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ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila v četrtek, 26.3.2015 ob 18.00 uri
Seja je potekala v dvorani Vaško gasilskega doma v Renkovih, Renkovci 68
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, Igor Flucher, Danica Kocet, Janez Lebar, Vincenc Litrop, Silva Lutar,
Anton Sep, Stanislav Sobočan, Janez Šemen in Robert Tkalčič.
Svojo odsotnost so opravičili: Alenka Horvat, Stanislav Šarkezi in Matej Vitez
Drugi prisotni na seji: Županja mag. Vesna Jerala Zver, Nada Zver in Marjan Gjura. uslužbenca
občinske uprave ter Renata Čiček Pantovič, podpredsednica Odbora za gospodarstvo in gospodarske
javne službe.
Seja se je pričela ob 18 uri.
Na začetku seje je bilo navzočih 10 članic in članov sveta, pozneje je prišla še ga. Silva Lutar.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 4. seje Občinskega sveta Občine Turnišče:
Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče
Poročilo županje
Kadrovske zadeve
Predlog Proračuna Občine Turnišče za leto 2015
a. Občina Turnišče
b. Varaš d.o.o.
c. Zavod Koušta
5. Vprašanja in pobude članic in članov sveta
6. Predlog Odloka o tržnem redu v Občini Turnišče
7. Predlog Odloka o javnem glasilu Občine Turnišče
8. Predlog Sklepa o pooblastilu županji za sprejem in podpis DIIP
9. Krovni dokumenti Eko-parka d.o.o.
a. Pogodba o opredelitvi lastništva ter pravic in obveznosti za vodna zajetja in transportne
cevovode izgrajene v projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem A«
b. Pogodba o najemu in upravljanju gospodarske javne infrastrukture in izvajanju
gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem A«
c. Upravljavski načrt
10. Razno
1.
2.
3.
4.

1

OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 5. REDNA SEJA, 26.3.2015
G. županja je dala dnevni red v razpravo.
Pripomb na dnevni red ni bilo, ga. županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 5. redne seje občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval nobeden član sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
AD 1.
POTRDITEV ZAPISNIKA 4. 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 4. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče z dne
26.2.2015 v predlagani vsebini.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD 2.
POROČILO ŽUPANJE
Ga. županja predstavi poročilo o izvedenih aktivnostih od prejšnje seje občinskega sveta:
 Vsak mesec se v vsa gospodinjstva pošlje letak na katerem so zapisane vse aktivnosti za tekoči
mesec. Posebej je opozorila na javno obravnavo OPPN za gospodarsko cono v Turnišču in javno
obravnavo projekta odvodnjavanja v Občini Turnišče, ki bo 9.4.2015.
 Končujejo se dela na izgradnji odvodnega kanala na Industrijski ulici in končujejo se tudi dela na
cesti pri trgovini Jager.
 V mesecu aprila se bodo začela asfalterska dela po izgradnji vodovodnega omrežja, kjer je to
končano.
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AD 3.
KADROVSKE ZADEVE
Županja najprej seznani člane občinskega sveta, da je zaradi poškodbe noge na bolniškem ga. Danijela
Skledar. Tekoča dela s tega področja opravlja sedaj Janja Žalik, ki je zaposlena preko javnih del. Pomaga
ji ga. Simona Duh, ki je prav tako zaposlena preko javnih del.
Na bolniškem je tudi g. Klavdij Novič, direktor podjetja Varaš d.o.o. Da se lahko tekoča dela sproti
opravljajo, je podjetje zaposlilo g. Franca Vinčeca, ki je pogodbeno zaposlen štiri ure dnevno. Ker je g.
Franc Vinčec član Nadzornega odbora, je zaradi nezdružljivosti odstopil s tega položaja in je potrebno
imenovati novega člana Nadzornega odbora. Zaprosila je g. Vinka Litropa, da poda predloge Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
G. Vinko Litrop, predsednik komisije pove, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravila sejo in pripravila predloge za člane Komisije za prireditve in proslave, člane Statutarno pravne
komisije in predlog za novega člana Nadzornega odbora Občine Turnišče.
