OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 3. REDNA SEJA, 25. 02. 2011

ZAPISNIK
4. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče, ki je bila torek, 22.03.2011
ob 18.00 uri v sejni dvorani KS Turnišče.
Prisotni člani občinskega sveta: Franc Režonja, Robert Tkalčič, Boštjan Houbar, Jožef
Gjerkeš, Stanislav Sobočan, Ivan Prša, Jožef Kocet, Matej Pucko, Alenka Premoša, Janez
Lebar, dr. Matej Zadravec, Klaudija Sobočan
Odsotni člani občinskega sveta: Štefan Gjerkeš, Stanislav Šarkezi
Prisotni vabljeni: Slavko Režonja – župan, Marjan Gjura, Bernarda Zver, Alenka Horvat –
občinska uprava
Na začetku 4. redne seje župan pozdravi vse prisotne in predstavi predlagani dnevni red. Z
dnevnim redom se vsi prisotni strinjajo. Tako je potrjen dnevni red 3. redne seje občinskega
sveta Občine Turnišče z naslednjo vsebino:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava zapisnika 3. redne seje
3. Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
4. Vprašanja in pobude svetnikov
5. Obravnava predloga Odloka plana proračuna Občine Turnišče za leto 2011
6. Obravnava predloga Odloka o spremembi občinskega podrobnega prostorskega načrta
(OPPN)– za območje TU3 in TU8 – stanovanjsko območje Pasike v Turnišču
7. Tekoče zadeve
K tč. 1: Ugotovitev sklepčnosti
Odsotna sta dva člana občinskega sveta. Občinski svet je tako sklepčen in lahko nadaljuje
svoje delo.
K tč. 2: Obravnava zapisnika 3. redne seje
Župan povzame sklepe iz prejšnjega zapisnika, povzame takrat podane pobude in pove kaj se
je glede tega zgodilo v času do te seje.
Pripomb na zapisnik ni bilo, tako so člani občinskega sveta soglasno sprejeli
SKLEP ŠT. 20: Potrdi se zapisnik 2. redne seje v predloženi obliki.

