OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 1. IZREDNA SEJA, 14.5.2015
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ZAPISNIK
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila v četrtek, 14.5.2015 ob 19.00 uri
Seja je potekala v sejni sobi 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: /
Neopravičeno odsotni: Alenka Horvat
Drugi prisotni na seji: županja mag. Vesna Jerala Zver, Marjan Gjura – občinska uprava, Jožica Litrop –
občinska uprava
Seja se je pričela ob 19.30 uri.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 1. izredne seje Občinskega sveta Občine
Turnišče:
1.
2.

Podaja mnenja k prijavljenim kandidatkam za ravnateljico JVIZ OŠ Turnišče (Uporabite
gradivo, ki ste ga dobili pred predstavitvijo kandidatk, 11.5.2015 v OŠ Turnišče)
Sprejem sklepa o obratovalnem času in potrditev cen za uporabo teniškega igrišča.

O dnevnem redu ni bilo razprave.
Predsedujoča je dala na glasovanje
1. PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 1. izredne seje občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
PROTI ni glasoval nobeden član sveta.
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Dnevni red je bil sprejet.
AD 1.
Podaja mnenja k prijavljenim kandidatkam za ravnateljico JVIZ OŠ Turnišče
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli pred predstavitvijo kandidatk, 11.5.2015 v OŠ Turnišče.
Ga. županja pove, da bomo slišali povzetek predstavitev kandidatk za imenovanje v ravnateljico OŠ
Turnišče. V sledečem vrstnem redu, tako kot so prispele na OŠ Turnišče. Prva vloga je prispela od ge.
Mileve Kralj Buzeti, Anamarije Krvišek Zavec in tretja vloga od ge. Melite Olaj.
Ga. županja prosi predsednika zavoda sveta OŠ g. Mateja Viteza, da poda kratko poročilo s te
predstavitve.
G. Matej Vitez predlaga, da začnemo tako, da najprej predstavi nekaj izkušenj od kandidatk in nato še
povzetek vprašanj na katera so odgovarjale pozneje v skupini, ki so jo predstavljali ustanovitelji zavoda.
G. Matej Vitez predstavi kandidatke, tako kot so se predstavile na predstavitvi na OŠ Turnišče, dne
11.5.2015.
Ga. županja se zahvali g. Mateju Vitezu za predstavitev kandidatk za imenovanje v ravnateljico OŠ
Turnišče.
Ga. županja pove, da bi podala kratko poročilo glede sodelovanja s sedanjim vodstvom šole, ki je bilo
dobro, da so bili prijazni. Izpostavi, da že vrsto let delujejo v isti sestavi in da je pričakovala malo več.
Ga. županja naniza nekaj dejstev, ki se nanašajo na proračun (nabava pomivalnega stroja in
neplačevanje računov šoli s strani občine, neplačniki). Pove, da to ni njeno delo, ampak delo ravnateljice.
Izpostavi, da ni dobila še nobenega poročila s strani šole.
Ga. županja predlaga razpravo in podajo mnenj h kandidatkam.
G. Sobočan pove, da se je z enakimi vlogami za ravnatelja občinski svet srečeval že leto dni nazaj. Meni,
da je to, kar se predstavlja v predstavitvah nezadostno.
G. Sobočan pove, da ni navdušen nad kandidatkami.
G. Janez Lebar se strinja z zadnjim stavkom od g. Sobočana in ni navdušen nad kandidatkami, pričakoval
je več prijav, več izbire. Zanima ga, če je bilo že kakšno glasovanje?
Ga. županja pove, da je učiteljski svet že zaključil svoje glasovanje.
Ga. Silva Lutar pove, da ne ve če lahko s to informacijo gre v javnost. Učiteljsko-vzgojiteljski zbor je že
glasoval zadnjič takoj. Pove, da se bo vzdržala kakršnegakoli mnenja, ker je del kolektiva.
Ga. županja pove, da bo odločitev padla 19.5.2015 in bo sestavljena iz vseh treh sklopov in en sklop
predstavljamo mi.
Ga. Kocet pokomentira izjavo o tem, da se nam kandidatke ne dopadejo najbolje in meni, da je to
razmišljanje na mestu ali pa ne, oziroma nam nič ne pomaga. Pove, da pozna vse tri kandidatke.
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Ga. Kocet pove, da najbolje pozitivno razmišlja o ge. Meliti Olja. In to, da ni bilo rezultatov ne more
trditi, ker so bila vsaj tri področja omenjena (astronomija, Unesco šola, projekt Bralna pismenost).
Izpostavi, da ne držijo besede ge. Županje, da je ta kolektiv že vrsto let v isti sestavi, saj se je ta sestava v
zadnjem desetletju kar nekaj spremenila, je mladi kader.
G. Sobočan prosi za besedo in pove, da se ne bomo narobe razumeli, ne da mu niso všeč kandidatke
ampak program.
Ga. Silva Lutar povdari, da ni vse samo v ravnatelju, ampak tudi v posameznem učitelju, ki je del
kolektiva. Za izvedbo projektov lahko da nekdo idejo, ampak mora obstajati notranja motivacija pri
učitelju. Ker gre za timsko delo.
Ga. županja vpraša go. Silvo Lutar kako so zadovoljni z dosedanjim delom zdajšnje ravnateljice ge.
Melite Olaj?
Ga. Silva Lutar odgovori, da ona stvari jemlje bolj individualno in ne pričakuje samo, da dela tisto kar ji
ravnatelj pove, ker dela po lastni avtonomiji, po njenem na njeno delo v tolikšni meri ne vplivajo odločitve
ravnatelja. Je res, da imajo demokratičen način vodenja in si tudi podprt v tistem za kar se odločiš in
upošteva se avtonomija.
Ga. županja vpraša go. Silvo Lutar kaj pogreša?
Ga. Silva Lutar pove, da ona osebno nič.
G. Lebar vpraša, če bi se dalo delati bolje?
Ga. Silva Lutar pove, da je to vse odvisno od tega kako bodo učitelji pripravljeni delati drugače.
Ga. županja: »Ali mislite, da bi se dalo šolo vodit bolje?«
Ga. Silva Lutar pove, da je to relativno, vsaka oseba ima drugačen pristop.
G. Sep pove, da karkoli mi tu sprejmemo, če je kolektiv ne bo sprejel, ne bo v redu, ker bo težko delati.
Njegovo stališče je, da podpremo tisto, ki jo kolektiv sprejema.
Ga. Silva Lutar poda predlog, da se popravi napaka v predlogu sklepa pri zapisu imena in priimka za ga.
Anamarijo Zavec ter, da se doda JVIZ pred besedo OŠ Turnišče.
Ga. županja zagotovi, da se bo to popravilo.
Ga. županja napove glasovanje po istem vrstnem redu kot so kandidatke oddale vloge.
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje posamezne kandidatke:
a) kandidatka Mileva Kralj Buzeti: 0 glasov
b)kandidatka Anamarija Krvišek Zavec: 0 glasov
c)kandidatka Melita Olaj: 11 glasov
Predsedujoča je dala na glasovanje predlog sklepa.