Za člane Komisije za prireditve in proslave so predlagani;
- Ema Rotar, predstavnica Osnovne šole Turnišče,
- Renata Zadravec, predstavnica KD Anton Martin Slomšek Renkovci,
- Danica Kocet, predstavnica KD Štefan Raj Turnišče,
- Marija Dominko, predstavnica KD Danijel Halas Gomilica,
- Ivanka Muhvič, predstavnica KD Rdeči zvonček Nedelica in
- Matej Pucko iz Turnišča.
Na predlog ni bilo nobenih pripomb.
G. županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
V Komisije za prireditve in proslave se imenujejo:
1. Renata Zadravec, Renkovci 59, predstavnica KD Anton Martin Slomšek Renkovci,
2. Danica Kocet, Mladinska ulica 15, Turnišče, predstavnica KD Štefan Raj Turnišče,
3. Marija Dominko, Gomilica 40, predstavnica KD Danijel Halas Gomilica,
4. Ivanka Muhvič, Nedelica 133c, predstavnica KD Rdeči zvonček Nedelica in
5. Matej Pucko, Ulica Štefana Raja 6, Turnišče.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato je predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podal predlog za člane
Statutarno pravne komisije v katero so predlagani:
- Stanislav Sobočan, Gomilica 52a,
- Vinko Litrop, Renkovci 64
- Avguštin Maučec, Ulica Štefana Kovača 103, Turnišče
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Na predlog ni bilo nobenih pripomb.
G. županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
V Statutarno pravno komisijo se imenujejo:
1.
2.
3.

Stanislav Sobočan, Gomilica 52a
Vinko Litrop, Renkovci 64
Avguštin Maučec, Ulica Štefana

Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja člane nato poda predlog, da se g.
Franc Vinčec, Cvetna ulica 9, Turnišče ki je odstopil s položaja člana Nadzornega odbora razreši
članstva v odboru in se namesto njega za člana imenuje g. Jožef Bence, Ulica Štefana Kovača 19,
Turnišče
Na predlog ni bilo nobenih pripomb.
G. županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
1. Članstva v Nadzornem odboru Občine Turnišče se razreši mag. Franc Vinčec, Cvetna ulica 9,
Turnišče.
2. Za člana Nadzornega odbora Občine Turnišče se imenuje Jožef Bence, Ulica Štefana Kovača 19,
Turnišče.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 4.
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE TURNIŠČE ZA LETO 2015
a) Občina
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Uvod je podala g. županja, ki je povedala, da je bil proračun dan v javno razpravo, obravnavo pa so
opravili tudi pristojni odbori občinskega sveta. Na predlog proračuna ni bilo pripomb. Na Predlog
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Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je bila vnesena sprememba pri
Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Turnišče za leto 2015, kjer
sta v nakup vključeni parceli pri nogometnem igrišču v Gomilici. Skupni stroške nakupov se ni spremenil,
ker je za enak znesek bila zmanjšana postavka »Nakup primernih praznih objektov«. G. županja nato
pozove predsednike odborov da podajo poročilo.
G. Igor Flucher, predsednik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je
povedal, da je odbor obravnaval predlog proračuna in o njem razpravljal. V razpravi ni bilo podanih
predlogov, ki bi spreminjali postavke proračuna. Predlagan je bil le popravek Letnega načrta
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Turnišče za leto 2015, kjer se naj v nakup
vključita parceli pri igrišču v Gomilici. Ta predlog je v gradivu za današnjo sejo že upoštevan. Na koncu
je odbor sprejel sklep da se potrdi predlog proračuna in se predlaga v sprejem občinskemu svetu.
Ga. Renata Čiček Pantovič, podpredsednica Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne službe je podrobno predstavila delo na 1. seji odbora, glede predloga proračuna pa je navedla, da
je odbor razpravljal o predlogu proračuna, da pa v razpravi ni bilo podanih predlogov za spremembo
postavk proračuna. Glede predloga proračuna je odbor sprejel sklep, da se predlog proračuna potrdi in
se predlaga v sprejem občinskemu svetu.
Navedla je tudi, da je odbor opravil razpravo glede plana dela podjetja Varaš d.o.o. in potrdil plan v
predloženi vsebini.
