraša, koliko zemljišč rabijo podjetniki.
Ga. županja pove, da je površina cone cca 3,5 h, eden rabi polovico gospodarske cone, drugi
četrtino, ostali del pa ostane še za nove investitorje.
Po razpravi je ga. županja je dala na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:
Za prodajo parcel v občinski lasti v gospodarski coni se sklene predpogodba za ceno 5 EUR. V pogodbo
se vnese določilo, da mora investitor začeti z gradnjo v enem letu in v dveh letih končati. Ostala določila
v pogodbi se dogovorijo z odvetnico.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
Županja seznani člane sveta, da je bil v Vestniku objavljen razpis za svetovalca. Pove tudi, da je potrebno
ponovno poročati o projektu Prekmurski center in Skate park, ker poročila niso bila dokončana.
Vključilo se je zunanje sodelavce, ki pomagajo pri poročilu.

AD 3.
KADROVSKE ZADEVE
a) Imenovanje članov odborov in komisij občinskega sveta
b) Imenovanje članov svetov javnih zavodov
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli kot dodatno gradivo k sklicu 3. seje občinskega sveta
Podrobnejšo razlago poda g. Vinko Litrop, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Navede, da je komisija pridobila predloge od predstavnikov list v občinskem svetu in
predlagane kandidate razdelila po posameznih odborih in komisijah, da bi bilo primerno za obravnavo na
občinskem svetu. Nato prebere predlagane kandidate za posamezne odbor in komisije.
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Po uvodnem poročilu g, Vinka Litropa, predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je ga. županja da predlog o imenovanju odborov in komisij v razpravo.
O predlogu so razpravljali naslednji člani občinskega sveta:
G. Janez Lebar predlaga, da se v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu imenuje g. Fuks.
G. Danica Kocet predlaga, da se dogovori, če morajo biti soglasja pisna ali pa so dovolj ustna soglasja.
G. Janez Lebar meni, da noben predlagatelj ni predlagal na pamet ampak je imel soglasje kandidatov.
G. Stanislav Sobočan predlaga, da se odbori potrdijo in se potem za potrjene člane pridobijo pisna
soglasja.
G. Sep navede, da ima za kandidate, ki jih je predlagala njihova lista, potrebna soglasja.
G. Robert Tkalčič vpraša, o kateri točki razpravljajo in na kakšen način je bila upoštevana sorazmernost
list v odborih. Ker so vse liste dobile po dva kandidate, bi morali tudi v odborih in komisijah imeti enako
število kandidatov.
G. Litrop Vinko nato razloži koliko kandidatov posameznih list je bilo razporejeno v odbore. Navede, da
večjih odstopanj ni. V razpravi se lahko predlaga črtanje določenih kandidatov in nadomestitev z novimi,
da bi se zastopanost list čim bolj uravnotežila. Pove tudi, da je komisija imela pri določenih odborih in
komisijah problem, ker ni bilo dovolj kandidatov.
G. Tkalčič pove, da SDS pripadajo trije člani odborov glede na število članov občinskega sveta, pove tudi,
da ni dal soglasja za predlaganje v svet zavoda OŠ Turnišče.
Ga. županja pove, da je komisiji predlagala, da sorazmerno porazdeli kandidate v vse komisije in ne le v
odbore občinskega sveta.
G. Stanko Sobočan ima pripombe predvsem na zastopanost zunanjih članov, saj ni upoštevana
sorazmerno zastopanost obeh volilnih enot. Prav tako je pripomnil, da NSi nima štirih članov v enem
odboru, saj v ta odbor pridejo predsedniki krajevnih skupnosti in se jih ne more upoštevati pri kvoti NSI.
Zgolj slučaj je, da so trije kandidirali na listah NSi. Tako sta v odborih in komisijah le dva kandidata NSi.
Predlag, da bi ga. Gónc zamenjali z ga. Heleno Ferčak, G. Rajka Vinčeca bi zamenjal z ga. Darjo
Koren. Sam bi se izločil iz Statutarne komisije, ker se ne počuti dovolj sposobnega za to komisijo.
G. Tkalčič meni, da je potrebno imeti vsa soglasja, da se lahko razporedijo kandidati v obore. Pove, da
njegovega soglasja ni in ga ni bilo možno razporediti.
G. Vinko Litrop pove, da je po elektronski pošti predlagatelje zaprosil, da pridobijo soglasje predlaganih
kandidatov in je bil zato prepričan, da je bilo z vsemi kandidati dogovorjeno glede kandidatur.
G. Janez Lebar meni, da se lahko določene kandidate zamenja, če ne želijo sodelovati v odborih.
Ga. Alenka Horvat meni, da se zelo neresno obnašamo in meni, da je to nezaupnica komisiji.
Ga. županja predlaga, da se imenuje nov kandidat v svet šole.
V razpravi se izoblikuje predlog, da se za članico sveta osnovne šole imenuje ga. Danica Kocet, ki
kandidaturo tudi sprejme.
G. županja nato predlaga, da se poišče kandidat za člana Statutarne komisije.
G. Vinko Litrop predlaga, da bi se v tej komisiji tudi njega zamenjalo. Predlaga tudi, da se g. Sobočana
imenuje v Odbor za gospodarstvo in se Jasmino Denša predlaga v Odbor za negospodarstvo namesto ga.
Alenke Horvat. G. Alenka Horvat pa gre za predstavnika v svet ZD Lendava.
G. Sobočan meni, da se bomo izgubili, če bomo tako zamenjevali kandidate. Predlaga da se pri odborih
in komisijah imenuje še kak član iz druge volilne enote in meni, da bi bila primeren kandidat za Odbor za
negospodarstvo ga. Danijela Tivadar. Sam bo ostal v Statutarni komisiji, če bo enako storil g. Vinko
Litrop..
G. Vinko Litrop meni, da je Statutarna komisija zelo pomembna in bi moral biti vsaj zunanji član
diplomirani pravnik.
G. županja predlaga, da se obravnava sestava posameznih odborov in se o njih glasuje.
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Predsednik komisije za Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja nato poda predloge sklepov za
imenovanje odborov in komisij ter predstavnikov v javnih zavodih.
PREDLOG SKLEPA:
V Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

