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ZAPISNIK
4. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila v četrtek, 26.2.2015 ob 18.00 uri
Seja je potekala v dvorani Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, Turnišče
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, Stanislav Šarkezi, Robert Tkalčič in Matej Vitez.
Svojo odsotnost so opravičili: Alenka Horvat.
Drugi prisotni na seji: Županja mag. Vesna Jerala Zver ter Nada Zver in Marjan Gjura. uslužbenca
občinske uprave.
Seja se je pričela ob 18 uri.
Na seji je bilo navzočih 13 članov sveta.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 4. seje Občinskega sveta Občine Turnišče:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče
Poročilo župana
Kadrovske zadeve
Predlog Proračuna za leto 2015
a. Občine Turnišče
b. Varaš d.o.o.
c. Zavod Koušta
Vprašanja in pobude članic in članov sveta
Osnutek Odloka o tržnem redu v Občini Turnišče
Osnutek Odloka o javnem glasilu Občine Turnišče
Osnutek Predloga sprememb Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagrada članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilih stroškov – prva
obravnava
Predlog Sklepa:
a. o prenosu dela terjatev na izvenbilančno evidenco – Občine Turnišče
b. o prenosu dela terjatev na izvenbilančno evidenco – Varaš d.o.o.
c. Problematika neplačevanja vzgojno-varstvenih storitev otrok Romov – Osnovna šola
Turnišče
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10.

Krovni dokumenti Eko-parka d.o.o. Lendava
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
11. Razno

G. županja je dala dnevni red v razpravo.
G. Janez Lebar vpraša, zakaj nista direktorja Varaša d.o.o. in Zavoda Koušta prisotna na seji.
G. županja pove, da je g. Novič v Bolnišnici, ga. Skledar pa se je opravičila. To je prva obravnava
gradiva, ki ga bodo obravnavali odbori in takrat bosta direktorja prisotna.
Pripomb na dnevni red ni bilo, ga. županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 4. seje občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
PROTI ni glasoval nobeden član sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 1.
POTRDITEV ZAPISNIKA 3. 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 3. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče z dne
11.12.2014 v predlagani vsebini.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 2.
POROČILO ŽUPANJE
Ga. županja predstavi poročilo o izvedenih aktivnostih od prejšnje seje občinskega sveta:
 Sončna elektrarna na šoli: Županja seznani člane sveta z višino prihodkov, ki jih nakazuje lastnik
te elektrarne. Opozori na velik problem zaradi požarne ogroženosti, ker gasilci nimajo opreme
in znanja za posredovanje ob požarih na takih elektrarnah.
 Otroška igrala: Opravljajo se manjša popravilu. V roku 14. dni bo opravljen pregled s strani
pooblaščenega podjetja in pridobljen potrdilo o ustreznosti..
 Sanacija OŠ in vrtca: Seznani člane, da se je v vrtcu opravila le sanacija fasade, sedaj se
pojavljajo problemi s podi in okni. Pove, da se ne bo vlagalo v večjo sanacijo, saj se po letu 2020
predvideva izgradnja novega vrtca. Opozori tudi, da še vedno niso odpravljene vse
pomanjkljivosti glede energetske sanacije v šoli, ki jo je izvajalo podjetje Nival.
 Energetske izkaznice: Izdelajo se energetske izkaznice za 10 objektov v občinski lastni. S skupno
izdelavo izkaznic, so se stroški izdelave bistveno znižali..
 Poslovna cona: Pripravlja se OPPN za to območje. Problem je zaradi nezmožnosti zagotavljanja
kvalitetne oskrbe z elektriko. Povedala je, da se je dogovorila za sestanek z direktorjem Elektra
Maribor zaradi reševanja te problematike.
 Bencinska črpalka v Turnišču: Županja pove, da je z lastnikom dogovorila za sestanek glede
problematike te črpalke, ki jo lahko koristijo le tovorna vozila.
 Odvodnjavanje: Županja člane sveta seznani, da se pripravlja projekt celostne rešitve za celotno
občino, projekt bo dokončan v mesecu marcu. Opravljeni so bili tudi ogledi na terenu s strani
pripravljavca projekta. Čiščenje jarkov bo izvajalo podjetje Varaš d.o.o.
 Posodobitev čistilne naprava: Čistilna naprava je stara 14 let in jo je potrebno posodobiti, ker
več ne dosega parametrov, ki jih zahteva zakonodaja. Čistilno napravo so pregledali
strokovnjaki, ki bodo predlagali rešitve in ocenili stroške potrebnih posegov.
 Javna razsvetljava: Do konca leta 2016 je potrebno v skladu z zakonodajo zamenjati luči javne
razsvetljave, ki ne ustrezajo. Polovico luči JR bo zamenjanih v letu 2015, druga polovica v letu
2016.
 Nagrada Zlati kamen: Županja seznani člane sveta, da je Občina Turnišče dobila nagrado Zlati
kamen. Zaključna prireditev bo na Bledu. Ta prireditev se bo izkoristila za promoviranje občine.
 Poročanje o projektih: Oddana so bila poročila za projekte, za nekatere tudi za leto 2013, ker ni
bilo oddano poročilo. Največ dela je bilo s poročilom za projekt Prekmurski center, ki se je
zadnji izvajal.
 Dnevni center za starejše: Predviden projekt izgradnje centra, kjer bi se čez dan zbirali starejši.
Oskrba starejših v tem centru bi bila neprimerno cenejša kot v domovih, kar je tudi za občinski
proračun manjša obremenitev. Občina bi uredila prostore za center, izvajanje bi prevzel Dom
starejših Murska Sobota, ki bo tudi plačeval stroške obratovanja centra.
 Pravna služba: Županja člane sveta seznani, da je sklenila pogodbo za izvajanje pravne službe, ki
pravno preveri vse pogodbe in akte občine.
 Občinska stanovanja: Županja seznani člane sveta o prodanih stanovanjih v letih 2012 in 2013 in
s predlogom prodaje praznih stanovanj v letu 2015. Prav tako se predlaga prodaja garaž v
Lendavi.
 Električna energija: Pri pogajanjih se je cena dobave električne energije bistveno znižala in sicer
od 15 do 25 % pri posameznih pogodbah.
 Občinsko glasilo: Predlaga se izhajanje glasila le enkrat letno.
 Cehi: Županja seznani člane glede hranjenja originalne listine krojaškega ceha, ki je v Knjižnici
Lendava. Naredil se bo faksimile listine, ki jo bo dobil tudi krojaški ceh.
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AD 3.
KADROVSKE ZADEVE
Županja občine pozove g. Vinka Litropa, predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja da predlaga člane Statutarno pravne komisije, ki na prejšnji seji ni bila imenovana.
G. Vinko Litrop pove, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja še nima predloga
zunanjega člana te komisije. Predlaga, da se odločanje o imenovanju Statutarno pravne komisije prenese
na naslednjo sejo.
S predlogom so se člani sveta strinjali.