Ga. Brigita Bukovec, predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je
povedala, da je odbor pregledal proračun in o njem razpravljal. Pripomb, ki bi spreminjale postavke v
proračunu, ni bilo. Odbor je sprejel sklep, da se potrdi predlog proračuna in se predlaga v sprejem
občinskemu svetu.
Povedala je tudi, da je odbor obravnaval plan dela Zavoda Koušta in ga potrdil v predlagani vsebini.
Občinskemu svetu predlaga, da ga sprejme.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednje predloge sklepov.

PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se proračun Občine Turnišče v predlaganem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Turnišče za leto
2015 v predlaganem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
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ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se Letni program športa za leto 2015 predlaganem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI sta glasovala dva člana sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se Letni program vzdrževanja občinskih cest za leto 2015 v predlaganem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
b) VARAŠ
Letni program GJS za leto 2015 za Občino Turnišče, ki jih izvaja podjetje Varaš d.o.o. je obravnaval
Odbor za gospodarstvo in ga tudi potrdil ter predlagal občinskemu svetu, da ga sprejme.
Razprave ni bilo.
Županja je dala na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se letni program gospodarskih javnih služb za leto 2015 za Občino Turnišče, ki jih izvaja
podjetje Varaš d.o.o.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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c) KOUŠTA
Županja je povedala, da je Poslovne smernice Zavoda Koušta v letu 2015 obravnaval Odbor za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, ki je potrdil smernice in predlagal občinskemu
svetu, da jih sprejme, kot je že povedala predsednica odbora. Županja je dala predlog poslovnih smernic v
razpravo.
G. Janez Lebar je menil, da bi moral Zavod Koušta več prihodkov ustvariti s ponudbo domačih izdelkov in
spominkov ob prireditvah. Do sedaj so organizirali le gostinska ponudba. Ob veliki maši bi bilo potrebno
iztržiti več, saj je takrat prisotnih tudi do 10.000 ljudi. Tako pridobljena sredstva bi šla direktno v
prihodek zavoda. Sedaj zavod večino sredstev pridobi iz občinskega proračuna. Kot dobro prakso je
omenil božičkovanje, kjer je bila ponudba celostna. Sam je ob ustanovitvi zavoda predvideval, da se
bodo sredstva iz proračuna za kulturo zmanjševala in da bo zavod pridobival sredstva na trgu. Po
njegovem mnenju bi občina morala vlagati le v infrastrukturo, ki bi jo društva uporabljala.
G. županja pove, da tudi ona predlaga aktivnosti v tej smeri, zato se morajo ob prireditvah vključevati vsa
društva, da se popestri ponudba. Do konca leta se mora tudi posodobiti pravilnik za delitev sredstev.
Ga. Danica Kocet je povedala, da izkušnje preteklih let ne kažejo, da bil lahko s prodajo domačih
izdelkov in spominkov veliko zaslužili. Proda se čaj in vino, ostalega pa zelo malo. Tudi ob božičkovanju
je bilo tako. Priporočila je tudi ogled velikonočne razstave v dvorani vaškega doma v Turnišču. Tudi na
tej razstavi je veliko domačih izdelkov, glede na izkušnje prejšnjih let pa ne pričakujejo večje prodaje.
Po razpravi je županja dala na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejmejo se Poslovne smernice Zavoda Koušta v letu 2015 v predlagani vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI sta glasovala dva člana sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 5.
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANIC IN ČLANOV SVETA
Ni bilo vprašanj in pobud.
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AD 6.
PREDLO ODLOKA O TRŽNEM REDU V OBČINI TURNIŠČE
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
K razpravi se ni prijavil noben član sveta.
Ga. županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlog Odloka o tržnem redu v Občini Turnišče.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.

Sklep je bil sprejet.
AD 7.
ODLOK O JAVNEM GLASILU OBČINE TURNIŠČE
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
K razpravi se ni prijavil noben član sveta.
Ga. županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlog Odloka o javnem glasilu Občine Turnišče.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 8.
PREDLOG SKLEPA O POOBLASTILU ŽUPANJI ZA SPREJEM IN PODPIS DIIP
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Ga. županja je dala sklep v razpravo.
