OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 9. REDNA SEJA, 07.03. 2012

ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila sredo, 07.03.2012 ob 18.00 uri prostorih Občine Turnišče
Prisotni člani občinskega sveta: dr. Matej Zadravec, Boštjan Houbar, Jožef Gjerkeš, Stanislav
Sobočan, Ivan Prša, Jože Magdič, Štefan Gjerkeš, Janez Lebar, Klaudija Sobočan, Franc
Režonja, Alenka Premoša
Odsotni člani občinskega sveta: Robert Tkalčič, Stanislav Šarkezi in Matej Pucko
Prisotni vabljeni: Slavko Režonja – župan, Bernarda Zver, Alenka Horvat, Štefan Zver –
predsednik Nadzornega odbora
Na začetku 9. redne seje župan pozdravi vse prisotne in predstavi dnevni red z naslednjo
vsebino:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava zapisnika 8. redne seje in 2. izredne seje
3. Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
4. Vprašanja in pobude svetnikov
5. Predstavitev plana proračuna Občine Turnišče za leto 2012
6. Tekoče zadeve
Ob tem pod točko 2 dnevnega reda župan predlaga še obravnavo zapisnika 3. izredne seje in
še dve dodatni točki »Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske
regije« in »Glasovanje o zaprti listi kandidatov za volitve članov razvojnega sveta pomurske
regije«.
Tako je predlagan naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava zapisnika 8. redne seje, 2. izredne seje in 3. izredne seje
3. Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
4. Vprašanja in pobude svetnikov
5. Predstavitev plana proračuna Občine Turnišče za leto 2012
6. Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske regije
7. Glasovanje o zaprti listi kandidatov za volitve članov razvojnega sveta pomurske regije
8. Tekoče zadeve
Prisotni člani občinskega sveta soglasno potrdijo predlagani dnevni red.
K tč. 1: Ugotovitev sklepčnosti
Odsotna sta dva člana občinskega sveta, tako se seja lahko nadaljuje.
K tč. 2: Obravnava zapisnika 8. redne seje, 2. izredne seje in 3. izredne seje
Župan predstavi sklepe iz zapisnika 8. redne seje in nato odpre razpravo. G. Janez Lebar
opozori, da v zapisniku ni navedena njegova pripomba, ki jo je dal k točki 4 dnevnega reda.
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Šlo je za razpravo o spremembi prostorskih planov v delu določil, ki se nanašajo na omejitve
glede streh. G. Janez Lebar je v začetku te razprave izpostavil, da rešitve, ki predlaga
spremembe na vseh ostalih območjih razen ob glavnih cestah v naseljih ne podpira, ker so
diskriminatorne in ne obravnavajo vseh občanov enakopravno.
Nadaljnje razprave ni bilo. Občinski svet je soglasno sprejel
sklep št. 74: Potrdi se zapisnik 8. redne seje z predlaganim popravkom.
V nadaljevanju župan predstavi sklepe 2. izredne seje in nato odpre razpravo. G. Stanislav
Sobočan prosi za gradivo, ki je bilo razdeljeno na seji po tistem, ko je sejo zapustil. Župan
odgovori da bo gradivo dostavljeno.
Nadaljnje razprave ni bilo. Občinski svet je soglasno sprejel
sklep št. 75: Potrdi se zapisnik 2. izredne seje v predloženi obliki.
Nato župan predstavi še sklepe 3. izredne seje. Ga. Alenka Premoša opozori, da ni navedena
med prisotnimi, čeprav bila prisotna na seji. Župan zagotovi, da bo narejen popravek.
Nadaljnje razprave ni bilo. Občinski svet je soglasno sprejel
sklep št. 76: Potrdi se zapisnik 2. izredne seje z navedenim popravkom.
K tč. 3: Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
Župan povzame izvedene aktivnosti po naslednjih sklopih:
- pripravljene in oddane so bile tri vloge za kandidiranje za sofinanciranje na javnih razpisih
- potekali so razni občni zbori društev
- nadaljevale so se aktivnosti v zvezi postopkom komasacije
- župan obvesti vse prisotne, da je podjetje Telemach posodobilo svoje omrežje z optiko,
tako bo možno dobiti kvalitetnejše storitve
K tč. 4: Vprašanja in pobude svetnikov
Župan pozove vse prisotne k razpravi. Takoj v začetku pa poda pojasnilo glede izliva vode v
okolici steklenjakov Renkovcih. V nadaljevanju poda tudi pojasnilo glede odlaganja smeti kot
so zelenje, vejevje ipd. Vse to se lahko odlaga na parceli za Rodovito, kjer bo izveden tudi
kres. V nadaljevanju vprašanj ni bilo tako je župan točko zaključil.
K tč. 5: Predstavitev plana proračuna Občine Turnišče za leto 2012
V uvodu župan pove, da gre v tej fazi samo za predstavitev plana proračuna, podrobnejša
razprava bo izvedena na odborih in v času poteka javne obravnave. Nato ga. Nada Zver na
kratko predstavi predloženo gradivo. Razprave v tem delu ni, poteka zgolj pojasnitev
določenih postavk.
V nadaljevanju je bil soglasno sprejet
sklep št. 77: Predlog proračuna Občine Turnišče se da v javno razpravo, ki traja od
08.03.2012 do 22.03.2012. Plan predloga proračuna je
- objavljen na spletni strani Občina Turnišče,
- je na vpogled na sedežu občinske uprave Občine Turnišče vsak delovni dan.
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K tč. 6: Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske regije
Vsebino in namen odloka predstavi župan. Nato pozove vse prisotne k razpravo. Ker vprašanj
ni bilo je v nadaljevanju je bil soglasno sprejet
sklep št. 78: Potrjen je Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske regije v
predloženi obliki.
K tč. 7: Glasovanje o zaprti listi kandidatov za volitve članov razvojnega sveta pomurske
regije
Župan predstavi glasovnico. Glasovanje izpelje na seji imenovana Komisija za glasovanje v
naslednji sestavi: Matej Zadravec, Jožef Magdič in Jožef Gjerkeš. Komisija nato zbere
predane glasovnice (11 glasovnic) in preveri njihovo pravilnost. Rezultat glasovanja je 11
glasov za potrditev liste. Komisija tako članom občinskega sveta predlaga sprejetje sklepa s
katerim se potrdi predlagana kandidatna lista. Tako je soglasno sprejet
sklep št. 79: Potrjena je kandidatna lista za člane razvojnega sveta pomurske regije v
predloženi obliki.
K tč. 8: Tekoče zadeve
Župan pove, da ima občina pripravljene strokovne podlage za energetsko prenovo osnovne
šole. Prenove bi se lotili po modelu javno zasebnega partnerstva. V nadaljevanju se bo
pripravljalo vse potrebno za dejansko realizacijo prenove na tak način.
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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