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 na kratko povedala, kaj so bila izhodišča za pripravo proračuna, ter
pozvala ga. Nado Zver da poda uvodna pojasnila glede Proračuna Občine Turnišče za leto 2015.
G. Nada Zver je najprej navedla, da predlog proračuna vsebuje:
- Splošni del in obrazložitev splošnega dela;
- Posebni del in obrazložitve posebnega dela;
- Načrt razvojnih programov z obrazložitvijo.
Predlogu proračun so dodane tudi priloge:
- Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženje;
- Letni program športa;
- Letni program razvoja in vzdrževanja občinskih cest;
- Letni program GJS za leto 2014 za Občino Turnišče, izvajalec javno podjetje Varaš d.o.o.;
- Poslovne smernice zavoda Koušta.
Nato je podrobneje predstavila plan prihodkov in odhodkov proračuna po posameznih sklopih. Skupni
prihodki bi znašali 2.467.557,00 EUR, skupni prihodki pa 2.815.156,00 EUR, proračunski primanjkljaj se
pokriva iz ostanka sredstev na računih na dan 31.12.2014. Po uvodni obrazložitvi je predlagala, da se gre
po posameznih sklopih in se razjasnijo posamezne postavke.
Prihodki:


G. Janez Lebar je vprašal, zakaj se je postavka »Prihodki od najemnin za poslovne prostore« v
letu 2014 precej zmanjšala.
Ga. Nada Zver povedala, da je v letu 2014 bila nakazana najemnina za poslovni prostor v
Večnamenskem centru za pretekla obdobja, zato je bil prihodek v letu 2014 toliko večji.
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G. Janez Lebar je vprašal glede postavke »Prejeta sredstva iz naslova državnega proračuna za
investicije«.
Ga. Nada Zver je povedala, da so to planirana sredstva, ki bi jih pridobili iz evropskih sredstev za
projekt sanacije čistilne naprave in za projekt dnevnega centra za starejše.
G. Sobočan je vprašal, če sta ciljni investicijski vlaganji v letu 2015 izvedba sanacije čistilne
naprave in ureditev dnevnega centra.
G. županja je povedala, da se nadaljujejo tudi investicije iz leta 2014, to je ureditev Pomurskega
vodovoda ter rekonstrukcija državne ceste, Prav tako se nadaljuje tudi urejanje odvodnjavanja in
še nekatera manjša investicijska vlaganja. Nova projekta v letu 2015 pa sta sanacija čistilne
naprave in ureditev dnevnega centra.
Ga. Silva Lutar je vprašala, zakaj je tako visok dvig postavke »Prihodki komunalnega prispevka«.
Ga. Nada Zver je povedala, da je v letu 2015 planirana prodaja stavbnih zemljišč v poslovni coni
novim investitorjem in od teh novih investicij se plača komunalni prispevek, zato je v letu 2015
takšno povišanje.