1. Robert Tkalčič, Gomilica 118a,
2. Matej Vitez, Nedelica 113,
3. Anton Sep. Mladinska ulica 17, Turnišče,
4. Jasmina Denša, Nedelica 18,
5. Štefan Sraka, Renkovci 89,
6. Boštjan Premoša, Mlinska ulica 17, Turnišče in
7. Renata Čiček Pantović, Renkovci 53b.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI so glasovali 4 člani sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:

V Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti se imenujejo:
1. Danica Kocet, Mladinska ulica 15, Turnišče,
2. Silva Lutar, Ulica Štefana Kovača 21, Turnišče,
3. Brigita Bukovec, Vrtna ulica 7, Turnišče,
4. Alenka Horvat, Mlinska ulica 8, Turnišče,
5. Danijela Tivadar, Gomilica 123b,
6. Marija Balažic, Ulica Štefana Kovača 130, Turnišče in
7. Petra Černela, Mladinska ulica 27, Turnišče
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI so glasovali 4 člani sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:

V Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami se imenujejo:
1. Igor Flucher, Renkovci 2a,
2. Janez Lebar, Ulica Štefana Kovača 32, Turnišče,
3. Janez Šemen, Gomilica 110,
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4. Stanislav Sobočan, Gomilica 52a,
5. Ivan Prša, Nedelica 152,
6. Matej Pucko, Ulica Štefana Raja 6, Turnišče in
7. Stanko Horvat, Renkovci 36.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
PROTI je glasoval 1član sveta.
Sklep je bil sprejet.
Glede imenovanja Statutarno pravne komisije se člani sveta dogovorijo, da se ta imenuje na eni izmed
naslednjih sej.