K tč. 3: Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
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Župan povzame izvedene aktivnosti po naslednjih sklopih:
- potekal je usklajevalni sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor glede Pomurskega
vodovoda, sklep tega je bil, da se opravi še enkrat revizija oziroma uskladitev projekta z
ugotovitvami revizije. Nato bo sklican sestanek kjer se bo odločilo kako naprej.
- seznani vse prisotne s problematiko odpadkov v romskem naselju
- potekal je sestanek na DARS-u glede izpolnitev obveznosti, ki jih DARS še ni izpolnil
- seznani vse prisotne, da je občina na župnijo Turnišče in škofijo, ponovno podala ponudbo
za odkup samostana in pripadajoče parcele. Ob tem prosi vse prisotne, da ob tem
pomagajo kolikor morejo.
- potekali so sestanki v zvezi z rekonstrukcijo javne razsvetljave, pripravljajo se razne
kalkulacije, ki bodo podlaga za odločitev naprej
- župan apelira na svetnike, da se v bodoče bolj udeležujejo občinskih prireditev ob raznih
praznikih
K tč. 4: Vprašanja in pobude svetnikov
G. Stanislav Sobočan ima vprašanje glede:
- postopek komasacije: župan odgovori, da je imel sestanek na DARSU, kjer je opozoril na
obveznost DARS-a, da se opravi komasacija ob avtocesti. Tam je tudi predlagal, da se občini
sredstva za izpolnitev te obveznosti izplačajo. Tako bi občina imela sredstva , ki bi jih
uporabila kot lastni delež za prijavo projekta širše komasacije. Potrebno je sedaj počakati na
odločitev DARS-a.
- hidranti: župan pove, da je z problematiko seznanjen. V bodoče pa bo to morala reševati
Gasilska zveza Turnišče. Se je že pogovarjal z gasilci, potrebno je opraviti pregled stanja in se
nato zmeniti kako naprej glede na strošek.
- igrala v vasi Gomilice: župan pove, da se predvideva priprava projekta ureditve celotnega
dela Gomilic v okolici romskega naselja. V sklopu tega se bodo uredila tudi igrala in
gramoznica ter ostalo kar je potrebno (fasada vaškega doma, …).
- odstranitev smeti iz akcije preteklega leta: župan pove, da s problematiko ni seznanjen, bo
pa vsekakor urgiral pri medobčinski inšpektorici
G. Ivan Prša vpraša ali je še možno podati pobudo na DARS, da se med nadvozom pri
Brezovici in Nedelico ter nadvozom Gomilica in Nedelico uredi traktorska pot, ker je sedaj
vas Nedelica precej obremenjena. Župan pove, da to ne bo možno, ker so v projektu
predvidene samo traktorske poti za dostop do njiv, tu pa poteka gozd.
K tč. 5: Predstavitev osnutka Odloka plana proračuna Občine Turnišče za leto 2011
Gradivo predstavi ga. Nada Zver, s tem, da župan opozori, da gre zgolj za predstavitev plana
proračuna, obravnava pa poteka tekom javne razprave, ki bo potekala do 12.03.2011. Ob tem
župna tudi pove, da bo potrebno že najkasneje v začetku poletja pripraviti rebalans proračuna.
Ga. Nada Zver predstavi postavke prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji.
G. Franc Režonja pove, da bi bilo mogoče potrebo razmisliti, da se na javno podjetje Varaš
prenese tudi vzdrževanje občinskih cest. Župan pove, da je zadeva odprta za predloge in naj
se na odborih pripravijo predlogi.
Pripomb ni bilo, tako so prisotni člani občinskega sveta soglasno sprejeli
SKLEP ŠT. 21:
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Občinski svet Občine Turnišče je na svoji 3. redni seji opravil splošno razpravo o
predlogu proračuna za leto 2011 in sprejel sklep:
Predlog proračuna Občine Turnišče za leto 2011 se da v javno razpravo, ki traja od 26.
02. 2011 do 12. 03. 2011.
Plan predloga proračuna je:
-objavljen na spletni strani Občine Turnišče,
-je na vpogled na sedežu občinske uprave Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73,
vsak delovni dan od 8.00 do 15.00 ure.
Pripombe oz. predloge na predlagani proračun lahko podate pisno na gornji naslov do
12. 03. 2011.
K tč. 6: Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi zavoda za negospodarske dejavnosti
Koušta Turnišče
Župan pove, da gre za spremembe, ki so bile vnesene v že potrjen Odlok o ustanovitvi zavoda
za negospodarske dejavnosti Koušta, zaradi zahtev ter sugestij sodnega registra v Murski
Soboti. Gre za formalnosti, ki so potrebne za uspešno registracijo Zavoda Koušta. Z
potrditvijo predloženega Odloka o ustanovitvi zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta
Turnišče preneha veljati Odlok o ustanovitvi zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta
sprejet na prejšnji seji.
Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli
SKLEP ŠT. 22: Potrdi se predlog Odloka o ustanovitvi Zavoda za negospodarske
dejavnosti Koušta Turnišče v predloženi obliki.
K tč. 7: Obravnava Aneksa k sporazumu o razdružitvi premoženja, pravic, obveznosti in
terjatev Razvojnega javnega sklada Lendava – v likvidaciji
Župan pove, da gre za ureditev formalnosti, saj eden izmed solastnikov, gre za Javni sklad RS
za regionalni razvoj in razvoj podeželja, ni podpisal sporazuma. Aneks je potrebno potrditi, da
se zagotovi pravna podlaga za končanje postopka likvidacije.
SKLEP ŠT. 23: Potrdi se predlog Aneksa k sporazumu o razdružitvi premoženja,
pravic, obveznosti in terjatev Razvojnega javnega sklada Lendava – v likvidaciji, v
predloženi obliki.
K tč. 8: Tekoče zadeve
Župan pove, da je potrebno rešiti problematiko izplačil sejnin članom krajevnih skupnosti, ker
so bile krajevne skupnosti prej pravne osebe so to urejale samostojno, sedaj pa je potrebno
urediti ustrezne pravne podlage. Zato predlaga, da se pripravi sprememba in dopolnitev
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. S tem predlogom se
prisotni strinjajo.
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Župan opozori na težave, ki so nastale pri odkupu parcele v Renkovcih na kateri je vrtina.
Lastnik zahteva znesek v višini cca. 60.000,00. Župan je lastnika prosil, da predloži cenitveno
poročil. O nadaljnjih potekih bo svetnike sproti obveščal.
Nadaljnje razprave ni bilo. Tako so bile obravnavane vse točke dnevnega reda, župan je sejo
občinskega sveta zaključil ob 20.00 uri.

Zapisnikar:
Alenka Horvat l. r.

Župan Občine Turnišče:
Slavko Režonja l. r.
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