OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 19. REDNA SEJA, 26.8.2013
ZAPISNIK
19. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila ponedeljek, 26.08.2013 ob 19.00 uri v prostorih Občine Turnišče
Prisotni člani občinskega sveta: Robert Tkalčič, Stanislav Sobočan, Franc Režonja, Jože
Magdič, Boštjan Houbar, Jožef Gjerkeš, Matej Pucko, Klaudija Horvat, Stanislav Šarkezi in
Matej Zadravec.
Odsotni člani občinskega sveta: Janez Lebar, Alenka Premoša, Ivan Prša in Štefan Gjerkeš
Prisotni vabljeni: Slavko Režonja – župan, Nada Zver – občinska uprava, Štefan Zver –
predsednik Nadzornega odbora, Melita Olaj in Marija Pucko – Osnovna šola Turnišče.
Na začetku 19. redne seje župan pozdravi vse prisotne in predstavi predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ugotovitev sklepčnosti
Obravnava zapisnika 6. izredne seje
Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
Vprašanja in pobude svetnikov
Obravnava sistemizacije delovnih mest in predloga cene programa vzgojno-varstvenih
storitev za šolsko leto 2013/2014
Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Turnišče o izvrševanju proračuna za
obdobje od 01.01.2013 do 30.06.2013
Obravnava izvršitve plana proračuna za obdobje od 01.01.2013 do 30.06.2013
Tekoče zadeve

Predlagan dnevni red je bil soglasno potrjen.
K tč. 1: Ugotovitev sklepčnosti
Župan ugotavlja, da je prisotnih deset članov občinskega sveta, odsotni so štirje člani, od teh
so se trije opravičili. Občinski svet je sklepčen in lahko nadaljuje delo
K tč. 2: Obravnava zapisnika 6. izredne seje
Župan povzame sklepe zapisnika 6. izredne seje in nato pozove vse prisotne k razpravi
glede ustreznosti zapisnika.
Pripomb ni bilo, soglasno je bil sprejet
sklep št. 140: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje zapisnik 6. izredne seje v
predloženi obliki.
K tč. 3: Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega
sveta
Župan na kratko predstavi aktivnosti od zadnje seje, in sicer:
- Glede Pomurskega vodovoda župan navede, da so bile podpisane pogodbe z
izvajalcem in ministrstvom, urejene vse administrativne zadeve in opravljena pripravljalna
dela. Opravljen je tudi usklajevalni sestanek med izvajalcema sanacije ceste in izgradnje
vodovoda, kjer je bilo dogovorjeno o podrobnostih vodenja projektov, določen skupni
vodja izvedbe projektov sanacije ceste in izgradnje vodovoda ter skupni koordinator.
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Glede izvedbe projekta sanacije ceste R3-726 župan navede, da je potrebno pri izvedbi
meteorne kanalizacije preseliti različne vode, ki potekajo na trasi meteorne kanalizacije,
zato prihaja do določenih zastojev, saj upravljavci niso v stanju takoj preseliti voda.
Predvsem se je zapletlo pri preselitvi plinovodnega omrežja. Preselitve obstoječih vodov
predstavljajo tudi stroške, saj mora vsak upravljavec infrastrukture to narediti na svoje
stroške. Nekaj težav se je pojavilo pri izbiri izvajalca javne razsvetljave in nabavi
robnikov.
Projekt sanacije šole in vrtca je v zaključni fazi, dela v vrtcu bodo končana pravočasno,
nekoliko se zapleta pri osnovni šoli, kjer se v prvi etaži še urejajo inštalacije. Z izvajalci se
sproti dogovarjamo o zapletih, več o dokončanju del v šoli bo znano konec tedna. Z
glavnim izvajalcem je tudi dogovorjeno, da bo poskrbel za čiščenje šole.
Na vaškem domu v Nedelici in Gomilici ter na ureditvi točk v Nedelici in Gomilici potekajo
zaključna dela in bodo končana v roku, to je ta teden.
Ta teden so zaključena tudi dela na sanaciji jarka v Gomilici, ki poteka od romskega
naselja. Pripravlja se tudi ureditev dela stare Ledave in meteornega kanala v Renkovcih.
Končujejo se dela na objektu Rodovite, kjer naj bi do oktobra pridobili uporabna
dovoljenja.
Izvedene so bile prireditve o okviru projekta »Turizem na koušto«, ki so bile dobro
obiskane.