Odhodki:







G. Silva je vprašala glede ureditve Skate parka, kjer je še potrebno urediti nekaj zadev. Vprašala
tudi, kaj predstavlja investicijo v šoli, če je to predvideno za ureditev kuhinje.
Ga. Nada Zver je povela, da se bodo za ureditev zadev pri Skate parku uporabila sredstva iz
postavk 402999 – stroški upravljanja stanovanj in občinskih objektov in iz postavke 402199 posebni material, drobno orodje in naprave. Za sredstva za šolo pa pove, da gre za nujno obnovo
kuhinje.
G. Vinko Litrop je vprašal, zakaj je tako visoko povišanje postavke za plače.
Ga. Nada Zver je navedla, da je povečanje postavke na račun plač za javne delavce, saj so letos
odobreni programi za 8 javnih delavcev, lansko leto pa so bili le trije javni delavci.
G. Vinko Litrop je vprašal, zakaj je tako visoko povečanja postavke za projektno dokumentacijo.
Ga. Nada Zver je povedala, da je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo če hočemo začeti
nove investicije ali se prijaviti na razpise. V prejšnjem letu ni bilo izdatkov za projektno
dokumentacijo. V tej postavki so stroški izdelave OPPN, projekt sanacije čistilne naprave, projekt
odvodnjavanja in projekt sanacije hiše, ki bo namenjena za center za starejše.
G. Janez Lebar je pohvalil proračun, ker meni da je dobro sestavljen. Vpraša za povečanje
postavke za reprezentanco.
Ga. Nada Zver jr povedala, da je bilo v prejšnjih obdobjih za ta namen malo namenjeno. V tej
postavki je tudi projekt Zlati kamen.
G. Lebarje pripomnil, da upa da se bo iz postavke »promocija občine« več naredilo, kot v
prejšnjih letih..
Vprašal je tudi, zakaj se je postavka »ureditev odvodnjavanja ulic (ob izgradnji ceste
Turnišče)«, tako zelo zmanjšala, saj je bilo planirano v letu 2014 140.000, v letu 2015 pa je le
55000. evrov.
Ga. Nada Zver je povedala, da postavka v letu 2014 ni bila izkoriščena v znesku, kot je bilo
planirano. saj se je izvedba odvodanjavanja v Industrijsiki prenesla v leto 2015. V letu 2014 bo v
izvršitvi le odvodnjavanje v Ulici 4. maja in nekaj manjših posegov.
Ga. županja je povedala, da bo večino del na odvodnjavanju izvajalo podjetje Varaš d.o.o., kar v
postavki odvodnjavanja ni zajeto. Le na glavni cesti bo dela izvajal Pomgrad, vse priključitve pa
Varaš d.o.o.
G. Lebar je vprašal tudi glede odkupa deleža Telekoma, za kar je predvideno 100.000,00 EUR.
Sanacija stavbe je bila predvidena že v proračunu za leto 2014, pa se je pozneje od tega projekta
odstopilo. Sem meni, da ni primeren čas za sanacijo te stavbe. Vprašal je tudi, kakšen je delež
Telekoma v stavbi, enako je vpraša tudi g. Sep.
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Ga. Nada Zver je povedala, da so sredstva za ta odkup predvidena v postavki »Nakup zemljišč«.
Ga. županja je povedala, da je zgradba potrebna sanacije, bi pa se v letu 2015 izvršil le odkup,
sanacijo pa bi izvedli v naslednjem letu. Pojasni tudi, da je Telekom lastnik 1/5 dvorišča, v stavbi
pa je etažni lastnik prostorov, ki jih ima v uporabi.
Županjo je dopolnil g. Flucher, ki je navedel da je bil izdelan elaborat, na podlagi katerega je
bila vknjižena lastnina. Telekom je lastnik prostorov, ki jih uporablja (prostor v kateri je centrala
in prostor v kleti, kjer je razvod kablov).
G. Flucher je vprašal tudi, kdo bo nadzoroval izvajanje odvodnjavanja, če bo to izvajal Varaš
d.o.o.
Tudi ga. Silva Lutar je opozorila, da je potrebno za nadzor najeti strokovnjaka, da bodo stvari
pozneje funkcionirale.
Ga. županja navede, da bo nadzor predan strokovni ekipi, ki bo ta dela nadzirala. Ko bo izrisan
projekt se bo opravila javna razprava, kjer se bodo podale pripombe, da bi jih lahko projektant
