OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 6. REDNA SEJA, 28. 06. 2011

ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila četrtek, 28.06.2011 ob 18.00 uri v sejni dvorani KS Turnišče

Prisotni člani občinskega sveta: Franc Režonja, dr. Matej Zadravec, Boštjan Houbar, Stanislav
Sobočan, Ivan Prša, Jožef Kocet, Matej Pucko, Alenka Premoša, Janez Lebar, Klaudija
Sobočan.
Odsotni člani občinskega sveta: Robert Tkalčič, Jožef Gjerkeš, Štefan Gjerkeš, Stanislav
Šarkezi.
Prisotni vabljeni: Slavko Režonja – župan, Bernarda Zver, Alenka Horvat – občinska uprava,
Štefan Zver – predsednik Nadzornega odbora, Melita Olaj in Marija Pucko – OŠ Turnišče
(prisotni pri točki 5 dnevnega reda), Klavdij Novič – Varaš d.o.o. (prisoten pri točki 7
dnevnega reda).
Na začetku 6. redne seje župan pozdravi vse prisotne in predstavi dnevni red z naslednjo
vsebino:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ugotovitev sklepčnosti
Obravnava zapisnika 5. redne seje
Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
Vprašanja in pobude svetnikov
Obravnava vloge OŠ Turnišče, enota Vrtec Turnišče, za sistematizacijo delovnih mest v
vrtcu in predlog ekonomske cene vrtca za šol. l. 2011/12
Obravnava sofinanciranja posodobitve Zdravstvenega doma Lendava
Prenos upravljanja z javno infrastrukturo na podjetje Varaš d.o.o.
Obvezna razlaga odloka OPN
Tehnični popravek OPN
Prodaja zemljišč
Nakup zemljišč
Dodelitev posebne stimulacije za diplomsko nalogo
Potrditev članov Uredniškega odbora za občinsko glasilo in članov Komisije za prireditve
Sofinanciranje obrambe pred točo z letali
Tekoče zadeve