K tč. 4: Vprašanja in pobude svetnikov
G. Stanko Sobočan meni, da stroškov koordinatorja in vodje projektov pri izvedbi sanacije
državne ceste in vodovoda nebi smeli bremeniti občine.
G. župan navede, da teh stroškov v popisih ni bilo predvidenih, zato mora te stroške pokriti
investitor.
G. Stanko Sobočan opozori, da je s strani občanov bil opozorjen, da je podjetje Paradajz
d.o.o. zaprlo poljsko cesto.
G. župan se obveže, da bo to preveril in tudi posredoval, če je to bilo res storjeno.
G. Jožef Gjerkeš vpraša glede izolacije sredinskih sten v vaškem domu v Nedelici in opozorl,
če to ni bilo izvedeno, da se bo pojavljala vlaga v prostorih.
G. župan navede, da izolacija sredinskih sten ni bila opravljena, saj to pri projektu ni bilo
predvideno in bi predstavljalo previsoke stroške. Urejena pa je izolacija na zunanjih stenah,
saj je bilo ugotovljeno, da je na sušilni omet bil nanešen nepropustni zaključni sloj. Tako
tudi do sedaj sušilni omet ni mogel opravljati svoje funkcije.
K tč. 5: Obravnava sistemizacije delovnih mest in predloga cene programa vzgojnovarstvenih storitev za šolsko leto 2013/2014 (gradivo »Sistemizacija delovnih mest in
predlog cene programa vzgojno varstvenih storitev za šolsko leto 2013/2014« je priloga
zapisnika)
Župan navede, da je bilo celotno gradivo posredovano v prilogi. Sklican je bil tudi Odbor za
negospodarstvo, katerega zapisnik je v prilogi. Odbor je predlagane cene potrdil. Iskala se je
optimalna rešitev glede na trenutno situacijo, zato je predlagana tudi najnižja možna
ekonomska cena.
Predsednik odbora g. dr. Matej Zadravec navede, da je predlagana ekonomska cena realna.
Odbor je predlagal, da se predlagana cena potrdi.
Sistemizacijo in predlog cene nato še dodatno obrazloži g. Melita Olaj, ravnateljica OŠ
Turnišče.
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Razprave ni bilo, občinski svet ja na predlog župana soglasno sprejme
sklep št. 141:
Občinski svet potrjuje predlagano sistemizacijo delovnih mest za šolsko leto
2013/2014 v predlagani vsebini.
sklep št. 142:
Občinski svet potrjuje predlagano ceno programa varstva za oddelek prvega
starostnega obdobja 1-3 let v višini 382,40 € in predlagano ceno varstva za oddelek
drugega starostnega obdobja v višini 323,13 €.
sklep št. 143:
Občinski svet potrjuje obračunavanje manjkajočih dni v vrtcu in sicer:
1. Prvi dan otrokove odsotnosti se živila ne odračunavajo, razen v času počitnic,
ko starši že naprej najavijo, da otroka ne bo v vrtec;
2. Nadaljnjih 5 delovnih dni, v primeru odsotnosti otroka, se odračunavajo stroški
živil;
3. Za odsotnost otroka nad 6 delovnih dni, se za prvih 5 dni odračunavajo živila,
nad 5 dni pa se odračunavajo oskrbni dnevi s priloženim zdravniškim
potrdilom;
4. Za odsotnost otroka nad enim mesecem (s priloženim zdravniškim opravičilom)
se obračuna staršem 25 % od deleža plačila po odločbi;
5. Staršem, ki med letom izpišejo otroka iz vrtca in ga nato ponovno vpišejo, se
zaračunajo stroški začasnega izpisa, ki jim je bilo z odločbo določeno –
odstotek od cene programa, znižano za stroške neporabljenih živil. Stroški
začasnega izpisa se lahko staršem zaračunajo za obdobje največ dveh
mesecev;
6. Otroci, ki bodo v mesecu septembru pričeli obiskovati šolo, bodo v primeru
izpisa iz vrtca v juliju in avgustu oproščeni plačila. Stroške, zmanjšane za
stroške živil, plača Občina Turnišče;
7. Starši lahko uveljavijo nadomestilo stroškov enkrat letno v obdobju o 1. julija
do 31. avgusta. Nadomestilo stroškov lahko uveljavijo za neprekinjeno
odsotnost, ki ne sme biti krajša od enega meseca oziroma daljša od dveh
