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ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila v četrtek, 11.2.2016 ob 18.00 uri
Seja je potekala v dvorani Večnamenskega centra, Cvetna ulica 1a, Turnišče
Sejo je vodila županja Občine Turnišče, mag. Vesna Jerala Zver.
Na seji so bili navzoči članice in člani Občinskega sveta Občine Turnišče (v nadaljevanju: člani sveta):
Brigita Bukovec, Jasmina Denša, Igor Flucher, Danica Kocet, Janez Lebar, Silva Lutar, Anton Sep,
Stanislav Sobočan, Janez Šemen, Robert Tkalčič, Alenka Horvat, Vincenc Litrop.
Svojo odsotnost sta opravičila: Stanislav Šarkezi, Matej Vitez.
Drugi prisotni na seji: županja mag. Vesna Jerala Zver, uslužbenci občinske uprave: Nada Zver, Marjan
Gjura, Jožica Litrop, Helena Ferčak predsednica Nadzornega odbora Občine Turnišče, predsednica
Komisije za prireditve in proslave ga. Ivanka Muhvič, predstavnik medijev, kandidati za direktorja
javnega podjetja Varaš d.o.o.: g. Anton Sobočan, g. Zdravko Lebarič, g. mag. Jože Slavic.
Seja se je pričela ob 18 uri.
Na seji je bilo navzočih 12 članic in članov sveta.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 11. seje Občinskega sveta Občine Turnišče:
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče (priloga 1)
2. Poročilo in predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za direktorja javnega
podjetja Varaš d.o.o.
- Predstavitev kandidatov za direktorja javnega podjetja Varaš d.o.o. (priloga 2)
3. Poročilo županje
4. Vprašanja in pobude članic in članov sveta
5. Poročilo Komisije za prireditve in proslave:
- Prireditve v Občini Turnišče v letu 2016
6. Poročilo Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (priloga 3)
- Predlog Pravilnikov in meril za sofinanciranje športa, turističnih in kulturnih dejavnosti,
projektov ter programov v Občini Turnišče 2016 (2. obravnava)
7. Poročilo Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami (priloga 4)
- Potrditev cen za najem in uporabo občinskih prostorov zunanjim uporabnikom
8. Poročilo inventurne komisije
9. Razno
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Ga. županja je dala predlog dnevnega reda na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 11. redne seje občinskega sveta Občine Turnišče.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
AD.1
POTRDITEV ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TURNIŠČE
ga. županja odpira razpravo.
Ga. županja predlaga zapisnik 10. redne seje občinskega sveta Občine Turnišče v potrditev.
PREDLOG SKLEPA št.1:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče, z dne
23.12.2015.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 2.
PREDLOG KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA IN VOLITVE ZA IMENOVANJE
DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA VARAŠ D.O.O.
Predsednik KMVI g. Litrop poda poročilo o delu Komisije. Javni razpis za prosto delovno mesto direktor
javnega podjetja Varaš d.o.o. je bil objavljen dne 14.1.2016 na spletnih straneh Občine, podjetja Varaš
d.o.o. in Zavoda RS za zaposlovanje. Komisija je pregledala vseh 6 vlog, ki so pravočasno prispele na
občino. G. Litrop predstavi kandidate, katerih vloge so bile ustrezne in so izpolnjevale razpisne pogoje:
Lebarič Zdravko, mag. Slavic Jože, Sobočan Anton.
Ga. županja nato predlaga, da se kandidati predstavijo svetnikom po abecednem vrstnem redu priimkov.
G. Sobočan opozori na konkurenčno prednost in predlaga, da se kandidati predstavijo vsak posebej in ne
ob navzočnosti drugih dveh kandidatov.
Ga. županja da predlog g. Sobočana, da se vsak kandidat predstavi posebej brez navzočnosti ostalih dveh
kandidatov na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA št.2:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi predlog, da se kandidati za direktorja javnega podjetja Varaš
d.o.o. predstavijo vsak posebej brez navzočnosti ostalih dveh kandidatov.
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Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI so glasovali 3 člani sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ga. županja je prosila za predstavitev kandidatov po abecednem vrstnem redu: g. Lebarič Zdravko, nato
g. mag. Slavic Jože in g. Sobočan Anton. Vsak kandidat je imel na voljo 10 minut za predstavitev sebe in
programa/vizije za podjetje Varaš d.o.o. in 5 min za odgovore na vprašanja svetnikov.