G. Anton Sep je menil, da je % previsok, enako sta menila g. Vinko Litrop in ga. Danica Kocet.
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G. županja je povedala, da je v nekaterih primerih zaradi kratkih časovnih rokov potrebno hitro
reagirati, če hočemo prijaviti projekt na razpis. Ker se ob sprejemu proračuna še ne ve točno, kolikšna bo
točna višina investicije, je pa potrebno potrditi DIIP, se v pooblastilu predlaga, da lahko županja potrdi
DIIP za 50 % višji znesek, kot je predviden v proračunu. Potrditev DIIP ne pomeni, da se lahko koristi 50
% več sredstev, kot je določeno v proračunu, ker je določitev postavke še vedno v pristojnosti občinskega
sveta.
Dopolnila jo je ga. Nada Zver, ki je povedala, da ima vse kar bo podpisovala županja že zasnovo v Načrtu
razvojnih programov. Če je investicija večletna je lahko odstopanje od DIIP. Pooblastilo se nanaša na
projekte, ki so že v proračunu, najvišja postavka je 300.000,00, če se ob izdelavi DIIP ugotovi vrednost do
450.000,00 EUR, bi tak DIIP županja lahko podpisala.
V nadaljevanju razprave je so člani sveta predlagali, da se v sklepu zapiše, da bo to pooblastilo veljalo za
leto 2015.
Po razpravi je ga. županja dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Turnišče pooblašča županjo mag. Vesno Jerala Zver, da lahko v letu 2015
sprejme in podpiše investicijsko dokumentacijo (Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP) za namene in v obsegu, določenim v Načrtu razvojnih programov, pri čemer lahko vrednost
projektov odstopa za največ 50 %.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 9.
KROVNI DOKUMENTI EKO-PARKA D.O.O.
a. Pogodba o opredelitvi lastništva ter pravic in obveznosti za vodna zajetja in transportne
cevovode izgrajene v projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem A«
b. Pogodba o najemu in upravljanju gospodarske javne infrastrukture in izvajanju
gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem A«
c. Upravljavski načrt
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Ga. županja je povedala, da je dokumente obravnaval Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne
službe, jih potrdil in predlaga občinskemu svetu v sprejem. Dokumente so sprejele tudi ostale občine.
G. Stanislav Sobočan je menil, da dokumente moramo sprejeti, saj smo skupaj z ostalimi občinami v
projektu Pomurskega vodovoda. Bo pa cena vode višja.
Druge razprave ni bilo, ga. županja je dala na glasovanje
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PREDLOG SKLEPA:
Potrdijo se krovni dokumenti eko-parka d.o.o. v predloženi vsebini in sicer:
a. Pogodba o opredelitvi lastništva ter pravic in obveznosti za vodna zajetja in transportne cevovode
izgrajene v projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem A«
b. Pogodba o najemu in upravljanju gospodarske javne infrastrukture in izvajanju gospodarske javne
službe »Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem A«
c. Upravljavski načrt
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nobeden član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 10.
RAZNO
(1) G. Sep je povedal, da ni zadovoljen z odgovorom glede prodaje stanovanj, ker ni navedeno, kdo je
stanovanja kupil in če so bili vsi postopki korektni.
Ga. županja je menila, da je odgovorila na vprašanja, ki so bila postavljena. Vsak član sveta pa lahko
pride na občino in pogleda dokumentacijo, ne more pa se to dajati v javnost. Sedaj bo ponovno javna
objava prodaje stanovanj in lahko vsak kupi, ki se prijavi pri javnem zbiranju ponudb.
(2) G. Stanislav Sobočan vpraša, če se ob izgradnjo vodovoda cevi ne zasipava s peskom.
V odgovoru mu je bilo povedano, da se vgrajujejo cevi, ki jih ni potrebno zasipati s peskom, ampak se
zasipajo z materialom od izkopa.
(3) G. županja je nato dala odgovor še glede listine krojaškega ceha. Navedla je, da obstaja dokument o
predaji in je o tem seznanjen tudi g. Pal. Aktivnosti se bodo nadaljevale in o dogajanju bo seznanjen tudi
občinski svet. Glede lastništva pokopališč je županja povedala, da so last občine, saj krajevne skupnosti
niso pravne osebe.