mesecev. Starši plačujejo stroške v višini 40 % vrednosti plačila, določenega z
odločbo o določitvi višine plačila vrtca. Občina bo vrtcu zagotovila sredstva za
plačilo razlike med plačilom staršev in ceno programa po metodologiji, znižano
za stroške živil;
8. Vrtec je dolžan pričeti in končati poslovni čas, ko je izkazana potreba staršev
otrok najmanj za dva otroka;
9. Najmanjše število otrok za poslovanje vrtca v mesecu juliju in avgustu je vsaj
10 % prijavljenih otrok;
10. V primeru manjšega števila prijavljenih otrok od 10 %, imajo starši možnost
izpisa otrok iz vrtca in vpisa v drug vrtec..
sklep št. 144:
Obratovalni čas vrtca je od ponedeljka do petka do 5,30 do 16 ure.
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Nato je g. župan seznani člane sveta z gradivom oziroma z obrazložitvijo Centra za sluh in
govor Maribor, kako bo potekala pomoč otroku z motnjami sluha.
Dodatno obrazložitev poda g. Melita Olaj, ravnateljica OŠ, ki navede, da vrtec obiskuje
otrok, ki je slušno prizadet. Center za sluh in govor Maribor lahko glede na število otrok
izvaja le eno uro pomoči. Otrok ima pravico do treh ur take pomoči, zato se je za dodatni
dve uri potrebo dogovoriti.
V razpravi so se člani sveti dogovorili, da je otroku potrebno zagotoviti pomoč, če mu to
pripada. Ta pomoč mora biti strokovna, občina bo stroške izvajanja pomoči pokrila.
Po razpravi je na predlog župana občinski svet soglasno sprejel
sklep št. 145:
Občina Turnišče podpira izvajanje strokovne pomoči otroku z motnjami sluha in bo
stroške izvajanja programa pokrila.
K tč. 6: Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Turnišče o izvrševanju
proračuna za obdobje od 01.01.2013 do 30.06.2013 (Poročilo NO je priloga zapisnika)
Podrobneje poročilo obrazloži g. Zver Štefan – predsednik nadzornega odbora, ki je navede,
da so pregledali proračunsko porabo Občine Turnišče za prvo polletje 2013. Pregledano je
bilo, če je bilo izvrševanje proračuna v skladu s planom. Ugotovili so, da so bili prihodki
realizirani v višini 28,84 %, odhodki pa v višini 23,45 %, bistvenih odstopanj od plana ni bilo.
Po predstavitvi poročila, je župan dal poročilo v razpravo.
Na poročilo nadzornega odbora ni bilo pripomb, na predlog župana je občinski svet soglasno
sprejel
sklep št. 146:
Sprejme se Poročilo Nadzornega odbora Občine Turnišče o izvrševanju proračuna za
obdobje od 01.01.2013 do 30.06.2013 v predlaganem besedilu.
K tč. 6: Obravnava izvršitve plana proračuna za obdobje od 01.01.2013 do 31.12.2013
(Realizacija planiranih proračunskih postavk v proračunu Občine Turnišče od 1.1.2013 do
30.6.2013 je priloga zapisnika)
Ker so člani občinskega sveta prejeli gradivo v pisni obliki z vabilom, je župan dal izvršitev
plana v razpravo.
G. Magdič vpraša, zakaj je postavka za kurivo in stroške ogrevanja že presegla predvideno
celoletno porabo.
G. Zver Nada je navede, da pri planiranju ni bila predvidena poraba v prostorih Rodovite, kjer
je prišlo do poračuna zaradi napačnega merjenja porabe plina v lanskem letu. Tako je bila
poraba za lansko leto zaračunana letos, pa tudi mesečno plačilo za kurjavo v letu 2013
znaša cca 500 €. Tega podatka pri pripravi proračuna nismo imeli in je zato ta postavka tako
visoka.
Drugih pripomb na izvršitev plana proračuna ni bilo. Na predlog župana je občinski svet
soglasno sprejel
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sklep št. 147:
Sprejme se poročilo o izvršitvi plana proračuna za obdobje od 1.1.2013 do 30.6.2013 v
predlagani vsebini.
K tč. 8: Tekoče zadeve
 Konvencija županov
G. župan člane občinskega sveta seznani, da je na sejo povabil g. Vogrinčiča, direktorja LEA