V 10 minutah je vsak kandidat predstavili sebe in program - vizijo dela v podjetju Varaš d.o.o..
Ga. županja je ločeno zastavila vsem kandidatom enako vprašanje in sicer v smislu kako si predstavljajo
direktorsko funkcijo in sodelovanje z ustanoviteljico – Občino.
Vsi trije kandidati so bili mnenja, da je z ustanoviteljico potrebno sodelovati.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 3:
Občinski svet Občine Turnišče je z 9 glasovi »ZA« in 3 »PROTI« sprejel sklep, da se med diskusijo o
predlaganih kandidatih za direktorja javnega podjetja Varaš d.o.o. ugasne kamera.
Trajala je kratka diskusija med svetniki o predstavitvah kandidatov.
Ga. županja je predlagala, da se svetniki odločijo o tem ali želijo javno ali tajno glasovanje.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 4:
Občinski svet Občine Turnišče je z 12 glasovi »ZA« in nobenim »PROTI« sprejel sklep, da se o
predlaganih kandidatih za direktorja javnega podjetja Varaš d.o.o. glasuje tajno.
Ga. županja je predlagala, da se v komisijo za tajno glasovanje imenuje ga. Jasmina Denša, g. Stanislav
Sobočan in kot predsedujoča ga. županja.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 5:
Občinski svet Občine Turnišče je z 12 glasovi »ZA« in nobenim »PROTI« sprejel sklep, da se v komisijo
za tajno glasovanje o predlaganih kandidatih za direktorja javnega podjetja Varaš d.o.o. imenujejo ga.
Jasmina Denša, g. Stanislav Sobočan in kot predsedujoča ga. županja mag. Vesna Jerala Zver.
V prvem krogu tajnega glasovanja se je glasovanje o kandidatih glede na določbe Poslovnika občinskega
sveta Občine Turnišče, izvedlo tako, da se je izžrebalo prvo črko njihovih priimkov - »So«, kandidati pa so
se uvrstili na glasovnico po abecednem vrstnem redu priimkov izžrebane črke (»So«). Kandidati so se na
glasovnico uvrstili po naslednjem vrstnem redu: 1. Sobočan Anton (število glasov: 5), 2. Lebarič Zdravko
(Število glasov: 3), 3. Slavic Jože (število glasov: 4). Ker Poslovnik določa, da je za izglasovanje
kandidata za direktorja v prvem krogu potrebna večina, se je izvedel drugi krog tajnega glasovanja.
V drugi krog sta se glede na število glasov iz prvega kroga, uvrstila kandidata 1. Sobočan Anton (izid
glasovanja - število glasov: 5), 2. Slavic Jože (izid glasovanja - število glasov: 7). Glede na izid drugega
kroga tajnega glasovanje je bil za direktorja javnega podjetja Varaš d.o.o. za mandatno obdobje 4 let
imenovan mag. Jože Slavic, Dobrovnik 299h, 9223 Dobrovnik.
Ga. županja je po tajnem glasovanju predlagala potrditev predlog sklepa.
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 6:

Občinski svet Občine Turnišče imenuje za direktorja Javnega podjetja za komunalne storitve
Varaš d.o.o. Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, za mandatno obdobje 4 let,
mag. Jožeta SLAVICA, Dobrovnik 299h, 9223 Dobrovnik.

AD 3.
POROČILO ŽUPANJE
Dne 04.02.2016 se je v prostorih Občine Turnišče zgodila uradna predaja zgodovinskega dokumenta,
listine cehovskih pravic turniškega krojaškega ceha iz leta 1770, ki se sedaj hrani v trezorju na Občini
Turnišče. Knjigo/listino je po odločitvi Ministrstva za kulturo oz. direktorata za kulturno dediščino nazaj v
roke Občini Turnišče predal g. direktor Knjižnice Lendava dr. Albert Halasz.
V sodelovanju z ZKD Lendava, JSKD Lendava, Kulturnim društvom Štefan Raj Turnišče in Občino
Turnišče, je v nedeljo 07.02.2016 v Jeričevem domu, bila proslava ob počastitvi slovenskega kulturnega
praznika, kjer se je zaključil tudi Ustvarjalni natečaj 2016 s podelitvijo priznanj in nagrad nagrajencem.
