OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 5. REDNA SEJA, 21. 04. 2011

ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila četrtek, 21.04.2011 ob 18.00 uri v sejni dvorani KS Turnišče

Prisotni člani občinskega sveta: Robert Tkalčič, Boštjan Houbar, Jožef Gjerkeš, Stanislav
Sobočan, Ivan Prša, Jožef Kocet, Matej Pucko, Alenka Premoša, Janez Lebar, Klaudija
Sobočan, Štefan Gjerkeš, Stanislav Šarkezi
Odsotni člani občinskega sveta: Franc Režonja, dr. Matej Zadravec
Prisotni vabljeni: Slavko Režonja – župan, Marjan Gjura, Bernarda Zver, Alenka Horvat –
občinska uprava, Štefan Zver – predsednik Nadzornega odbora
Na začetku 5. redne seje župan pozdravi vse prisotne in predstavi dnevni red z naslednjo
vsebino:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ugotovitev sklepčnosti
Obravnava zapisnika 4. redne seje
Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
Vprašanja in pobude svetnikov
Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Turnišče o izvrševanju proračuna za
obdobje od 01.01.2010 do 31.12.2010
Obravnava izvršitve plana proračuna za obdobje od 01.01.2010 do 31.12.2010
Obravnava povzetka DIIP za projekt »Ureditev mladinskega parka in teniškega igrišča«
Obravnava povzetka DIIP za projekt »Rekonstrukcija Vaško gasilskega doma Nedelica«
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 4. redne seje
Župan povzame sklepe iz prejšnjega zapisnika, povzame takrat podane pobude in pove kaj se
je glede tega zgodilo v času od zadnje seje.
Pripomb na zapisnik ni bilo, tako so člani občinskega sveta soglasno sprejeli
sklep št. 29: Potrdi se zapisnik 4. redne seje v predloženi obliki.
K tč. 3: Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
Župan povzame izvedene aktivnosti po naslednjih sklopih:
- opravljen je bil sprejem Evropskega komisarja za romsko problematiko v romskem
naselju Gomilica.
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-

opravljen sestanek z investitorjem v sončno elektrarno na osnovni šoli
opravljeni so bili razgovori z investitorji za poslovno cono
začel je delovati Zavod Koušta, ki je opravil tudi razpis za sofinanciranje društev
v upravljanje so bili prevzeti so nadvozi in krožišča, ki so bili do sedaj v upravljanju
DARSA
opravljeni so bili razgovori z Komunalo Lendva in tudi z javnim podjetjem CERO
Puconci, glede nadaljevanja opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza ter
odlaganja in predelava odpadkov
zaključuje se izgradnja zbirnega centra
pripravlja se akcija zbiranja kosovnih odpadkov
župan poda še informacijo, da je odobren tudi projekt Turizem na Koušto
opravljena je bila cenitev samostana, sedaj se čaka odgovor župnišča

K tč. 4: Vprašanja in pobude svetnikov
G. Ivan Prša izpostavi težave na področju odvoza smeti, še vedno ostajajo neodpeljana vreča
smeti ob tem pa se je strošek povišal. Župan pove, da bo zadeva rešena ko bo izveden nov
razpis, takrat bodo vse relacije na novo zastavljene.
G. Stanislav Sobočan predstavi investitorja, ki je zainteresiran za investicijo v poslovni coni,
je pa obstoječe zemljišče premajhno. Če je le možno je treba čim bolj pospešiti postopek
sprememb Občinskega prostorskega načrta. Župan pove, da se dela v tej smeri je pa v
razgovorih z investitorjem povedal da nudi ves potreben suport.
K tč. 5 in 6: Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Turnišče o izvrševanju proračuna
za obdobje od 01.01.2010 do 31.12.2010 in obravnava izvršitve plana proračuna za obdobje
od 01.01.2010 do 31.12.2010
Župan pozove predsednika Nadzornega odbora, g. Štefana Zvera, da predstavi gradivo. G.
predsednik povzame vsebino, podrobneje predstavi terjatve. Opozarja na to, da nekaterih
terjatev ne bo možno izterjati in jih bo potrebno odpisati, velik del pa obstaja realna možnost
da se izterja.
V nadaljevanju župan pozove prisotne k razpravi. G. Stanislav Sobočan izrazi mnenje, da je
poročilo kvalitetno pripravljeno in ne vidi potrebe po razpravi, z tem se strinjajo tudi ostali
prisotni.
Tako so člani občinskega sveta soglasno sprejeli
sklep št. 30:
Sprejme se poročilo Nadzornega odbora Občine Turnišče o izvrševanju proračuna za
obdobje od 01.01.2010 do 31.12.2010 v predloženi obliki.
in
sklep št. 31:
Občinski svet Občine Turnišče potrjuje izvršitev plana proračuna Občine Turnišče za
obdobje od 01.01.2010 do 31.12.2010 v predloženi obliki.
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K tč. 7: Obravnava povzetka DIIP za projekt »Ureditev mladinskega parka in teniškega
igrišča«
Župan na kratko predstavi vsebino investicijskega dokumenta. V nadaljevanju g. Matej Pucko
izrazi podporo projektu, vendar opozori na problematiko pomanjkanja športne opreme na
igriščih, ki bi bila namenjena mlajšim oddelkom (npr. nižji koši za košarko, itd.) Župan pove,
da bo potrebno to vsebino reševati z osnovno šolo ob načrtih za naslednje leto.
Ob tem g. Stanislav Sobočan opozori na neizpolnjeno obljubo, da bodo tudi v Gomilicah
postavljena otroška igrala, ki so bila nabavljena in potem montirana v Vrtcu. Župan pove, da
se mu zdi bolj smiselno, da se počaka, ko bo odprt razpis za ureditev celotne okolice, prepusti
pa odločitev prisotnim svetnikom, da se odločijo ali se igrala nabavijo z rebalansom. V
nadaljevanju prisotni pridejo do sklepa, da o rebalansu sedaj ni možno razpravljati, je pa
potrebno delati na tem, da se ta investicija upošteva v nadaljnjem finančnem planiranju.
Po kratki razpravi je soglasno sprejet naslednji sklep:
sklep št. 32: Potrdi se DIIP za projekt »Ureditev mladinskega parka in teniškega
igrišča«.
K tč. 8: Obravnava povzetka DIIP za projekt »Rekonstrukcija Vaško gasilskega doma
Nedelica«
Župan na kratko predstavi vsebino investicijskega dokumenta Po kratki razpravi je soglasno
sprejet naslednji sklep:
sklep št. 33: Potrdi se DIIP za projekt »Rekonstrukcija Vaško gasilskega doma
Nedelica«.
K tč. 9: Tekoče zadeve
Župan pod točko razno pove, da je prišla prošnja Sveta zavoda Knjižnice Lendava za podajo
neobveznega menja k predlogu imenovanja direktorice Knjižnice Lendava. Predlagana je ga.
Žužana Žoldoš, dosedanja direktorica. Prisotni člano občinskega sveta podani predlog
soglasno podpirajo.
Nadaljnje razprave ni bilo. Tako so bile obravnavane vse točke dnevnega reda, župan je sejo
občinskega sveta zaključil ob 19.00 uri.

Zapisnikar:
Alenka Horvat l. r.

Župan Občine Turnišče:
Slavko Režonja l. r.
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