Pomurje, ki bo predstavil Konvencijo županov.
G. Vogrinčič pove, da je Konvencija županov gibanje, javna zaveza o dodatni obvezi za
zmanjšanje izpustov CO2, zato predvideva izvajanje naslednjih nalog:
 ustvarja in povečuje intenzivnost zmanjševanja emisij CO2 v lastnem okolju, gradi na
spodbujanju in zgledih drugih pionirjev pri zmanjševanju izpustov CO2,
 z drugimi občinami deli strokovna znanja razvita v lastnem okolju,
 promovira lastno okolje,
 sodelujoče občine na lastni spletni strani konvencije objavljajo svoje dosežke.
 Obveznosti podpisnikov konvencije županov so:
 priprava osnovne evidence emisij toplogrednih plinov v mestu,
 v enem letu po navedenem datumu predložiti akcijski načrt za trajnostno oskrbo z
energijo,
 doseči oziroma preseči cilje EU glede 20 % zmanjšanja emisij CO2 do leta 2020,
 v sodelovanju z EK kot pobudnikom iniciative promovirati lastne aktivnosti ob udeležbi
vseh zainteresiranih akterjev, kar bo omogočilo državljanom izkoristiti prednosti in
priložnosti, ki jih ponuja bolj učinkovita uporaba energije,
 v sodelovanju z Evropsko komisijo organizirati »dneve energije«,
 širiti informacije o Konvenciji županov, spodbujati druge občine k sodelovanju in
 sodelovati pri dogodkih kot so letne konference županov in tematske delavnice.
S podpisom Konvencije županov se lokalne oblasti zavezujejo, da bodo v enem letu od
podpisa pripravile in oddale »Akcijski načrt za trajnostni energetski razvoj«. Ker se obveza
konvenciji nanaša na celotno geografsko območje občine, mora ta načrt vsebovati ukrepe
tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Akcijski načrt bo usmerjen predvsem na področje
zgradb, prometa, javne razsvetljave in izkoriščanje obnovljivih virov energije.
Sklep o pristopu k konvenciji sprejme občinski svet, ki pooblasti župana za podpis. Po
pripravi akcijskega načrta se ta sprejme na občinskem svetu in se nato predloži Evropski
komisiji.
Trenutno je konvencijo podpisalo v Pomurju 5 občin, v Sloveniji je 18 podpisnic. V Pomurju
so že tri občine pripravile akcijski načrt za trajnostni energetski razvoj.
Navedel je tudi, da bo verjetno v bodočnosti SEAP pogoj za prijave na razpise.
V razpravi je člane sveta zanimalo, kakšna je razlika med energetskim konceptom in SEAP
in kakšna je finančna obremenitev občine.
G. Vogrinčič navede, da je energetski koncept izdelan na podlagi naše zakonodaje, SEAP pa
je v skladu z evropskimi normami. Če se odloči o pristopu izdelava ne bremeni proračun, ker
se za prvih pet občin izdela v okviru projekta in ne bremeni proračunov občin.

Stran 5

OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 19. REDNA SEJA, 26.8.2013
V razpravi so izraženi pomisleki, kaj bo izdelava akcijskega načrta prinesla v bodoče. Če bo
potrebno poročati in potrebno izvajati določene posega in meritve, bo to prinašalo dodatne
stroške. Člani sveta predlagajo, da se dajo ocene stroškov, ki bodo nastajali z izvajanje tega
načrta.
V razpravi ni bilo izoblikovanega končnega stališča, če se naj pristopi k podpisu ali ne.


Pobuda prebivalcev Panonske ulice za zaporo ulice za tovornjake.

Župan navede, da so pred kratkim tovornjaki vozili odpadno zemljo na nekatere njivi. To je
motilo stanovalce Panonske ulice, zato predlagajo prepove promet tovornjakov po tej ulici.
V razpravi so bili občinski svetniki proti zapori, opozorili pa so tudi, da mora pobudo
obravnavati krajevna skupnost in podati svoj predlog.
Drugih zadev ni bilo obravnavanih, ob 20. uri je bila seja zaključena.

Zapisal:
Marjan Gjura

Župan Občine Turnišče:
Slavko Režonja l. r.
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