AD 5.
POROČILO KOMISIJE ZA PRIREDITVE IN PROSLAVE: PRIREDITVE V OBČINI
TURNIŠČE V LETU 2016
Ga. županja preda besedo gospe Ivanki Muhvič predsednici Komisije za prireditve in proslave. Ga.
Muhvič poda načrtovane proslave in prireditve v Občini Turnišče v letu 2016, ki jih je komisija
obravnavala na prejšnji seji. Ga. Muhvič pove, da so prireditve in dogajanja v Občini tematsko razdeljene
po mesecih.
Meseca marca pod naslovom »Odnosi med ljudmi«, se načrtujejo naslednje prireditve: pogostitev in
proslava ob dnevu žena in materinskem dnevu po Krajevnih skupnostih, kjer vsaka krajevna skupnost
poskrbi za program in pogostitev (v sodelovanju z društvi), predavanje mag. Nastje Mulej je predvideno
za 24.3.2016, prireditev Zlati kamen kjer bo letos Občina Turnišče ponovno sodelovala, pa 23.3.2016.
Meseca aprila in maja so pod naslovom »Kresovanje praznik dela« predvidene naslednje prireditve:
kresovanja po vaseh v organizaciji krajevnih skupnosti in ob podpori in sodelovanju društev iz vasi,
čistilna akcija za dan 02.04.2016 za katero so zadolžene krajevne skupnosti po vaseh.
V mesecu juniju pod naslovom »Domovina moja dežela«: proslava ob Dnevu državnosti (predlog komisije
za prireditve in proslave je, da bi se prireditev izvedla na Kovačevi domačiji), vsakoletno kuhanje bograča
na Kovačevi domačiji se predvideva za 24.06.2016.
V mesecu juliju pod naslovom »Turizem« se predvideva novi program oz. brošura o Občini Turnišče in
njenih turističnih točkah, organizirano vodenje turistov in obiskovalcev po Občini.
V mesecu avgustu pod naslovom »Prireditev v avgustu Velka meša« se začne z 11.08.2016, dogajanje
traja do 15.08.2016, obeleži pa se tudi praznik Priključitve Prekmurja matičnemu narodu. Za soboto
13.08.2016 so predvidene iste prireditve kot lansko leto (organizacijo veselice so pripravljeni prevzeti NK
Turnišče), s tem, da se društva po vaseh poziva naj dajo predloge. NK Turnišče bo imel v letu 2016 75 let
delovanja, zato se jih poziva naj predlagajo prireditve ob njihovem obeležju 75 letnice delovanja.
Za mesec oktober se predvideva sklop prireditev pod naslovom »Senje, podjetništvo, kmetijstvo« kamor
spada organizacija Ferencovega senja, predavanje mag. Nastje Mulej na temo podjetništvo, obeležba
obletnice 75 let smrti Štefana Kovača Marka (sodelovanje z združenjem ZB NOB Lendava) ter
komemoracija pred spomenikom Štefana Kovača Marka pri osnovni šoli Turnišče predvidena za dan
21.10.2016.
Mesec november »Občina moj dom«: predavanje g. župnika na temo žalovanja, prireditev ob občinskem
prazniku s podelitvijo občinskih priznanj in podelitvijo priznanja »zaslužni občan«, slavnostna seja
16.11.2016, martinovanje (KS-i, društva), razstave, adventne delavnice.
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Mesec december »Praznični mesec«: miklavževanje (po KS-ih), božičkovanje, osrednja proslava v
Jeričevem domu 26.12.2016 (sodelujejo OŠ, Vrtec, društva).
Medijsko bo podprtih 8 glavnih prireditev kjer bo vsak prispevek trajal 15 minut. Prenovljen napovednik
prireditev bo izhajal na vsake 3 mesece. Predlog komisije je bil, da se na proslavi in pogostitvi ob Dnevu
žena po KS-ih izvede anketa med ženskami, s pomočjo katere bi se pridobile določene smernice za naprej.
Glede Vaške tržnice se dela na to temo prav tako na temo prodaja turistom. Ga. Muhvič pove, da je bil
podan predlog gospe županje, da se opravi razgovore s podjetniki v Občini (s.p.-ji, tisti z dopolnilno
dejavnostjo,…) in da se jim da možnost, da izrazijo želje v kakšni obliki si želijo prodaje.