PREDLOG SKLEPA:

V Komisijo občinskega sveta za pritožbe se imenujejo:
1. Danica Kocet, Mladinska ulica 15, Turnišče,
2. Silva Lutar, Ulica Štefana Kovača 21, Turnišče in
3. Ivan Ropoša, Nedelica 98d.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujejo:
1. Janez Šemen, Gomilica 110,
2. Stanislav Šarkezi, Gomilica 58b in
3. Branko Fuks, Ulica 4. maja 22a, Turnišče.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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PREDLOG SKLEPA:

V Nadzorni odbor Občine Turnišče se imenujejo:
1. mag. Franc Vinčec, Cvetna ulica 9, Turnišče,
2. mag. Marija Gönc, Ulica Štefana Kovača 104, Turnišče,
3. Klaudija Horvat, Rožna ulica 8, Turnišče,
4. Jožef Prša, Gomilica 108 in
5. Helena Ferčak, Gomilica 139a.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI so glasovali 3 člani sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:

V Nadzorni svet javnega podjetja Varaš družba za komunalne storitve d.o.o. se imenuje g.
Anton Sep, Mladinska ulica 15, Turnišče.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:

V Svet Zavoda Koušta Turnišče se imenuje ga. Danica Kocet, Mladinska ulica 15, Turnišče.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.

PREDLOG SKLEPA:

V Svet JVIZ Osnovna šola Turnišče se imenujejo:
1. Brigita Bukovec, Vrtna ulica 7, Turnišče
2. Danica Kocet, Mladinska ulica 15, Turnišče
3. Matej Vitez, Nedelica 113
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Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:

V Inventurno komisijo se imenujejo:
1. Jasmina Denša, Nedelica 18
2. Brigita Bukovec, Vrtna ulica 7, Turnišče
3. Anton Sep, Mladinska ulica 17, Turnišče
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:

V Svet zavoda Pomurske lekarne se imenuje g. Vincenc Litrop, Renkovci 64. 9224 Turnišče.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:

V Svet zavoda Zdravstvenega doma Lendava se imenuje g. Stanislav Sobočan, Gomilica 52a.
9224 Turnišče.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:

V Svet zavoda Ljudska univerza Lendava se imenuje ga. Jasmina Denša, Nedelica 18, 9224
Turnišče.
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Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:

Za predstavnika v Skladu RS za kulturo, Območna enota Lendava se imenuje ga. Silva Lutar,
Ulica Štefana Kovača 21, 9224 Turnišče.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:

Za predstavnika v CERO Puconci se imenuje ga. mag. Vesna Jerala Zver.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Ga. županja po sprejetju sklepov o imenovanju odborov in komisij občinskega sveta ter predstavnikov v
svetih zavodov člane občinskega sveta seznani, da bo za podžupanjo imenovala g. Jasmino Denša iz
Nedelica 18.
AD 4.
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE TOČKE ZA IZRAČUN NUSZ ZA LETO 2015
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
G. županja navede, da je višina točke enaka kot je bila v letu 2013 in 2014 in da predlog sklepa v
razpravo.
K razpravi se ni prijavil nobeden član občinskega sveta.
Ga. županja ja dala na glasovanje

10

OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 3. REDNA SEJA, 11.12.2014
PREDLOG SKLEPA:

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča v Občini
Turnišče za leto 2015 znaša 0,00028 EUR, za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega
stavbnega zemljišča v Občini Turnišče za leto 2015 pa znaša 0,00011 EUR..
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 5.
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI STOPNJE NAJEMNINE ZA NEPROFITNA STANOVANJA
ZA LETO 2015
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
G. županja navede, da je predlagana višina enaka kot je bila v letu 2014 in nato da predlog sklepa v
razpravo.
K razpravi se ni prijavil nobeden član občinskega sveta.
Ga. županja ja dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:

Stopnja najemnine za neprofitna stanovanja v lasti Občine Turnišče se za leto 2015 določi v
višini 4,04 % od vrednosti stanovanja.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 6.
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE STORITEV
OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLGANJA OSTANKOV
PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
G. županja navede, da je predlagana višina subvencioniranja 15 %. Predlog sklepa da v razpravo.
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G. Stanislav Sobočan predlaga, da bi se v bodoče pri takih sklepih zapisalo ali je predlagana višina
enaka, oziroma se zniža ali poviša
G. županja navede, da se je subvencioniranje glede na leto 2014 znižalo za 5 %..
Ga. županja ja dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet sprejme predlog sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 7.
LETNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI TURNIŠČE ZA
LETO 2015
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
G. županja navede, da se občinski svet le seznani s letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki,
ne sprejema pa nobenih sklepov. .
Glede programa ravnanja s komunalnimi odpadki ni bilo nobenih vprašanj.

