OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 2. IZREDNA SEJA, 15.02. 2012

ZAPISNIK
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila sredo, 15.02.2012 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, Alenka Premoša in Stanislav Šarkezi
Odsotni člani občinskega sveta: Franc Režonja
Prisotni vabljeni: Slavko Režonja – župan, Alenka Horvat, Marjan Gjura – občinska uprava,
Štefan Zver – predsednik Nadzornega odbora, Klavdij Novič – Varaš d.o.o. in Danijela
Skledar – Zavod Koušta.
Na začetku 2. izredne seje župan pozdravi vse prisotne in predlaga zamenjavo točk na
dnevnem redu, kar vsi prisotni potrdijo. Tako je dnevni red naslednji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ugotovitev sklepčnosti
Poročilo o poslovanju Zavoda Koušta za leto 2011
Poročilo o poslovanju Javnega podjetja Varaš za leto 2011
Imenovanje direktorja Zavoda Koušta
Imenovanje direktorja Javnega podjetja Varaš
Potrditev soglasja k izdelani Študiji izvedljivosti za projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja
sistem A
Pregled upravljavskega načrta za projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja sistem A
Tekoče zadeve

Dnevni red je soglasno potrjen.
K tč. 1: Ugotovitev sklepčnosti
Odsoten je en član občinskega sveta, tako je svet sklepčen in lahko nadaljuje svoje delo.
K tč. 2: Poročilo o poslovanju Zavoda Koušta za leto 2011
Župan je pozval Danijelo Skledar, v.d. direktorja Zavoda Koušta, da na kratko predstavi
predloženo poročilo. Ga. Skledar predstavi vsebino dela Zavoda, nato župan pozove vse
prisotne k razpravi.
G. Matej Zadravec vpraša glede relativno nizkega prihodka od prodaje sejemskega prostora za
Veliko mašo. V nadaljevanju je ugotovljeno, da je pri poročilu najverjetneje vsebinska napaka
saj gre predvidoma za prihodke iz prireditve Ferencovo senje. Ta postavka se bo preverila.
G. Stanislav Sobočan vpraša glede vsebine prihodka iz administrativnih storitev (Varaš) in
glede vsebine odhodka stroški organizacij prireditev. Glede prihodka iz podjetja Varaš, poda
pojasnilo g. Novič, nekoliko podrobnejšo razdelitev odhodka za organizacijo prireditev pa
poda ga. Skledar. V odhodek organizacija prireditev so namreč všteti stroški reklam in
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promocije, stroški glasbenih skupin, stroški zavarovanj, stroški varovanj, stroški elektrike,
stroški prijavnin in drugi zakonsko obvezni stroški (SAZAS), stroški varnostnih ograj,
pogostitev, … Natančna razčlenitev stroška bo podana v gradivu za svet zavoda.
Nadaljnje razprave ni bilo.
K tč. 3: Poročilo o poslovanju Javnega podjetja Varaš za leto 2011
Poročilo predstavi g. Klavdij Novič. Po podrobnejši predstavitvi župan pozove vse prisotne k
razpravi.
g. Janez Lebar pove, da je do njega prišlo nezadovoljstvo občanov z izvedbo storitev čiščenja
grobov napram, ko je to storitev izvajal prejšnji izvajalec. Zanima ga zakaj do tega stanja
prihaja. G. Novič pove, da se z tako ugotovitvijo ne strinja in zagovarja enako kvalitetno delo.
V nadaljevanju g. Lebar opozori na nedosledno čiščenje po prireditvi Turizem na Koušto, ki
se je izvajala meseca avgusta. G. Novič zadevo opraviči iz razloga, da so bili delavci takrat
preobremenjeni in se je to res nekoliko zavleklo. V nadaljevanju g. Lebar izpostavi
nezadovoljstvo z izvajanjem plakatiranja, saj so določeni plakati še dolgo po poteku prireditve
še zmeraj prilepljeni na plakatnih mestih.
V nadaljnji razpravi se ugotavlja, da bo potrebno v prihodnosti spremeniti Odlok o
plakatiranju in s tem vzpostaviti na tem področju več reda.
K tč. 4: Imenovanje direktorja Zavoda Koušta
G. Matej Zadravec kot predsednik Komisije za imenovanja pove, da sta se na razpis prijavila
samo dva kandidata, to pomeni en za zavod in en za javno podjetje. Tako je Komisija za
imenovanja sprejela sklep, da za direktorico Zavoda Koušta predlaga ga. Danijelo Skledar in
da za direktorja Javnega podjetja Varaš predlaga Klavdija Noviča.
Župan pozove vse prisotne k razpravi.
G. Stanislav Sobočan pove, da bi bilo pred imenovanjem potrebno predstaviti vizijo
