OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 8. REDNA SEJA, 19.12. 2011

ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila ponedeljek, 19.12.2011 ob 18.00 uri prostorih Občine Turnišče

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

Ugotovitev sklepčnosti
Obravnava zapisnika 7. redne seje
Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
Vprašanja in pobude svetnikov
Obravnava predloga Odloka rebalansa plana proračuna za leto 2011
Določitev sejnin članov svetov krajevnih skupnosti
Potrditev cen storitev podjetja Varaš d.o.o.
Tekoče zadeve

Župan ob tem predlaga še, da bi pod tekočimi zadevami obravnavali še:
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Turnišče.
Predlog je soglasno potrjen tako je dnevni red potrjen.
K tč. 1: Ugotovitev sklepčnosti
Svojo odsotnost sta opravičila Franc Režonja in Alenka Premoša, občinski svet je sklepčen in
lahko nadaljuje svoje delo.
K tč. 2: Obravnava zapisnika 7. redne seje
Župan povzame sklepe prejšnje seje. Nato daje zapisnik 7. redne seje v obravnavo.
G. Janez Lebar opozori na napačen zapis njegove izjave pri obravnavi točke osem dnevnega
reda, kjer je prišlo do napačne formulacije stavka. Ostalih pripomb ni bilo tako se sprejme
sklep št. 64: Potrdi se zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče, z
predlaganim popravkom.
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K tč. 3: Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
Župan povzame aktivnosti, ki so bile izvedene. Največ pozornosti je bilo namenjeno k
pripravi rebalansa. DARS je zavrnil pobudo Občine Turnišče za izvedbo komasacije, sedaj se
pripravlja ugovor in strokovna argumentacija. Začele so se aktivnosti za izbiro novega
izvajalca za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov. Nadaljujejo
se tudi aktivnosti na projektu Pomurski vodovod. Izvedena je bila delna zasaditev ob
kolesarski stezi ob podjetju Agrocorn, zasaditve se bodo nadaljevali spomladi 2012. Prejete so
bile smernice Ministrstva za kmetijstvo za spremembo OPN-ja, ki so za vse ključne predloge
bile pozitivne.
K tč. 4: Vprašanja in pobude svetnikov
G. Matej Zadravec vpraša ali so že vsi predlogi za spremembo OPN-ja podani ali pa je še
možno podati predloge, glede na to, da je bilo na prejšnjih sejah dorečeno, da se bo obstoječi
prostorski plan podrobneje pregledal bo možno nekako skupaj dorečti kaj je potrebno
spremeniti. Župan odgovori da je potrebno čim prej priti do končanja postopka, zato kakih
večjih pripomb oziroma sprememb sedaj ni bilo, so pa bile upoštevanje stvari, ki so se do
sedaj pokazale za najbolj moteče, to so določila glede ravnih streh in višine ograj. Sedaj je
podan predlog, da se dovoljena višina ograj spremeni iz 1,2 metra na 1,4 metre in predlog, da
se dovolijo tudi ravne strehe. Pripravljalec prostorskega plana je tu predlagal, da naj se zaradi
krajinske uskladitve zapiše, da bi že veljavna določila glede streh in ograj veljala naprej vsaj
ob glavnih cestah skozi naselja, predlagane spremembe pa bi potem veljala za ostala območja.
Matej Zadravec predlaga glede naklona streh ali je možno, da se določi, da je del strehe raven
del pa je dvokapnica npr. v določenem razmerju in potem to velja za celotno območje. Alenka
Horvat razloži, da se take stvari še lahko spreminjajo, tako so predlogi še dobrodošli,
postopek bi zaustavil samo kak predlog glede spremembe namembnosti, sprememba rabe