AD 8.
LETNI PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI TURNIŠČE ZA LETO 2015
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
G. županja pozove g. Klavdija Noviča, direktorja podjetja Varaš d.o.o. da poda uvodno obrazložitev.
G. Klavdij Novič na kratko povzame program, ki so ga člani sveta prejeli v gradivu. Navede, da je
pokritost občine z vodovodnim sistemom 100 %, zato individualnih vodovodnih sistemov ni. Zaradi
starosti vodovodnega sistema in tudi zaradi izvajanje investicije Pomurskega vodovoda v letu 2014 so
bile v letu 2014 zelo visoke vodne izgube. Izpostavi tudi, da je bilo zelo malo oporočnih vzorcev, predvsem
v času poplav je bilo podano navodilo za prekuhavanje vode.
Po predstavitvi je ga. županja dala program oskrbe s pitno vodo v razpravo.
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O programu so razpravljali naslednji razpravljavci:
G. Matej Vitez pove, da je bil na zboru občanov v Nedelici izpostavljen problem obveščanja o
neustreznosti pitne vode in predlaga, da se občani obveščajo z obvestili v vsako gospodinjstvo. Vpraša
tudi, zakaj so tako velike vodne izgube.
Odgovor poda g. Klavdij Novič, ki pove, da je ob prvem neskladju bilo obveščano po kabelskem sistemu,
na spletni strani in s plakati. Ob poplavah pa je bilo v vsako gospodinjstvo poslano obvestili. Tako bo tudi
ob vsakem naslednjem neustreznem vzorcu. Glede izgub navede, da so visoke predvsem zaradi poškodb ob
izvajanju investicije Pomurskega vodovoda ter tudi zaradi uporabe vode za izpiranje novih vodov.
Ga. županja je po razpravi dala na glasovanje

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet sprejme Program oskrbe s pitno vodo v Občini Turnišče za leto 2015 v
predlagani vsebini.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI je glasoval nobeden član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 9.
LETNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE
VODE ZA LETO 2015
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
G. županja pozove g. Klavdija Noviča, direktorja podjetja Varaš d.o.o. da poda uvodno obrazložitev.
G. Klavdij Novič na kratko povzame program, predvsem izpostavi, da je v Občini Turnišče zgrajen ločen
sistem kanalizacije in se v kanalizacijo odvajajo le komunalne odpadne vode. Kanalizacija je zgrajene v
celotni občini, le malo hiš je, ki še niso priklopljene na sistem. Do konca leta 2017 se morajo na sistem
priključiti vsi objekti.
Po predstavitvi je ga. županja dala program oskrbe s pitno vodo v razpravo.
Noben član sveta se ni priglasil k razpravi.
Ga. županja je dala na glasovanje