K tč. 1: Ugotovitev sklepčnosti
Odsotni sto štirje člani občinskega sveta. Občinski svet je tako sklepčen in lahko nadaljuje
svoje delo.
K tč. 2: Obravnava zapisnika 5. redne seje
Župan povzame sklepe iz prejšnjega zapisnika, povzame takrat podane pobude in pove kaj se
je glede tega zgodilo v času od zadnje seje.
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G. Stanislav Sobočan opozori na neustrezen zapis vsebine pri sedmi točki, v delu ko se je
razpravljajo o nakupu igral v Gomilicah. Župan pove, da se bo naredila ustrezna korekcija
zapisnika.
V nadaljevanju je bil soglasno sprejet
sklep št. 34: Potrdi se zapisnik 5. redne seje z predlaganimi dopolnitvami.
K tč. 3: Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
Župan povzame izvedene aktivnosti po naslednjih sklopih:
- obnovljene so bile sanitarije v spodnjem delu osnovne šole, ob tem so bila zamenjana še
vhodna vrata,
- začele so se rekonstrukcije cest po projektih,
- začeli so se pripravljati projekti za rekonstrukcijo glavne ceste skozi Turnišče,
- glede projekta odkupa in obnove samostana s strani Župnije Turnišče še ni bilo odgovora
tako, da so vse nadaljnje aktivnosti zaustavljene,
- nadaljujejo se aktivnosti na projektu Pomurski vodovod,
- pripravljajo se aktivnosti za izvedbo razpisa koncesije izvajanja gospodarske javne službe
zbiranja in odvoza odpadkov.
K tč. 4: Vprašanja in pobude svetnikov
G. Matej Zadravec vpraša kako bo z vzdrževanjem sadovnjaka za samostanom, glede na to da
se projekt odkupa samostana ne nadaljuje. Župan pojasni, da imajo gasilci dogovor, da lahko
tam opravljajo vaje, tako bodo oni ta sadovnjak uredili.
G. Stanislav Sobočan izpostavi neracionalno delovanje javne razsvetljave, kot sam opaža v
Gomilicah se javna razsvetljava prižge dokaj hitro zvečer, ko je še svetlo in še ni potrebe po
osvetlitvi. Prosi, če se lahko to malo preveri. Župan odgovori, da je sistem vklapljanja in
izklapljanja težko uravnavati, dopušča pa možnost, da bila razsvetljava v tem času nekoliko
prilagojena zaradi prireditev v gomilicah. Vsekakor pa se bo zadevo preverilo.
V nadaljevanju g. Sobočan vpraša glede novih zaposlitev (administrativni manipulant), ki se
baje predvidevajo. Župan odgovori, da ne gre za nove zaposlitve ampak koriščenje razpisov
Zavoda RS za zaposlovanje. G. Sobočan prosi še za informacijo glede projekta krožišč. Župan
odgovori, da trenutno sam nima odgovorov in težko pove kaj se dogaja, ker se zadeve samo
zavlačujejo, s strani DARS- a pa je težko dobiti kakršno koli informacijo.
K tč. 5: Obravnava vloge OŠ Turnišče, enota Vrtec Turnišče, za sistematizacijo delovnih
mest v vrtcu in predlog ekonomske cene vrtca za šol. l. 2011/12
Župan v grobem predstavi gradivo in predložene variante. V nadaljevanju povzetke Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predstavi g. Matej Zadravec. Odbor je
sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu v sprejem četrto varianto.
Nato župan pozove k predstavitvi tudi g. Melito Olaj, ravnateljico OŠ Turnišče. Ravnateljica
zavzema stališče, da bi bilo potrebno zadostiti vsem predpisanim normativom in tako poziva
svetnike, da potrdijo varianto, ki to omogoča. Župan nato pozove vse prisotne k razpravi. Vsi
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prisotni svetniki se strinjajo, da je nedopustno veliko povečanje ekonomske cene na račun
plač oziroma plače pomočnice ravnateljice. Glede normativov pa se ugotavlja, da tudi vsa leta
nazaj nikoli niso bili popolnoma doseženi in je vrtec dobro deloval in kvaliteta vrtca ni trpela.
Z verzijo, ki jo zagovarja ravnateljica, otroci ne dobijo večje kvalitete varstva, dobimo pa
višjo ekonomsko ceno, so ugotovitve po razpravi.
V nadaljevanju ravnateljica apelira na vse, da naj se sklepi in razprave odborov ne bi javno
razglašali in napačno interpretirali navzven. Ob tem Alenka Horvat pove, da to ni možno, ker
so vse razprave in sklepi, tako odborov kot občinskega sveta javni in imajo vsi občani
pravico, da se z njimi seznanijo.
Po krajši razpravi so člani občinskega sveta soglasno sprejeli
sklep št. 35: Potrdi se:
1. Verzija IV, predloženega gradiva Sistemizacija delovnih mest v vrtcu Turnišče.
VERZIJA IV (šest oddelkov predšolske vzgoje v šolskem letu 2011/2012 )
Sistemizirana delovna mesta

1.) ravnatelj
2.) pomočnik ravnatelja

Deleži del. dejanske
kadr. zasedbe v š.l.
2010/11

deleži delavcev v
skladu z normativi

deleži delavcev
dejanske kadrovske
zasedbe v š. l.
2011/12

/

0,75

/

0,25

1,00

1,00

(0,40 pomočnik
ravnatelja, 0.60
vzgojitelj
predšolskih otrok)

(0,30 pomočnik
ravnatelja, 0,70
vzgojitelj
predšolskih otrok)

3.) svetovalni delavec

0,20

0,20

0,20

4.) vzgojitelj

6,00

6,00

6

5.) pomočnik vzgojitelja

6,00

6,72

6,72

6.) organizator prehrane

/

0,10

/

7.) organizator zdravstveno
higienskega režima

/

0,10

/

Po odločbah otrok

Po odločbah otrok

Po odločbah otrok

8.) vzgojitelj oziroma delavec
za dodatno strokovno pomoč
9.) spremljevalec gibalno
oviranih otrok

4 ure/teden
/

/

/

10.) poslovni sekretar

0,40

0,40

0,40

11.) računovodja

0,40

0,40

0,40
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12.) kuhar

1,92

2,30

2,01

13.) perica

0,25

0,25

0,28

14.) čistilec

1,00

1,05

1

15.) hišnik - vzdrževalec

0,33

0,33

0,33

Skupno število:

16,75

2. Predlog cene programov za predšolsko vzgojo za šolsko leto 2011/2012. Tako znaša
nova ekonomska cena za:
- prvo starostno obdobje:
a) Program 9-urnega varstva za oddelek prvega starostnega obdobja 1 – 2 let zajema
vzgojo in varstvo, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Nova cena tega
programa znaša 390,82 € (povečanje za 0,23 %).
b) Program 4 – 6 urnega varstva za oddelek prvega starostnega obdobja zajema vzgojo in
varstvo, dopoldansko malico in kosilo in znaša 351,74 €.
- kombinirani oddelek:
a) Program 9-urnega varstva za kombinirani oddelek (2 – 5 let) zajema vzgojo in
varstvo, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico in znaša 373,76 €
(povečanje za 0,01 %).
b) Program 4 – 6 urnega varstva za kombinirani oddelek zajema vzgojo in varstvo,
dopoldansko malico in kosilo in znaša 336,38 €.
- drugo starostno obdobje:
a) Program 9-urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja (4 – 6 let) zajema
vzgojo in varstvo, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Nova cena tega
programa znaša 336,89 € (povečanje za 0,21 %).
b) Program 4 – 6 urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja zajema vzgojo
in varstvo, dopoldansko malico in kosilo in znaša 303,20 €.
c) program 4 – 6 urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja zajema vzgojo
in varstvo ter dopoldansko malico in znaša 280,94 €.
Skupen dvig ekonomske cene po predlogu Osnovne šole Turnišče znaša 0,45 %.
3. Potrdijo se predlagani sklepi o obračunavanju manjkajočih dni in predlagani sklep o
obratovalnem času vrtca.
Obračunavanje manjkajočih dni in obratovalni čas vrtca (predlog Osnovne šole
Turnišče, potrjen s strani Občinskega sveta Občine Turnišče):
1. Prvi dan otrokove odsotnosti živil ne odračunavamo, razen v času počitnic, ko starši že
v naprej najavijo, da otroka ne bo v vrtec.
2. Nadaljnjih 5 delovnih dni, v primeru odsotnosti otroka, odračunavamo stroške živil.
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3. Za odsotnost otroka nad 6 delovnih dni, se za prvih 5 dni odsotnosti odračunajo živila,
nad 5 dni pa se odračunajo 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 od 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 pet
prijavljenih otrok.
10. V primeru manjšega števila prijavljenih otrok od pet, imajo starši možnost začasnega
izpisa otrok iz vrtca in vpisa v drug vrtec v okviru Upravne enote Lendava.
11. Obratovalni čas vrtca je od ponedeljka do petka od 5.30 do 16. ure.
K tč. 6: Obravnava sofinanciranja posodobitve Zdravstvenega doma Lendava
Župan na kratko predstavi predloženi sporazum o sofinanciranju obnove rekonstrukcije in
prizidave ambulantne njune medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Lendava. Predsednik
Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti g. Matej Zadravec predstavi
mnenje odbora, in sicer je odbor podal pozitivno mnenje k sporazumu.
Po kratki razpravi je soglasno sprejet naslednji sklep:
sklep št. 36: Potrdi se predloženi sporazum o sofinanciranju obnove rekonstrukcije in
prizidave ambulantne njune medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Lendava.
K tč. 7: Prenos upravljanja z javno infrastrukturo na podjetje Varaš d.o.o.
Župan na kratko predstavi vsebino in razloži zakaj je potreben prenos upravljanja in s tem
ureditev pogodbenih razmerij. Predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe, g. Stanislav Sobočan pove, da je bila točka obravnavana na odboru
kjer je bilo zavzeto pozitivno stališče k prenosu upravljanja z javno strukturo na podjetje
Varaš d.o.o. Vsebino posameznih pogodb s katerimi se prenaša upravljanje na podjetje Varaš
d.o.o. na kratko predstavi tudi g. Klavdij Novič.
Po krajši razpravi so člani občinskega sveta soglasno sprejeli
