OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 6. REDNA SEJA, 18.6.2015
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572-21-370,
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ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila v četrtek, 18.6.2015 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 in Robert Tkalčič.
Svojo odsotnost so opravičili: Alenka Horvat, Stanislav Šarkezi, Matej Vitez.
Drugi prisotni na seji: županja mag. Vesna Jerala Zver, Nada Zver, Marjan Gjura, Jožica Litrop uslužbenci občinske uprave ter Helena Ferčak predsednica Nadzornega odbora Občine Turnišče.
Seja se je pričela ob 18 uri.
Na seji je bilo navzočih 11 članic in članov sveta.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 6. seje Občinskega sveta Občine Turnišče:
1. Potrditev zapisnikov:
a) 5. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče (priloga št. 1)
b) 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Turnišče (priloga št. 2)
c) 1.korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Turnišče (priloga št.3)
2. Poročilo županje
3. Kadrovske zadeve
4. Obravnava poročila nadzornega odbora za proračun 2014 (priloga št. 4)
5. Obravnava zaključnih računov:
a) ZR proračuna Občine Turnišče za leto 2014 (priloga št. 5)
b) ZR Varaš d.o.o. za leto 2014 (priloga št. 6)
c) ZR Zavod Koušta za leto 2014 (priloga št. 7)
d) ZR JVIZ OŠ Turnišče za leto 2014 (priloga št. 8)
6. JVIZ OŠ Turnišče:
a) Predlog sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2015/2016 (priloga: št. 9)
b)Predlog nove ekonomske cene programa vzgojno-varstvenih storitev za šolsko leto 2015/2016
(tudi pod prilogo št. 9)
c) Kadrovski načrt JVIZ OŠ Turnišče za leto 2015 (priloga št. 10)
d) Finančni načrt JVIZ OŠ Turnišče za leto 2015 (priloga št. 11)
7. Potrditev cen za uporabo fitnesa in najem prostora v večnamenskem centru (priloga št.12)
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8. Odlok o sprejetju OPPN za gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU17 in
TU19 (priloga št. 13)
9. Pomurske lekarne:
a) Letno poročilo za 2014 (priloga št. 14)
b) Poročilo o programu dela in finančnem načrtu za leto 2015 (priloga št. 15)
10. Vprašanja in pobude članic in članov sveta
11. Razno
Ga. županja je dala dnevni red v razpravo.
g. Flucher je predlagal, da se točka dnevnega reda 10. Vprašanja in pobude članic in članov sveta
premakne pod točko 3. ali pod točko 2.
ga. županja se je strinjala s predlogom in dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 1:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 6. redne seje občinskega sveta s predlagano spremembo.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI so glasovali 3 člani sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
AD 1.
POTRDITEV ZAPISNIKOV:
a) 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TURNIŠČE,
b) 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TURNIŠČE,
c) 1. KORESPONDENČNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TURNIŠČE
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
a) Ga. županja je dala na razpravo zapisnik 5. redne seje OS Občine Turnišče.
O zapisniku 5. redne seje ni bilo nobene razprave.
Ga. županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št.2:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče, z dne
26.3.2015 v priloženi obliki in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
b) Ga. županja je dala na razpravo zapisnik 1. izredne seje OS Občine Turnišče.
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O zapisniku 1. izredne seje ni bilo nobene razprave.
Ga. županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št.3:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Turnišče z dne
14.5.2015 v priloženi obliki in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
c) Ga. županja je dala na razpravo zapisnik 1. korespondenčne seje OS Občine Turnišče.
g. Sobočan poda pobudo oz. vprašanje, glede razdelitve sredstev društvom. g. Sobočana je zanimalo ali se
bo in kako se bo kontroliralo izvajanje teh programov ali so pripravljeni ustrezni mehanizmi, da se
kontrolira poraba teh sredstev. g. Sobočana je še zanimalo ali bodo svetniki o tem obveščeni. Pove še, da
želi, da so o tem obveščeni.
Ga. Kocet predsednica Komisije za razdelitev sredstev društvom poda odgovor. Ga. Kocet še pove, da so
v Komisiji po besedah ge. Danijele razbrali, da se nekateri projekti niso izpeljali, društvo-a pa so dobila
denar.
Ga. Kocet pove, da se bo delo oz. aktivnosti spremljalo kolikor se bo lahko z opazovanjem (obenem ga.