V nadaljevanju g. Sep predlaga, da se priznanje za »zaslužni občan« dopolni oz. vnese v odlok o
priznanjih Občine Turnišče. Obenem opozori na potrebno prenovo v Jeričevem domu (zavesa na odru in
stol v prvi vrsti).
S tem predlogom sta se strinjali tudi ga. županja in ga. Kocet.
Ga. Lutar zanima cena za kandidaturo na prireditvi Zlati kamen in ali ima Občina od tega kakšen dobiček
oz. doprinos od lani. Poda v razmislek, da nas je lansko leto stalo 3.000,00 eur in če seštejemo še za letos
je to skupaj 6.000,00 eur in predlaga, da bi ta denar raje porabili za postavitev avtobusnih hišic.
Ga. županja odgovori, da bo do naslednje seje o tem pripravila poročilo.
AD 4.
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANIC IN ČLANOV SVETA
Ker pod to točko ni bilo vprašanj, je ga. županja prešla na naslednjo točko dnevnega reda.
AD 6.
POROČILO ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
 Predlog Pravilnikov in meril za sofinanciranje športa, turističnih in kulturnih dejavnosti,
projektov ter programov v Občini Turnišče 2016 (2. obravnava)
Ga. županja pove, da je na zadnji seji Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
zaradi osebnih razlogov odstopila predsednica tega odbora ga. Brigita Bukovec. Odbor je na isti seji
potrdil novo predsednico to je ga. Silva Lutar.
Ga. Lutar poda poročilo o delu Odbora iz zadnje seje z dne 21.01.2016, kjer so se obravnavali vsi trije
Pravilniki in merila za sofinanciranje programov in projektov društev v Občini Turnišče. Ga. Lutar pove,
da je bilo osnutke meril in pogojev za sofinanciranje (razen za športna društva) potrebno preoblikovati
tako, da so smiselni in uporabni za naša društva v Občini. Zato so v ta namen ustanovili štiri člansko
komisijo v zasedbi ga. Danica Kocet, ga. Brigita Bukovec, ga. Ivanka Muhvič in ga. Silva Lutar. Komisija
je pregledala osnutke meril in pogojev za sofinanciranje društev, jih preoblikovala, nepotrebne stvari
odvzela, tako, da jih sedaj Odbor predlaga v pregled in potrditev svetnikom.
Ga. županja še povzame celotni potek oz. postopek za sprejem pravilnikov in pove, da so bili osnutki
pravilnikov predloženi svetnikom že na 9. redni seji, kjer so svetniki to obravnavali, potem se je dalo v
obravnavo in dajanje predlogov Odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, kjer so
znotraj odbora ustanovilo komisijo, ki je pregledala osnutke meril in pogojev za sofinanciranje društev in
jih preoblikovala. Potem se je na občinski upravi pregledal še prvi del pravilnikov (določila členov) in
sedaj se jih daje svetnikom v potrditev.
Ga. Lutar je še dodala, da je bil narejen tudi prijavni/razpisni obrazec, ki je bil v simulaciji (v elektronski
obliki) in se bo na naslednjem sestanku komisije do konca izoblikoval. Pove še, da je že bil oblikovan
predlog za člane komisije za ocenjevanje vlog, katerega bo v prihodnje ga. županja pregledala in potrdila.
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g. Litrop glede vsebine pravilnikov doda, da ima pomislek pri 13. členu kjer piše, da župan/direktor
občinske uprave izda odločbo, v nadaljevanju pa o pritožbi na odločbo odloča župan. Predlaga, da se
namesto župan/direktor občinske uprave spremeni v »pooblaščena oseba«.
Prisotni se strinjajo, da se predlagana sprememba vnese (zaradi dvostopenjskega odločanja) v oba
pravilnika - za kulturo in turizem.
Ga. županja da predlog sklepa na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA št.7:

Občinski svet sprejme predlog Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Turnišče, v drugi obravnavi v
predloženi obliki s predlagano spremembo.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA št.8:

Občinski svet sprejme predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju
turizma in ostalih dejavnosti v Občini Turnišče, v drugi obravnavi v predloženi obliki s
predlagano spremembo.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA št.9:

Občinski svet sprejme predlog Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Turnišče, v drugi obravnavi v predloženi obliki.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil sprejet.