3

OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 1. IZREDNA SEJA, 14.5.2015
2. PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Turnišče poda pozitivno mnenje k prijavljeni kandidatki za ravnateljico JVIZ OŠ
Turnišče za ga. Melito Olaj.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Glasovanja sta se vzdržala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 2.
Sprejem sklepa o obratovalnem času in potrditev cen za uporabo teniškega igrišča.
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Ga. županja pozove h komentarjem.
Ga. Kocet vpraša, če so cene bile primerjane in so primerljive z okoliškimi cenami in če je upravljalec
Denis in kako bo to organizirano?
Ga. županja odgovori pritrdilno. Pove, da je to odvisno kako si bodo fantje to razdelili - dežurstvo.
G. Sobočan povzame, da je upravljalec Občina, denar se zbira na občinski proračun.
G. Lebar poda predlog za zaščitno mrežo s strani odbojkarskega igrišč. Cena med prazniki in sobota,
nedelja je cena previsoka. Predlaga ceno 5 eur.
Ga. Silva Lutar se s tem strinja.
Ga. županja vpraša, če se strinjajo potem s to ceno, 5 eur, da poda sklep o potrditvi.
S predlagano spremembo cene za vikende in praznike so se strinjali vsi člani sveta.
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje:
3. PREDLOG SKLEPA:
Potrditev sklepa o obratovalnem času in potrditev cen za uporabo teniškega igrišča.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil sprejet.
S tem je bil izčrpan dnevni red 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Turnišče, zato je županja ob
20.30 uri sejo končala.
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ZAPISNIK PRIPRAVIL:
Jožica Litrop

ŽUPANJA:
Mag. Vesna Jerala Zver
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