sklep št. 37:
Potrdi se:
- prenos upravljanja vodovodnega omrežja v občini Turnišče na podjetje Varaš d.o.o.
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- prenos upravljanja z javno razsvetljavo v občini Turnišče na podjetje Varaš d.o.o.
- prenos upravljanja pokopališč v občini Turnišče na podjetje Varaš d.o.o.
- prenos upravljanja kanalizacijskega omrežja v občini Turnišče na podjetje Varaš
d.o.o.
K tč. 8: Obvezna razlaga odloka OPN
Župan v začetku razloži zakaj je potrebna obvezna razlaga, gre za anomalijo odloka OPN, ki
jo je potrebno odpraviti, zaradi same vsebine je to možno odpraviti z obvezno razlago odloka.
Gradivo je bilo obravnavano tudi na Odboru za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami, ker je bilo zavzeto pozitivno mnenje do obvezne razlage. Predsednik
dotičnega odbora na kratko povzame razpravo odbora.
Po krajši razpravi so člani občinskega sveta soglasno sprejeli
sklep št. 38: Potrdi se Obvezna razlaga odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Turnišče v predloženi obliki.
K tč. 9: Tehnični popravek OPN
Župan predstavi predlagane popravke, nato pozove predsednika Odbora za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, g. Janeza Lebarja, da predstavi stališče odbora.
G. Lebar pove, da je odbor zavzel pozitivno stališče do predlaganih popravkov z predlogom
da se iz alineje 3. člena Sklepa o tehničnem popravku izvzame besedica »prometne«. Po krajši
razpravi so prisotni prišli do sklepa, da se predlagani sklep pusti v prvotni obliki in se tako, da
na glasovanje.
Člani občinskega sveta so tako soglasno sprejeli
sklep št. 39: Potrdi se Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Turnišče v predloženi obliki.
K tč. 10: Prodaja zemljišč
Župan predstavi lokacije zemljišč, ki so predlagane za prodajo in razloge za prodajo. Po krajši
razpravi so člani občinskega sveta soglasno sprejeli
sklep št. 40: Potrdi se predlog prodaje občinskih zemljišč, in sicer:
- potrdi se prodaja parcele številka 2932/1, k.o. Renkovci, kupec parcele je podjetje
Paradajz d.o.o.
- potrdi se prodaja parcele številka 1686/2, k.o. Turnišče, kupec parcele je podjetje EOC
d.o.o., vendar je prodaja vezana na izgradnjo nove TP postaje na parceli št. 1686/1 ali na
parceli št. 1672/2 k.o. Turnišče. Kupoprodajni posel se lahko spelje šele ob podpisu
služnosti za izgradnjo TP postaje.
K tč. 11: Nakup zemljišč
Župan najprej predstavi predlog pod točko 1, ki predstavlja nakup zemljišč za potrebe
odlaganja odpada ob košnji in drugih organskih odpadkov. Navede, da gre za odlaganje raznih
nenevarnih odpadkov kot je odpad ob košnji igrišč, pospravljanju listja. Trenutno ni lokacije,
ki bi bila odmaknjena od naselij, zato se predlaga odkup zemljišč pri čistilni napravi.
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Podrobneje zadevo predstavi še v.d. direktorja podjetja VARAŠ d.o.o., ki je navede, da so to
parcele takoj ob čistilni napravi, ki so po površini majhne in niso primerne za kmetijsko
pridelavo.
Župan nato predstavi še zadevi pod točko 2 in 3, ki predstavljata podaritev parcel občini, na
katerih bo zgrajena cesta za dostop do objektov.
V razpravi g. Sobočan opozori, da mora biti pridobljeno soglasje od vseh lastnikov.
G. župan je navede, da se bo ta pripomba upoštevala in se bo pred podpisom pogodb pridobilo
vsa soglasja.
Po razpravi so člani občinskega sveta soglasno sprejeli
Sklep št. 41: Potrdi se predlog nakupa zemljišč in brezplačnega prenosa zemljišč na
Občino Turnišče, in sicer:
- Potrdi se predlog nakupa zemljišč parc. št. 242, 243, 244, 245 in 246 k.o. Nedelica za
potrebe odlaganja odpada ob košnji in drugih organskih odpadkov.
- Odobri se predlog za brezplačni prenos zemljišč na Občino Turnišče, parc. št. 2819/3,