vključil.
G. Anton Sep je predlagal, da se dela, ki jih izvaja vodnogospodarsko podjetje, pregledajo s strani
krajevnih skupnosti, naj nadzor izvajajo tudi občani. Enako je potrebno storiti pri vodovodu.
Ga. Silva Lutar je vprašala glede izvedbe propusta pri avtocesti, kjer je najbolj ozko grlo
odvodanjavanja.
Ga. županje je povedala, da se bo ta propust izvedel ob izvajanju del na rekonstrukciji državne
ceste.
G. Flucher je vprašal, kaj je zajeto v projektu »Center za starejše« in kdo bo nosil stroške
obratovanja centra.
Ga. županja je povedala, da je v projektu predvidena sanacija objekta in nakup opreme. Nato se
da objekt v upravljanje Domu starejših Rakičan, ki nosi vse stroške izvajanje dejavnosti.
G. Tkalčič je vprašal zakaj se je postavka »Plačila po podjemnih pogodbah« povečala, če je
predlagano znižanje sejnin.
Ga. Nada Zver je povedala, da je pri pripravi proračun upoštevan obstoječ pravilnik. Ga.
županja je dodala, da so tu zajeta tudi izplačila podjetju, ki bo pripravljalo prijave na razpis.
G. Tkalčič je vprašal, kakšni so stroški projekta »Zlati Kamen«. Sam men, da ta projekt stane več,
kot je to predvideno v povečanju reprezentance.
G. županja je navedla, da smo nagrado »Zlati kamen« dobili. Vzeli smo zlati paket, ki stane dva
tisoč evrov in zajema analize ter dvanajst kart. Vključene bodo medijske hiše in to je možnost
promocije naše občine. Ostali stroški so prevoz s kombiji. Dve karti odpadeta na medije, nakaj na
večja podjetja iz občine, ki se predstavijo, pet kart pa se razdeli med svetnike.
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Ga. Nada Zver je povedala, da je 2.000,00 evrov za ta projekt v postavki promocija občine, v
reprezentanci pa so stroški reprezentance.
G. Tkalčič je povedal, da je proti ureditvi centra za starejše. Starejši občani, ki so vitalni, delajo
na poljih in ne bodo koristili tega centra. Tako bo še ena zgradba, ki bo na breme občini. Podprl
pa bo projekte odvodnjavanja.
Ga. županja je navedla, da bomo s sanacijo rešili eno stavbo, ki je spomeniško zaščitena.
Prepričana je, da starejši rabijo tak center, kjer se bodo družili. Ponovno je opozorila tudi na
pripravo nove zakonodaje, ki bo omejila vstop v domove starejših za občane, ki so še vitalni.
G. Janez Lebar je opozoril, da je v lanskem letu želel, da bi se ulica 4. maja komplet uredila, tudi
pločniki, pa ni bil deležen podpore. Tako se je le delno uredilo in bo še potrebno ponovno
posegati v ulici.
G. Tkalčič je navedel, da je odvodnjavanje problem celega Pomurja. Glede starostnikov pove, da
se jih lahko odpelje v dnevne centre, ki so pri domovih starejših in je proti ureditvi takega centra v
Turnišču.
Ga. Sep je menil, da se šele takrat, ko imamo probleme z starostniki, zavemo kaj pomeni tak
center. Če smo toliko vložili v vrtce in šole je potrebno tudi poskrbeti za starejšo generacijo.
Ga. Danica Kocet je prav tako povedala, da podpira projekt centra za starejše. Tudi z anketo
me starejšimi občani so ugotovili, da si starejši želijo tak center.
G. Flucher je povedal, da že drugi mandat pogreša sredstva namenjena kmetijstvu. Vse sosednje
občine podpirajo kmetijstvo, v naši občini pa nimamo sredstev za to.
G. županja je odgovorila, da je občina po razvoju zelo zadaj. Najprej jo je potrebno ojačati, da
dobimo sredstva in šele nato lahko delimo. Zaradi tega sredstev za ta namen ni planiranih. Je pa
prek javnih del zaposlen delavec, ki je zadolžen, da pomaga občanom. Pri njem se zbirajo
informacije o možnostih na področju kmetijstva in podjetništva.
Po razpravi je županja dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
1.
2.