AD 7.
POROČILO ODBORA ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z
NEPREMIČNINAMI
Potrditev cen za najem in uporabo občinskih prostorov zunanjim uporabnikom
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Poročilo iz zadnje seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami poda
predsednik odbora g. Igor Flucher. Pove, da je odbor sprejel sklep o višini najemnine za uporabo
prostorov in je priložen v gradivu današnje seje. Podali so predlog, da se najemnine (naj) ne bi
zaračunavala društvom v Občini, humanitarnim organizacijam, občinskim organom. Podjetju Varaš d.o.o.
se je predlagalo naj nadzorni svet Varaša potrdi ceno za objave na Internem kanalu Občine Turnišče za
zunanje uporabnike - predlog je 10 eur za 7 dni objave. Cene občinskih taks se niso spreminjale in so
ostale enake kot lansko leto v višini 0,04 eur. Odbor predlaga, da se v Načrtu razpolaganja z nepremičnim
premoženjem izbriše lokacija Prešernova ulica 1, ker je to že prodano.
ga. županja je dala predlog sklepa na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA št.10:

Občinski svet sprejme predlog cen o višini najemnine za uporabo prostorov v občinski stavbi na
naslovu Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče v predloženi obliki:
Najemnina za uporabo dvorane
 5,00 € za 1 uro uporabe
 50,00 € za dan uporabe
V ceno ni vključen 22% DDV
Najemnina za uporabo sejne sobe
 5,00 € za 1 uro uporabe
V ceno ni vključen 22% DDV
Najemnina za uporabo društvenega prostora
 5,00 € za 1 uro uporabe
V ceno ni vključen 22% DDV.
V najemu prostorov je vključena tudi uporabe kuhinje.
Najemnina se ne zaračunava občinskim organom, društvom iz Občine Turnišče ter humanitarnim
organizacijam.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD. 8
POROČILO O DELU INVENTURNE KOMISIJE
Ga. županja preda besedo predsednici Inventurne komisije gospe Jasmini Denša. Ga. Denša pove, da je
komisija opravila 14 ur dela na terenu. Nalepili so inventurne nalepke na več predmetov, popisali vse
mrliške vežice in VGD- je po vaseh. Pri delu so naleteli na ovire in napake kot npr. navedene so bile
skupne cene za vse predmete, težave v fitnesu zaradi angleškega jezika, kurilnic (Občinska stavba,
Večnamenski center) ni bilo v popisu od prej, marsikje manjka popis drobnega inventarja, marsikje ni
predmetov v popisu pa so, ipd.. Komisija predlaga, da se stare stvari, ki so na črpališču odpiše. To je
npr. ozvočenje VGD Turnišče, planirna deska Turnišče, Nedelica, Gomilica, oprema v črpališču v
Turnišču, 3 pisarniški stoli, 1 računalnik. Izdelal se bo še inventurni elaborat, kjer bo vse podrobneje
razloženo.
g. Gjura pojasni, da je oprema v vodovodnem črpališču že odpisana, vendar še stvari niso izločene iz
evidence, ker še vedno fizično obstajajo.
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g. Tkalčič doda, da je kotlovnica funkcionalni del stavbe in ne drobni inventar, zato ne more biti posebej
v popisu.
g. Sobočan doda, da bi se inventurni popis lažje izvršil, če bi bil kot predsednik oz. kateri izmed članov
sveta KS Gomilica o tem seznanjen-i/prisoten-i, ker bi potem na licu mesta dobili informacijo o tem kaj
vse je v lasti KS Gomilica.
V nadaljevanju teče razprava kaj je lahko v popisu, saj predmeti katere je kupilo društvo ne smejo biti v
popisu.
AD 9.
RAZNO
Drugih vprašanj ni bilo, zato je ob 21.00 h županja zaključila sejo.
Zapisnik je zapisan v skrajšani obliki. Občinska uprava Občine Turnišče hrani celotni zvočni zapis seje.
Občina Turnišče
mag. Vesna Jerala Zver
ŽUPANJA
Zapisnik pripravila:
Jožica Litrop
Občinska uprava Občine Turnišče
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