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet sprejme Program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in
padavinske vode za leto 2015 v predlagani vsebini.
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Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI je glasoval nobeden član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 10.
ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
OSKRBE S PITNO VODO IN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA V OBČINI
TURNIŠČE ZA LETO 2015
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
G. županja pozove g. Klavdija Noviča, direktorja podjetja Varaš d.o.o. da poda uvodno obrazložitev.
G. Novič Klavdij najprej predstavi zakonske osnove za pripravo elaborata in nato predstavi elaborat o
oblikovanju cene izvajanja javne službe oskrbo s pitno vodo v občini Turnišče za leto 2015 .V letu 2014 se
je zmanjšala poraba vode, kar je nadaljevanja trenda porabe iz prejšnjih let. Pri pripravi elaborata so
upoštevni dejanski stroški od januarja do septembra 2014 in predvideni stroški od oktobra do decembra
2014. Cena je do sedaj bila sestavljena iz cene dobave vode, vodnega povračila in omrežnine. V skladu z
uredbo je potrebno vodno povračilo vključiti v ceno vode. Predlagana cena znaša 0,2702 EUR na m3, kar
predstavlja 7,54 % odmik od sedaj veljavne cene. Skupaj z vodnim povračilom znaša nova predlagana
cena 0,334 EUR na m3. V omrežnino mora biti vključeno tudi vzdrževanje vodomero in tako predlagana
omrežnina znaša 1,2078 EUR na priključek mesečno za priključek DN 20. Navede, da se eleborat
sprejema za leto 2015 in bi cena veljala od 1.1.2015.
Po predstavitvi je ga. županja dala elaborat oskrbe s pitno vodo v razpravo.
V razpravi so sodelovali:
G. Janez Lebar meni, da bi morali počakati do dokončanja pomurskega vodovoda, saj bodo takrat izgube
manjše.
G. Flucher vpraša, kdo bo vzdrževalec po izgradnji vodovoda.
G. županja pove, da je za upravljavca predviden EKO-PARK d.o.o.
G. Anton Sep prav tako meni, da bi morali počakati dokončanje pomurskega vodovoda.
G. Klavdij Novič pove, da podjetje elaborat mora pripraviti, občinski svet pa elaborat sprejme ali zavrne.
G. Janez Lebar pove, da ne zavrača elaborata, ne strinja pa se z dvigom cene, ker jo bomo morali po
nekaj mesecih spet spreminjati.
G. Nada Zver predlaga, da se člani sveta seznanijo z višino subvencioniranja omrežnine in pokrivanje
razlike do polne cene.
G. Klavdij Novič pove, da je pri oskrbi s pitno vodo omrežnina subvencionirana v višini 32 %, pri
odvajanju in čiščenju odpadnih voda pa v višini 100 %, prav tako je občina pokrivala razliko v ceni od
potrjene do predlagane cene.
G. Nada Zver navede kakšne stroške to predstavlja v letu 2015. Za subvencioniranje omrežnine za oskrbo
s pitno vodo to predstavlja 5970 EUR, za kanalizacijo 15.940 EUR. Stroški pokrivanje razlike do polne
cene za oskrbo s pitno vodo znaša 4.470 EUR, za odvajanje in čiščenje pa 37.900 EUR.
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G. Klavdij Novič člane sveta seznani, da mora občina za izvajanje javnih služb oskrbe s pitno vodo in
odvajanja in čiščenja odpadnih voda pokriti izgubo, če ne sprejme predlagane cene. Cena je bila nazadnje
spremenjena v letu 2008.
Ga. županja članom sveta predlaga, da razmislijo o predlogu za dvig cene. Če se bo cena sedaj nekoliko
dvignila, bo manjši dvig ob prehodu na Pomurski vodovod. Prav tako je predvideno zmanjševanje
sredstev za občine iz državnega proračuna in bo težko pokrivati tako visoke stroške za subvencije in
razliko v ceni za storitve javnih služb.

Po razpravi je županja dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe
oskrbe s potno vodo v Občini Turnišče v predlagani vsebini in potrjuje cene v naslednji višini:
1. Omrežnina za priključek z vodomerom DN>=20 v višini 1,2078 EUR mesečno, oziroma
3,6234 EUR trimesečno. Za ostale večje priključke se omrežnina preračuna glede na faktor
omrežnine.
2. Cena vode skupaj z vodnim povračilom znaša 0,3657 EUR za m3 porabljene vode.
3. Nove cene se uporabljajo od 1.1.2015.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI so glasovali 3 člani sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato G. Novič Klavdij predstavi še elaborat o oblikovanju cene izvajanja javne službe odvajanja in
čiščenja odpadnih voda v Občini Turnišče za leto 2015. Tudi ta elaborat je pripravljen na podlagi
dejanskih stroškov za prvih devet mesecev in ocenjenih stroškov od oktobra do decembra 2014. Veljavne
cene so bile zadnjič spremenjena v letu 2008 in veljavna cena skupna cena je 0,264, od tega za odvajanje
odpadnih voda je 0,132 EUR za m3 in čiščenje odpadnih voda je 0,132 EUR na m3. Izračunana nova cena
bi znašala za odvajanje 0,2300 EUR za m3 porabljene vode, kar bi znašalo 74,24 % povišanje cene in
nova cena za čiščenje odpadnih voda bi znašala 0,3728 EUR za m3 porabljene vode, kar vi znašalo
182,587 % povišanje cene. Skupna cena odvajanja in čiščenja odpadnih voda bi znašala 0,6028 EUR za
m3 porabljene vode, kar je 128,41 % povečanje na obstoječo ceno.
Omrežnina za priključek z vodomerom DN>=20 za odvajanje odpadnih voda bi znašala 0,8636 EUR
mesečno, oziroma 2,5907 EUR trimesečno in za čiščenje odpadnih voda 0,6909 EUR mesečno oziroma
2,0726 EUR trimesečno. Omrežnina je bila subvencionirana v višini 100 %. Pove tudi, da je bila v letu
2014 predlagana nova cena, ki pa jo občinski svet ni potrdil.
Po predstavitvi je županja dala elaborat v razpravo.
V razpravi so sodelovali naslednji člani sveta.
G. Janez Lebar vpraša, če se subvencija poveča.