poslovanja obeh kandidatov. Z tem se strinja tudi g. Lebar Janez. G. Matej Zadravec pove, da
je bil program dela obeh kandidatov podan k vlogi.
G. Robert Tkalčič pove, da je z dosedanjim delom kandidatke Danijele Skledar zadovoljen in
da se moramo zavedati da gre za nove zadeve, prav tako je zadovoljen z delom g. Noviča in
za imenovanje ne vidi zadržkov.
V nadaljnji razpravi se sklene, da bosta oba kandidata v nadaljevanju seje predstavila k vlogi
predložene vizije poslovanja.
Obravnava točke 4 in 5 dnevnega reda se tako zaenkrat prekine in se bo nadaljevala ko se
bosta seji ponovno pridružila oba kandidata.
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K tč. 6: Potrditev soglasja k izdelani Študiji izvedljivosti za projekt Oskrba s pitno vodo
Pomurja sistem A
Župan predstavi bistvo vsebine, nato pa pozove vse prisotne k razpravi. V razpravi svetniki
izrazijo pozitivno mnenje k izvedbi projekta tako se soglasno sprejme
sklep št. 69 :
potrdi se soglasje k izdelani Študiji izvedljivosti za projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja
sistem A.
K tč. 7: Pregled upravljavskega načrta za projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja sistem A
Župan predstavi vsebino upravljavskega načrta. K predloženemu gradivu se na seji poda
dodatno gradivo in sicer Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Eko park d.o.o. Lendava.
V nadaljevanju župan pozove vse prisotne k razpravi.
V nadaljevanju obravnave se je g. Stanislav Sobočan poslovil zaradi nadaljnjih obveznosti.
G. Robert Tkalčič pove, da smisla v temu da se pristopi k Javnemu podjetju Eko park d.o.o.
ne vidi, saj se vstopa z minimalnim deležem in tako tudi nimamo nobenih bistvenih pravic.
Opozarja da je potrebno biti pri takih vstopih previden.
G. Janez Lebar povpraša ali tudi druge občine prenašajo svoj lastniški delež v zgradbi kjer je
Ljudska univerza v podjetje Eko park. Župan razloži, da gre z istim deležem v podjetje Eko
park tudi Občina Dobrovnik, ne vstopata pa v podjetje Občina Velika Polana in Občina
Odranci.
sklep št. 70:
Občinski svet Občine Turnišče se je seznanil z upravljavskim načrtom in je obravnaval
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Eko park d.o.o. Lendava. Druga obravnava
Odloka bo na naslednji seji.
K tč. 4 in 5: Imenovanje direktorja Zavoda Koušta in direktorja Javnega podjetja Varaš d.o.o.
Pri tej točki se ponovno pridružita oba kandidata, Danijela Skledar in Klavdij Novič.
Kandidatka za direktorico Zavoda Koušta, Danijela Skeldar v nadaljevanju predstavi vizijo
poslovanja Zavoda za obdobje štirih let. Nato predstavi vizijo poslovanja Javnega podjetja
tudi kandidat za direktorja Javnega podjetja, Klavdij Novič.
G. Ivan Prša vpraša glede košnje okoli stanovanjskih blokov, ker ne vidi smisla, da javno
podjetje tam kosi travo namesto, da bi si okolico urejali stanovalci. G. Novič odgovarja, da
gre za javne površne, ki jih je treba urejati.
V nadaljevanju se oba kandidata poslovita in župan prisotne pozove k glasovanju.
Soglasno je sprejet
sklep št. 71 :
Za direktorja Zavoda za negospodarstvo Koušta se imenuje Danijela Skledar, stanujoč
Gomilica 141, Turnišče.
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Za direktorja Javnega podjetja Varaš d.o.o se imenuje Klavdij Novič, stanujoč Ulica Štefana
Kovača 38, Turnišče.
K tč. 8: Tekoče zadeve
Pod zadnjo točko je g. Marjan Gjura opozoril, da je potrebno imenovati kandidata za
predstavnika v svetu zavoda območne izpostave sklada RS za kulturo, ker je dosedanjemu
kandidatu potekel mandat. Vsi prisotni soglasno potrdijo, da je dosedanjemu predstavniku
Mateju Pucko mandat podaljša.
Tako je bil soglasno sprejet
sklep št. 72:
Za predstavnika Občine Turnišče v svetu zavoda Sklad RS za kulturo, OI Lendava, se
imenuje Matej Pucko, Ulica Štefana Raja 6, 9224 Turnišče.
Nadaljnje razprave ni bilo. Tako so bile obravnavane vse točke dnevnega reda, župan je sejo
občinskega sveta zaključil ob 21.30 uri.

Zapisnikar:
Alenka Horvat l. r.

Župan Občine Turnišče:
Slavko Režonja l. r.
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