3.

Predlog proračuna Občine Turnišče za leto 2015 se daje v javno razpravo, ki traja od 27.2.2015 do
13.03.2015.
Plan predloga proračuna Občine Turnišče za leto 2015 se objavi na spletni strani Občine Turnišče
in je na vpogled na sedežu občinske uprave Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, vsak
delavnik od 8.00 do 14.00 ure.
Pripombe na predlog proračuna se podajo pisno in se pošljejo na naslov Občina Turnišče, Ulica
Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče do 13.03.2015.

Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.
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b) VARAŠ
c) KOUŠTA
Ga. županja je člane sveta seznanila, da je g. Novič v bolnišnici, zato se seje ni mogel udeležiti.
Ga. Silva Lutar vprašala, če je tudi za letošnje leto predvideno, da se za uporabo mrliške vežice ne
plačuje, kot je to bilo v zadnjem obdobju.
Ga. županja pove, da bo tako tudi v bodoče.
Ga. Sep je povedal, da je tem razpravljal tudi Nadzornem svet. Napaka je bila, ko je bilo to preneseno na
občino in nato na Varaš. Prej je bila navada, da so občani darovali prostovoljne prispevke, ki so se
uporabili za vzdrževanje v vežici. Ko je nastal opravljanje te dejavnosti prevzelo podjetje Varaš d.o.o., se
je to spremenilo ter se za ta namen več ne daruje. Sedaj je potrebno vsak strošek plačati iz proračuna.
Ga. županja je povedala, da so takrat bile krajevne skupnosti pravne osebe, ko se je to spremenilo, je vse
premoženje prešlo na občino. Je pa prav, da so krajevne skupnosti ostale in je tako lažja vez med občani
in občino prek krajevnih skupnosti.
G. Stanislav Sobočan je opozoril, da morata smernice podjetja Varaš in Zavoda Koušta sprejeti Nadzorni
sveta oziroma Svet zavoda in vpraša, če sta ta dva organa obravnavala smernice. Pogreša sklep, kjer bi
pisalo, da so bile smernice sprejete in se jih predlaga občinskemu svetu v sprejem.
G. Sep je povedal, da je Nadzorni svet podjetja Varaš d.o. obravnaval in tudi potrdil smernice. Povedal je
tudi, da se je sam težko znašel med podatki, ker so ti razdeljeni po posameznih programih.
G. Silva Lutar je opozorila, da komisija za proslave, ki je omenjena v gradivu, še na novo ni imenovana.
Prav tako pogreša vizija glede trgovine pri Čevljarskem muzeju, ki bi naj bila namenjena za prodajo
spominkov.
G. Sep je pripomnil, da je objekt zelo slabo narejen in je vprašanje, če je bil sploh opravljen prevzem.
Sprašuje se tudi, ali je bila izbrana prava lokacija za ta objekt.
Ga. Silva Lutar je predlagala, da bi v skladu z predlogom na zborih občanov, domači obrtniki in občini,
ki želijo prodajati ob proščenjih, bili oproščeni plačila.
Ga. županja je povedala, da se plačilo za prostor, ki pobira občina lahko oprosti, mora pa se plačati
taksa, ki je predpisana z zakonom.
Ga. Silva Lutar je vprašala, kakšna so razmišljanja glede objekta bivše trgovine Izbor.
G. županja je povedala, da je objekt pod spomeniškim varstvom, omejen pa je tudi z okoliškimi zgradbami.
Je v lasti Mercatorja, cena je precej visoka. Glede ureditev objekta v okolici cerkve, ki bi služil v turistične
namene, se razmišlja o drugačni rešitvi, ki pa je še v nastajanju. Člane sveta je tudi seznanila, da bo v
začetku aprila tabor mladih arhitektov, ki se bodo ukvarjali z starimi stavbami v naši občini in ponudili
rešitve. Naš strošek bo le nastanitev in hrana.
Po razpravi je nato županja dala na glasovanje
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PREDLOG SKLEPA:

1. Predlog plana javnega podjetja Varaš d.o.o. za leto 2015 se da v razpravo na Odbor za
gospodarstvo, ki poda mnenje za sprejem na občinskem svetu.
2. Predlog plana javnega zavoda Koušta Turnišče se da v razpravo na Odbor za
negospodarstvo, ki poda mnenje za sprejem na občinskem svetu.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 5.
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANIC IN ČLANOV SVETA
(1) Ga. Silva Lutar je predlagala, da bi se dal ponovno razpis za lokal v večnamenskem centru.
Ga. županja je navedla, da je možno po petih letih spremeniti namembnost, zato se ponovni razpis za lokal
ne bo dal, saj se predvideva sprememba namembnosti teh prostorov.