15

OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 3. REDNA SEJA, 11.12.2014
G. Novič odgovori, da se subvencija ne poveča, ker je ta le na omrežnino. Omrežnina se glede na
obstoječo ceno ne poveča, poveča se kanalščina.
G. Anton Sep in g. Janez Lebar vprašata, ali drži da je dvig kanalščine 128 %.
G. Novič odgovori, da je takšen dvig cene, ker občinski svet v prejšnjih letih ni potrdil nove cene.
Ga. Nada Zver pove, da občina subvencionira omrežnino, ta je v predlogu elaborata enaka. Če pa
občinski svet ne potrdi predlagane cene, mora pokrivati izgubo programa in to znaša za lansko leto
37.900 EUR, ker občinski svet v lanskem letu ni sprejel predlagane cene.
G. Flucher vpraša, koliko mora plačati občine, če se cena sprejme oziroma ne sprejme.
G. Novič pove, da se v primeru nepotrditve nove cene pokrije izguba na programu izvajanja odvajanja in
čiščenja odpadne vode, ki glede na stroške znaša 37.900 EUR. Če se cena potrdi, se stroški pokrivajo iz
predlagane cene. Občina pa mora pokrivati stroške nove opreme in posodobitev objekta čistilne naprave,
ki jo je potrebno nujno izvesti.
G. Janez Lebar vpraša, kako je z izterjavo starih dolgov.
G. Novič pove, da za dolžniki dane izvršbe, kjer pa čakajo na vrstni red. Vprašal tudi za stališče
občinskega sveta glede odklopov, kar se do sedaj še ni izvajalo.
Ga. županja pove, da je veliko občanov na robu preživetja in niso sposobni plačati.
G. Sep meni, da je med dolžniki več takšnih, ki bi lahko plačali, pa ne plačajo, breme pa nosijo redni
plačniki. Potrebno bi bilo izvesti ukrep odklopa, jim pa omogočiti možnost zajema pitne vode za osnovne
potrebe na skupni pipi. Strinja pa se, da nekateri res nimajo sredstev za plačilo. Pove tudi, da bi bilo
potrebno pregledati seznam neplačnikov in ugotoviti take, ki bi lahko plačali.
G. Novič je pove, da se vsem omogoči odlog plačila ali obročno plačevanje glede na njihovo željo. Pove
tudi, da ne more dati seznama zaradi varstva osebnih podatkov. Neplačane terjatve niso zajete v
kalkulaciji cene in tudi ne smejo biti.
G. Sobočan opozori, da s sprejetjem ali nesprejetjem predlagan cene direktno posega v proračun za leto
2015. Če cena ne bo potrjena, je potrebno predvideno izgubo pokriti iz proračuna, vemo pa da bodo
prihodki proračuna ostali enaki ali pa se bodo znižali.
g. Janez Lebar je menil, da je povišanje za 180 % previsoko in da znesek za pokrivanje ne bi smel
predstavljati prevelike obremenitve za proračun. Najlažje je dvigniti ceno, čeprav bi bilo mogoče
določene postavke znižati.