(4) G. Janez Lebar je vprašal glede omejevalnikov hitrosti v Industrijski ulici.
G. županja je odgovorila, da dela v Industrijski ulica še potekajo. Omejevalniki se bodo uredili po
dokončanju del.
(5) G. Danica Kocet je povedala, da se na pokopališča vodijo psi, kar po njenem mnenju ni prav.
Predlagala je, da se postavijo opozorilni znaki na pokopališčih, da je pse prepovedano voditi po
pokopališčih.
G. Silva Lutar je povedala, da je to bilo predlagano že v lanskem letu in je o tem bil tudi obveščen g.
Novič. Zagotovil je, da bodo takšne table postavljen.
Ga. županja je povedala, da se bodo opozorilne table postavile. V kratkem pa bo tudi pregledana
prometna signalizacija v vsej občini in bodo predlagane primerne rešitve glede postavitve prometnih
znakov.
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(6) G. Anton Sep nato vpraša še glede samopostrežne črpalke v Turnišču, ki je samo za tovornjake.
Zanimalo ga je, kdo je dal soglasje za postavitev take črpalke.
V odgovoru mu je bilo povedano, da je soglasje za izgradnjo dal občinski svet. Predvidena je bila tudi
izgradnja manjše trgovinice in počivališče za tovornjake, pa je investitor pozneje odstopil od takega
projekta.
Ga. županja je navedla, da je vgrajen le en rezervoar in je možno točiti le eno vrsto goriva. Lastnik pa je
zagotovil, da je možno dobiti kartico in lahko vsak, ki potrebuje tako vrsto goriva, uporablja to črpalko.
Nekateri kmetje jo uporabljajo.
(7) Ga. Brigita Bukovec je opozorila na nepravilno urejene pločnike v Industrijski, kjer na dveh mestih
pokrov kanalizacijskega jaška posega v pločnik, kar je zelo nevarno za pešce.
V odgovoru ji je bilo povedano, da se bo po navodilu nadzornika nad jašek pritrdil še pokrov iz RF
pločevine, tako bo pohodna površina pločnika ravna.
(8) G. Flucher je člane sveta seznanil, da je bilo na Odboru za prostorsko planiranje in upravljanje z
nepremičninami predlagano, da se uredi status krajevnih skupnosti.
Tudi g. Anton Sep je menil, da je to potrebno urediti, saj je bil status krajevnim skupnostim odvzet tik pred
volitvami in bi ga bilo potrebno vrniti.
V razpravi so se člani sveta dogovorili, da Statutarno pravna komisija pripravi predlog glede ureditve
statusa krajevnih skupnosti.
(9) G. Anton Sep opozori na zelo slab odsek ceste proti Genterovcem, ki je v lasti Občine Dobrovnik.
Potrebno bi bilo prenesti del katastrske občine na Občino Turnišče, če pa to ne pristajajo, pa je potrebno
sprožiti postopke prek inšpekcij.
G. Igor Flucher pove, da morata biti za spremembo katastrske občine oba. Občinski svet Občine Turnišče
je že pred leti sprejel sklep o prenosu dela katastrske občine na Občino Turnišče, pa občinski svet Občine
Dobrovnik ni želel sprejeti takšnega sklepa.
(10) G. Anton Sep je opozoril, da je na poljske poti navožen material, ki ni primeren. Predvsem je opozoril
na pot od mlina do Ledave. Material ni bil dovolj zdrobljen in smo z tem navozom napravili več škode kot
koristi.
G. Silva Lutar je pripomnila, da bi ravno pot proti rastišču Sibirske perunike bilo potrebno zavoziti s
primerno frakcijo, da bi bil možen dostop tudi s kolesi.
Glede navoza je ga. županja povedala, da so poti zavožene z materialom, ki je ostal od izkopov pri
vodovodu in je bil zdrobljen. Navoz opravlja podjetje Varaš, ki je najelo zunanjega izvajalca. Pprepričana
je, da se bo navožen material hitro stisnil v podlago.
Drugih vprašanj ni bilo, ob 19,40 je županja zaključila sejo.
ZAPISNIK PRIPRAVIL:
Marjan Gjura

ŽUPANJA:
Mag. Vesna Jerala Zver
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