(2) G. Anton Sep je vprašal kdo je lastnik črpalke v Turnišču, ki je le za dizelska goriva in kdo
je dal dovoljenje za to črpalko.
Glede občinskih stanovanj in garaž, ki jih je prejela občina dobila iz delitvene bilance je
vprašal, kdaj in kje je bil objavljen razpis in kakšna je bila cena in če so ta sredstva prišla v
občinski proračun
Vprašal je še, kaj se dogaja z originalno listino krojaškega ceha, ki je bila predana v knjižnico v
Lendavi. Zanima ga, kdo je to listino predal brez soglasje članov krojaškega ceha in predlagal,
da se poskuša vse, da se ta listina pridobi nazaj. Člani krojaškega ceha se ne strinjajo, da bi
dobili kopijo te listine, ampak zahtevajo original.
Prosi, da se odgovori podajo na naslednji seji.
G. županja je povedala, da je lastnik črpalke EOC, več bo lahko povedala na naslednji seji, ki bo
govorila z lastnikom.
Glede stanovanj je povedala, da je bil objavljen javni razpis na katerega so se interesenti
prijavili, nekaj stanovanj je bilo prodanih v letih 2012 in 2013. Sredstva so bila nakazana v
občinski proračun.
Glede listine krojaškega ceha je povedala, da je bila ta podarjena, poskušala pa bo pridobiti
listino o predaji. Povedala je tudi, da se lahko originalna listina da začasno na izposojo, če
imamo kakšno razstavo. Naredil pa se bo faksimile te listine, ki jo bo dobil krojaški ceh in
občina.
Ga. Silva Lutar je rekla, da je ne moti, če je listina predana v hrambo knjižnici, ker to tako
zahteva zakonodaja. Ni pa bil pravilen postopek za predajo tega dokumenta.
Ga. županja je povedala, da bo naredila vse kar je možno, prek zakonodaje pa ne more.
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Ga. Kocet je menila, da bi ta listina prej sodila v muzej, kot pa v knjižnico, saj tudi stavba
knjižnice v Lendavi ni najbolj primerna.
c) G. Litrop je dal pobudo, da je na nekaterih delih potrebno opraviti sanacijo jarkov še pred
pridobitvijo projekta, saj nas lahko prehiti pomladansko deževje. Opozoril je na ozko grlo pri
kapeli v Renkovci, kjer ja po parceli Vinčec Barbare kanal le profila 30 cm, kar bi bilo potrebno
sanirati.
Vprašal je tudi kaj se dogaja z izgradnjo vodovoda, ker so nekatere informacije, da so bile pri
izgradnji vodovoda ugotovljene nepravilnosti in je izvedba projekta ogrožena.
Ga. županja pove, da bo za zamenjavo cevi poskrbelo podjetje Varaš d.o.o.
Glede izgradnje vodovoda je povedala, da se je vršil nadzor in so res ugotovili nepravilnosti.
Izvajalci se s tem niso strinjali in je bil opravljen super nadzor. Ugotovljeno je bilo, da
inšpektorica ni pravilno ugotovila stanja, saj je zamenjala krake vodovoda. Projekt ni ogrožen.
Povedala je tudi, da bo po izgradnji vodovoda izveden podrobni pregled, Vse pomanjkljivosti, ki
so bodo ugotovile, se bodo morale odpraviti. Predsedniki krajevnih skupnosti spremljajo
izvajanje in imajo nalogo, da si vse pomanjkljivosti zapišejo.
d) G. Tkalčič je predlagal, da se napravi koalicija, ki bo vodila občina in bo tudi za svoje uspehe
ali neuspehe odgovarjala. Na podpira sklicevanje predsej, ki se opravljajo pred sejo sveta in se
teh sej ne bo udeleževal.
Glede sanacije šole in vrtca je menil, da je potrebno vnovčiti garancijo, če ni bilo kvalitetno
izvedeno in ne le kritizirati prejšnje vodstvo.
Ga. županja je povedala, da so bile podane pobude za sklic predseje zaradi dogovora o
obravnavanih temah. V kolikor se teh sej ne želi udeležiti, se ga ne bo več vabilo.
Glede sanacije šole je povedala, da so bile pripombe glede slabe izvedbe bile podane s strani
šole in vrtca. V vrtcu je bila izvedena le sanacija fasade, ostalih problemov se pa ni reševalo.
e) G. Janez Lebar je menil, da ni problem prevzeti odgovornosti, dokončani objekti pa kažejo, da
so bile odločitve napačne. Sam je dajal pobude v prejšnjem mandatu, pa niso bile upoštevane.
Navedel je tudi, da ima pripombe glede projekta odvodnjavanja in širitve Industrijske ulice. Bilo
je kupljeno zemljišče na desni strani ulice in predlagano, da naj bo enosmerni promet. Daje
pobudo, da se pločniki uredijo na desni strani.
Tudi g. Sep je menil, da bi bilo potrebno urediti pločnik na strani, ob ogradih, ker bodo drugače
kmetje nanašali zemljo na cesto.
V nadaljevanju razprave je bilo povedano, da je bilo odkupljeno 3 metre zemljišč, cesta pa bo po
projektu široka 5,5 m, ostali del pa bo gramoziran. Če se naredi pločnik, ljudje ne morejo orati
njiv, saj so tu zelo ozke. Urejena bo široka bankina, na kateri se bo ob tekmah ali prireditvah
lahko parkiralo. Prehod na glavni cesti se v skladu s projektom rekonstrukcije državne ceste
premesti k hiši Gornjec, tako ne bo potrebno prečkati Industrijske ulice. V bodočnosti se lahko ob
cesti uredi kolesarska steza.
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AD 6.
OSNUTEK 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 v prvi obravnavi
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 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.
G. županja je povedala, da se predlaga izhajanje glasila le enkrat letno.
Ga, Danica Kocet je opozorila , da ni določeno število članov uredniškega odbora in koliko članov sveta
lahko predlaga razrešitev članov odbora.
V razpravi je bilo predlagano, da se v odlok navede, da uredniški odbor šteje tri člane, predlog za
razrešitev pa lahko poda 5 članov sveta.