Po razpravi je županja dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Občini Turnišče v predlagani vsebini in potrjuje cene v
naslednji višini:
1. Omrežnina za priključek z vodomerom DN>=20 v višini 0,8636 EUR mesečno, oziroma
2,5907 EUR trimesečno za odvajanje in v višini 0,6909EUR mesečno, oziroma 2,0726 EUR
trimesečno za čiščenje odpadnih vod. Za ostale večje priključke se omrežnina preračuna glede
na faktor omrežnine.
2. Cena odvajanja odpadnih voda 0,2300 EUR za m3 porabljene vode, cena čiščenja odpadnih
voda 0,3728 EUR za m3 porabljene vode, skupaj 0,6028 EUR za m3 porabljene vode.
3. Nove cene se uporabljajo od 1.1.2015.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.

16

OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 3. REDNA SEJA, 11.12.2014
ZA ni glasoval noben član sveta.
PROTI je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep ni bil sprejet.
Ker sklep ni bil sprejet g. Novič vpraša, ali je s tem bil tudi zavrnjen elaborat. V razpravi so člani
občinskega sveta ugotavljali, da je bila cena zavrnjena, ker je bil nesprejemljiv tako visok dvig cene.
AD 11.
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINI SUBVENCIONIRANJA CENE STORITVE JAVNE
SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
G. županja pove, da je predlagana višine subvencioniranja 100 %
K razpravi se ni prijavil noben član sveta.

Ga. županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski sprejme sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev javne službe odvajanja in
čiščenja odpadnih vod v predlaganem besedilu, višina subvencioniranja je 100 %.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 12.
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINI SUBVENCIONIRANJA CENE STORITVE JAVNE
SLUŽBE DOBAVE PITNE VODE
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
G. županja pove, da je predlagana višine subvencioniranja 32,04 %
K razpravi se ni prijavil noben član sveta.

Ga. županja je dala na glasovanje
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski sprejme sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev javne službe oskrbe s pitno
vodo v predlaganem besedilu, višina subvencioniranja je 32,04 %.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 13.
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANIC IN ČLANOV SVETA
(1)Ga. županja člane sveta seznani z dopisom Romano Kher – romske hiše o ustanovitvi Javnega zavoda
Romska razvojna agencija Romano Kher – Romska hiša, ki bi prevzel velik del nalog in obveznosti, ki jih
glede romskega prebivalstva morajo opravljati občine. Občina bi morala zavodu zagotoviti 4.000 EUR in
če bi od tega kaj ostalo, bi to dobili romski prebivalci v naši občini. Ga. županja tudi navede, da si romski
prebivalci v naši občini ne želijo ustanovitve takega zavoda, ampak želijo da občina direktno financira
projekte in ne preko posrednika.
K razpravi se ni prijavil noben član sveta.

Ga. županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občina pristopi k pobudi za ustanovitev javnega zavoda Roman Kher – romska hiša.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA ni glasoval noben član sveta.
PROTI je glasovalo 14. članov sveta.
Sklep ni bil sprejet.

(2)G. Janez Lebar predlaga, da bi se smeti tehtale na izvoru in bi se na podlagi tega zaračunaval
odvoz smeti. Sedaj se to računa pavšalno glede na velikost posode.
G. županja je zagotovila, da se bo glede tega dogovorila s podjetjem Saubermacher in javnim
podjetjem CERO Puconci.
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(3) G. Flucher predlaga, da se projekt odvodnjavanja, ki ga pripravlja ARSO predstavi članom
občinskega sveta.
Ga. županja zagotovi, da bo zaprosila g. Kusteca, da projekt predstavi na občinskem svetu.
G. Sep predlaga, da se o tem opravi javna razprava in se zberejo predlogi, ki bodo projekt
izboljšali.
G. Stanislav Sobočan pove, da je potrebno zagotoviti, da se pripombe pri izdelovalcih tudi
upoštevajo, če so umestne. Pri krožiščih so bila pripombe podane, niso pa bile upoštevane. Tako
je bilo tudi pri ostalih projektih.
G. Robert Tkalčič vpraša, če je že dogovorjeno, kdo pride na novo delovno mesto.
Ga. županja zagotovi, da ni nihče izbran, zato je bil objavljen razpis v Vestniku. Želi pa, da je iz
naše občine.
S tem je bil izčrpan dnevni red 3. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče, zato je županja ob 21,30
uri sejo končala.
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