2819/4 in 2823/4 k.o. Gomilica za ureditev poti.
- Odobri se predlog za brezplačni prenos zemljišč na Občino Turnišče, parc. št. 668/3,
673/2 in del parcele 681 k.o. Nedelica za ureditev poti.
K tč. 12: Dodelitev posebne stimulacije za diplomsko nalogo
Župan seznani člane sveta z vlogo za dodelitev posebne stimulacije za diplomsko nalogo, ki
obravnava področje Pomurja. Vlogo je obravnaval odbor za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti.
Predsednik odbora g. dr. Matej Zadravec člane občinskega sveta seznani, da je Odbor za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti obravnaval vlogo in se soglasno odločil
za predlog občinskemu svetu, da prošnji za dodelitev posebne stimulacije ugodi. Odbor
predlaga da se stimulacija odobri v dvakratnem znesku stimulacije za diplomsko nalogo, to je
120 €.
Občinski svet je brez razprave soglasno sprejel
Sklep št. 42: Nuši Hozjan, Ulica Štefana Kovača 124, 9224 Turnišče se za opravljeno
diplomsko nalogo »Analiza vpliva različnih faktorjev na ceno stanovanj in
stanovanjskih hiš v Pomurski regiji« dodeli posebna stimulacija v višini 120 €.
K tč. 13: Potrditev članov Uredniškega odbora za občinsko glasilo in članov Komisije za
prireditve
Predloga članov Uredniškega odbora in Komisije za prireditve poda g. dr. Matej Zadravec.
Navede, da je sestava uredniškega odbora zelo spremenjena, člani so vključeni tudi glede na
tematiko pokrivanje zadev in ne le na krajevno pokritost.
Občinski svet je brez razprave soglasno sprejel
Sklep št. 43:
- Za člane Uredniškega odbora se imenujejo:
Za urednika:
1. Uroš MAUČEC, Kratka ulica 5, 9224 Turnišče
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Za člane uredniškega odbora:
1. Neva PANTOVIČ, Renkovci 53b, 9224 Turnišče
2. Tatjana GJERKEŠ, Ulica 4. maja 26, 9224 Turnišče
3. Natalija CIGUT, Nedelica 3, 9224 Turnišče
- Za člane Komisije za proslave se imenujejo:
1. Danica KOCET, Mladinska ulica 15, 9224 Turnišče
2. Silva LUTAR, Ulica Štefana Kovača 21, 9224 Turnišče
3. Matej PUCKO, Ulica Štefana Raja 6, 9224 Turnišče
4. Marija MAGDIČ, Renkovci 155, 9224 Turnišče
5. Danijela SKLEDAR, Gomilica 141, 9224 Turnišče
6. Dušan TROJAK, Nedelica 58, 9224 Turnišče
K tč. 13: Sofinanciranje obrambe pred točo z letali
G. župan člane občinskega sveta seznani, da sta zadevo obravnavala Odbor za gospodarstvo,
varstvo okolja in gospodarske javne službe in Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje
z nepremičninami. Kljub določenim nejasnostim sta oba odbora zavzela stališče, da pokrijemo
naš delež za obrambo pred točo, če bodo pristopile k obrambi pred točo ostale pomurske
občine.
Občinski svet je brez razprave soglasno sprejel
Sklep št. 44: Občina Turnišče pristopi k združevanju sredstev za obrambo pred točo z
letali za leto 2011 v višini 2.226,85 € v kolikor k temu pristopijo ostale pomurske občine.
K tč. 1: Tekoče zadeve
 Pobuda Pomurske turistične zveze
Župan je predstavil pobudo Pomurske turistične zveze za ustanovitev regionalne destinacijske
organizacije, gre za organizacijsko obliko promocije turizma v širši regiji. Občina Turnišče bi
morala zagotoviti za ta skupen projekt sredstva v višini cca 7.500,00 € v treh letih. Župan je
poudaril predvsem skupno promocijo turizma, ker si sami tega vsako leto ne bomo mogli
privoščiti.
Po krajši razpravi je občinske svet soglasno sprejel
Sklep št. 45: Občina Turnišče bo pristopila k skupnemu projektu ustanovitve regionalne
destinacijske organizacije, če pride do realizacije projekta.
Nadaljnje razprave ni bilo. Tako so bile obravnavane vse točke dnevnega reda, župan je sejo
občinskega sveta zaključil ob 20,10 uri.

Zapisnikar:
Alenka Horvat l. r.

Župan Občine Turnišče:
Slavko Režonja l. r.
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