Po razpravi je ga. županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlog Odloka o javnem glasilu Občine Turnišče v prvi obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 8.
PREDLOG SPREMEMB PRAVILNIKA O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJE IN
NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH
OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILIH STROŠKOV
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
G. županja pove, da je predlagano zmanjšanje sejnin za 50 %, priložen je tudi izračun prihranka.
O predlogu sprememb pravilnika so razpravljali naslednji razpravljavci:
G. Stanislav Sobočan je predlagal, da se sejnine znižajo za določen odstotek, če imamo višje sejnine, kot
v sosednjih občinah, ne pa za polovico.
Ga. županja je povedala, da imajo občine različno urejeno to področje, nismo pa med najvišjimi in ne
med najnižjimi.
G. Vinko Litrop je menil, da s prihrankom 8.000 evrov ne bomo rešili razvoja občine in da ni za
spremembo pravilnika, saj ne odstopamo od povprečja v Pomurju.
G. Anton Sep je menil, da tisti, ki se poglobijo v gradivo in tudi spremljajo dogajanje v volilni bazi in s
tem seznanjajo občinski svet, posvetijo temu delu veliko časa ter si tudi zaslužijo primerno sejnino. Bo pa
podprl predlog, ki bo imel večinsko podporo članov sveta.
Tudi g. Silva Lutar je povedala, da je za znižanje, saj ji finančni prihodek ni bil glavni motiv za
kandidiranje.
Tudi g. Janez Lebar je povedal, da predloga ne bo podprl. Predlog 50 % znižanja sejnin ni primeren.
Navezal se je tudi na točko glede odpisa terjatev, kjer pa funkcionarji nimajo vpliva. Tam se odpiše
35.000 evrov, tu pa je problem 8.000 evrov. Lahko pa se vsak odpove določenemu % sejnine v dobrodelne
namene, ni pa za znižanje.
G. Stanislav Sobočan tudi pove, da se je pripravljen odreči delu sejnine v dobrodelne namen. Če se
izračuna čas, ki se porabi za pripravo na sejo in sama seja, to plačilo ni visoko. Če bi se gledalo le na
finančno plat, nebi noben kandidiral.
G. Vinko Litrop je menil, da bodo svetniki z resnim delom prinesli občini večkratnik plačil za sejnine, ki
bi jih prihranili z spremembo pravilnika.
Ga. županja je po razpravi dala na glasovanje

PREDLOG SKLEPA:

Sprejme se predlog Sprememb pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov v prvi obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
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ZA ni glasoval nobeden član sveta.
PROTI je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep ni bil sprejet.
AD 10.
PREDLOG SKLEPA O PRENOSU TERJATEV
a) O prenosu dela terjatev na izvenbilančno evidenco – Občina Turnišče
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Podrobnejšo obrazložitev poda ga. Nada Zver. Predlaga se, da se na izvenbilančno evidenco prenesejo
terjatve v višini 34.140,21 evrov. Večinoma dolga predstavljajo terjatve za najemnino za stanovanja, ki so
v Lendavi. Vse terjatve so v izvršbah, večina neplačnikov je že deložiranih, dolg pa je ostal. Če bodo
terjatve poplačane, so to izredni prihodki proračuna.
G. Stanko Sobočan je vprašal, do kdaj ostanejo terjatve na izvenbilančni evidenci.
Ga. Nada Zver je povedala, da to ni omejeno.
G. Tkalčič je opozoril, da se take terjatve morajo izločiti, ker predstavljajo negativni kapital. Te terjatve
se ne pozabijo, ampak se še nadalje terjajo in za to ni potrebno posebej sklepati.
Ga. Nada Zver je povedala, da zakon predpisuje, da je za prenos terjatev na izvenbilančno evidenco
potrebno imeti sklep občinskega sveta.
G. Sep je vprašal če terjatev za kanalizacijo predstavljajo prispevki za priključek ali pa za plačila
kanalščine.
G. Nada Zver je povedala, da pri kanalizaciji gre za prispevke za priklop na kanalizacijo. Predlagano je,
da se te terjatve rešujejo tako, da se knjiži vpis zaznambe na nepremičnine.
Po razpravi je ga. županja dala na glasovanje

PREDLOG SKLEPA:

Iz evidence v proračunu Občine Turnišče se izvzamejo terjatve, ki so že v izvršbah v višini
20.239,77 evrov.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
PROTI ni glasoval nobeden član sveta.
Sklep je bil sprejet.

13

OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 4. REDNA SEJA, 26.2.2015
b) O prenosu dela terjatev na izvenbilančno evidenco – Varaš d.o.o.
Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Ga. Nada Zver je povedala, da tu gre za terjatve za vodo in kanalščino in ostale prispevke, ki so zajeti v
ceni.
G. Tkalčič je ponovno opozoril, da za tak prenos v gospodarskih družbah ni potrebno sprejeti sklepa na
občinskem svetu.
V razpravi so člani občinskega sveta ugotavljali, da mora tak sklep sprejeti Nadzorni svet družbe.
Dogovorili pa so se, da se občinski svet s tem seznani.
G. Anton Sep je povedal, da je Nadzorni svet obravnaval to zadevo. Te terjatve izhajajo iz obdobja pred
letom 2011 in bi že takrat bilo potrebno dogovoriti, da se te terjatve ne prevzamejo. Predlaga, da bi se ti
dolžniki objavili na internetni strani občine in tako občanom omogočili, da vidijo kdo svojih obveznosti ne
plačuje. Predlagal je, da pravniki preverijo, kakšna je možnost objave takšnega seznama. Tak seznam
zahtevajo občani. Vprašal se je tudi, ali so res redni plačniki dolžni plačevati ta dolg. Neplačnike bi bilo
potrebno odklopiti z omrežja, saj bi potem takoj plačali terjatev. Stalno se pojavljajo eni in isti dolžniki.
G. Sobočan je opozoril, da se v zadnjih latih kaže, da je dolžnikov več, so pa manjši zneski. Meni da je
tako zaradi tega, ker nekateri svojih obveznosti pač ne morejo plačati.
Ga. Nada Zver je povedala, da so vse terjatve, ki so prenesene na Varaš d.o. v izvršbah, ne morejo pa se
poplačati, ker dolžniki nimajo prihodkov. Težko pa je bilo sprejeti odločitev, da se nekomu voda odklopi.
To je bilo do sedaj tudi težko izvedljivo.
G. Anton Sep je predlagal, da se terjatve odtegnejo od socialnih pomoči, če drugih prihodkov nimajo, saj
je iz seznama razvidno, da so med največjimi dolžniki Romi, ki pa dobivajo socialne pomoči.
Ga. županja je povedala, da se je dogovarjala z Romi o obročnem plačevanju obveznosti. Po izgradnji
novega vodovoda pa bo možno vsakega uporabnika izklopiti.
Po razpravi je ga. županja dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:

Iz evidence v poslovnih knjigah podjetja VARAŠ družba za komunalne storitve d.o.o. se
izvzamejo terjatve, ki so že v izvršbah v višini 34.140,21 evrov.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI je glasoval en član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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b) Problematika neplačevanja vzgojno-varstvenih storitev otrok Romov – Osnovna šola Turnišče
Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Ga. županja je seznanila člane sveta, da je že opravila razgovor z Romi in so obljubili, da bodo
obveznosti do šole poravnali v obrokih. Napotila jih je v šolo, da se o tem dogovorijo. Izpostavila je tudi,
da je želja šole, da bi Romi te storitve plačevali iz socialne pomoči. za kar je potreben dogovor s Centrom
za socialno delo.
G. Stanislav Sobočan je vprašal, če je možno plačevati iz socialne pomoči.
Ga. županja je navedla, da zakonsko to ni dovoljeno, je pa v nekaterih občinah to praksa.
Tudi g. Anton Sep je menil, da je prav, če se plačajo obveznosti iz socialnih pomoči.
Ga. Silva Lutar je povedala, da so to dolgovi do vrtca. Dogovarjalo se je z Romi glede plačila, pa ti
dogovori niso bili uspešni, računovodkinja pa je bila deležna tudi groženj.
Ga. županja je navedla, da šola prosi za posredovanje pri Centru za socialno delo, da bi lahko te
obveznosti plačevali iz socialnih pomoči.
V razpravi člani sveta podprejo predlog, da županja glede prošnje za odtegovanje obveznosti od socialnih
pomoči, posreduje pri Centru za socialno delo.
Po razpravi je ga. županja da na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet pooblasti županjo, da posreduje na Centru za socialno delo glede možnosti
plačevanje obveznosti iz socialnih pomoči.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 10.
KROVNI DOKUMENTI EKO-PARKA d.o.o. Lendava
G. Anton Sep je opozoril, da se po poslovniku mora seja prekiniti po štirih urah in predlaga, da se
obravnava tega gradiva prenese na naslednjo sejo.
V razpravi so se tudi drugi člani sveta s tem strinjali.

Po razpravi je županja dala na glasovanje
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PREDLOG SKLEPA:
Obravnava krovnih dokumentov EKO-PARKA d.o.o. Lendava se najprej obravnava na seji
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe in se potrdi na naslednji seji občinskega
sveta.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD 11.
RAZNO
(1) G. Flucher je predlagal, da bi nabavili igrala za potrebe vrtca.
Ga. županja je povedala, da igrala za vrtec mora ta nabaviti in svojih sredstev.
Ga. Silva Lutar je predlagala, da se nabavijo igrala za manjše otroke, ker obstoječa igrala po krajevnih
skupnostih lahko koristijo le večji otroci.
(2) G. Tkalčič vpraša, ali je že katera občina potrdila krovne dokumente EKO-PARKA.
Ga. županja je povedala, da bodo tudi ostale občine obravnavale te dokumente v naslednjem tednu.
(3) G. Tkalčič je prosil za obrazložitev glede zaposlitve svetovalca.
Ga. županja je odgovorila, da je bil prvi razpis zaradi pritožbe razveljavljen, ker sprejeta kandidatka ni
imela dovolj delovne dobe. V katalogu je za to mesto bilo predvideno 1 leto delovnih izkušenj, čeprav bi
moralo biti v skladu z uredbo biti le 7 mesecev. To se je sedaj popravilo, izšel je nov razpis, ki
predvideva za delovno mesto Svetovalec III 7 mesecev delovnih izkušenj.
S tem je bil izčrpan dnevni red 4. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče, županja je ob 22,05 uri
sejo končala.

ZAPISNIK PRIPRAVIL:
Marjan Gjura

ŽUPANJA:
Mag. Vesna Jerala Zver
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