prostora ipd. V nadaljevanju poteka razprava o tem kak predlog upoštevati glede streh in
višine ograj. V vsakem primeru do težko spreleti določbo, ki bo vsem ustrezna. Župan ob tem
opozori, da se postopek sprememb OPN-ja v nobenem primeru ne sme ogroziti.
V nadaljnji razpravi pride do kompromisa, da naj se v spremembo OPN-ja napiše predlog, da
je možna gradnja streh v razmerju 1/3 ravna streha in 2/3 dvokapnica in potem ta omejitev
velja za celotno območje.
G. Stanislav Sobočan pove, da je bil izveden sestanek z predsedniki krajevnih skupnosti in
v.d. direktorjem podjetja Varaš. kjer so bili oblikovani določeni predlogi za proračun za leto
2012. Želi samo opozoriti, da bi bilo smiselno, da se ti predlogi upoštevajo že sedaj pri sami
pripravi proračuna.
G. Jože Magdič opozori na pomanjkanje nosilcev za zastave na javnih zgradbah (npr. VGD
Renkovci). Župan pove, da je to pomanjkljivost tudi sam opazil in da se bo to uredilo. V
nadaljevanju g. Magdič opozori na nevaren osek na lokalni cesti v Renkovcih (pri deponiji),
ker ni urejeno odvodnjavanje in bi bilo potrebno urediti jarek. G. Novič odgovori, da bodo
takoj ukrepali in pristopili k ureditvi jarka.
G. Ivan Prša opozori na nepravilnosti pri izvajanju plakatiranja. Župan pove, da bo potrebno
pristopiti k ureditvi novih plakatnih mest, potrebno bo pa tudi urediti sankcijski del v odloku o
plakatiranju.
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K tč. 5: Obravnava predloga Odloka rebalansa plana proračuna za leto 2011
Gradivo na kratko predstavi ga. Nada Zver. Gradivo so obravnavali tudi že vsi odbori. Župan
pozove vse prisotne k razjasnitvi. Vprašanj glede prihodkovne strani rebalansa proračuna ni,
pravtako ni vprašanj iz odhodkovne strani proračuna. Tako je bi soglasno sprejet
sklep št. 65:
Potrjuje se Odlok o rebalansa plana proračuna za leto 2011 v predloženi obliki.
K tč. 6: Določitev sejnin članov svetov krajevnih skupnosti
Župan v uvodnem delu predstavi oblikovan predlog, letno plačilo bi bilo največ za pet sej za
posamezno krajevno skupnost, sejnina za člana sveta znaša 10,00 EUR neto, za predsednika
krajevne skupnosti pa 50,00 EUR neto na sejo. V nadaljevanju je tako bil soglasno sprejet
sklep št. 66:
Potrjuje se podani predlog nadomestil članov odborov krajevnih skupnosti.
K tč. 7: Potrditev cen storitev podjetja Varaš d.o.o.
Gradivo predstavi g. Klavdij Novič. V nadaljevanju sledi razprava. Tekom razprave je
ugotovljeno, da zadeva še ni dodelana kot bi morala biti zato se župan odloči, da poda predlog
o umiku točke iz dnevnega reda. Soglasno je bil sprejet
sklep št. 67:
Točka 7 dnevnega reda z vsebino Potrditev cen storitev podjetja Varaš d.o.o. se umakne
iz dnevnega reda.
K tč. 8: Tekoče zadeve
Pod tekočini zadevami se obravnava Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s
pitno vodo na območju Občine Turnišče. Odlok se prilagaja zaradi projekta Pomurski
vodovod. Gre za to, da se opredelijo oskrbovalna območja.
Tako je bil soglasno sprejet
sklep št. 68: Potrdi se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Turnišče v predloženi obliki.
V nadaljevanju župan obvesti svetnike, da je sprejel sklep o začasnem financiranju Občine
Turnišče, za obdobje od januarja do marca 2012.
Nadaljnje razprave ni bilo. Tako so bile obravnavane vse točke dnevnega reda, župan je sejo
občinskega sveta zaključil ob 19.30 uri.

Zapisnikar:
Alenka Horvat l. r.

Župan Občine Turnišče:
Slavko Režonja l. r.
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