Kocet k temu pozove tudi svetnike) s strani članov Komisije, Zavoda Koušta in tam kjer bo izpad, se bo to
zabeležilo.
Ga. Kocet predlaga mehanizem, ki bi se ga dalo sprožiti in sicer ta, da bi vsa društva dobila najprej
približno polovico sredstev, ki so jim bila dodeljena in če se programi ne bi izvajali, bi se lahko takoj rezal
denar. Ga. Kocet še pove, da če se bo to zgodilo v naslednjem koledarskem letu, bi se izpad analiziral,
zapisati bi se moralo v obliki zapisnika in tem društvom to ob novi dodelitvi sredstev upoštevati.
Ga. Kocet doda, da so že tekli pogovori o tem, da se bo Pravilnik o dodeljevanju sredstev društvom
spremenil.
g. Sobočan pove, da pri tem gre za to, da se bdi nad porabo občinskega denarja in da so sredstva
upravičeno dodeljena.
g. Sobočan predlaga, da se sredstva društvom izplačujejo kvartalno za nazaj.
g. Flucher pove, da je v zapisniku o 1. korespondenčni seji pogrešal zapisane pripombe.
Ga. Litrop odgovarja, da je ona pisala zapisnik, da se spomni, da je bila dana ena pripomba, ni pa tega
zapisala v zapisnik. Pove, da to lahko popravi.
g. Gjura pove, da v korespondenčno sejo pripombe ne spadajo.
g. Flucher predlaga, da se potem pripombe brišejo ven.
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g. Sep pripomni, da je letos prvič, ko so zraven dobili seznam s točkami in zneski za vsako društvo in se
obenem za to zahvali Komisiji.
g. Sep predlaga, da se v zvezi s korespondenčnimi sejami, svetnike obvesti tudi po telefonu, zaradi
kratkega roka.
g. Gjura pove, da je pri korespondenčni seji možno glasovati tudi po telefonu.
g. Lebar poda predlog vezan na razpis za dodelitev sredstev društvom. G. Lebar predlaga, da se
svetnikom predložijo seznami projektov društev, da bi lažje gledali, spremljali ali se projekti izvajajo. G.
Lebar pove, da je o tem opozarjal že lansko leto.
Ga. županja odgovarja, da sta Komisiji delali vestno in odgovorno in da so nekateri predsedniki društev
želeli videti in so tudi imeli možnost vpogleda, ravno tako imajo to možnost svetniki.
g. Lebar pove, da je želel le seznam projektov po naslovih in nekaj kratkih stavkov za obrazložitev tega, še
pred samim glasovanjem.
Ga. županja še doda, da je gledano fizično teh vlog s seznami in opisi projektov veliko.
Ga. županja še pove, da bo nov Pravilnik vse te pomanjkljivosti odpravil.
g. Sobočan pove, da se mu je zastavilo vprašanje, zakaj sploh morajo svetniki glasovati o razrezu sredstev
za določena društva, če ne poznajo projekta in vsebine.
Ga. županja ponovi, da bo potrebno spremeniti Pravilnik, da do sedaj se je pa moralo delati po starem
Pravilniku, ker je ta tako sestavljen.
g. Lebar pove, da je sedaj dobil podatek, da projekti niso bili izvedeni, društva pa so dobila denar. G.
Lebarja zanima kdo bo odgovarjal za to ali Komisija v pretekli sestavi in ali se tista sredstva potem
vrnejo.
Ga. županja odgovori, da bi morali dobiti manj sredstev.
Ga. Kocet pove, da od lani ne more komentirati. Ga. Kocet pripomni, da je težko predstaviti projekte na
korespondenčni seji. Ga. Kocet razloži, da bi se dalo predstaviti projekte na redni seji, vendar je projektov
res veliko, glede na to koliko je društev in da je vsako društvo prijavilo kar nekaj projektov.
Ga. Lutar poda mnenje na zgornjo razpravo in pove, da je obravnava in spoznavanje programov
posameznih društev naloga Odbora za negospodarstvo. Ga. Lutar pove, da bi Odbor potem svetnikom dal
kratko poročilo in predstavil projekte, ki izstopajo.
g. Lebar vpraša, če se bo z novim Pravilnikom urejalo vračilo sredstev za nazaj.
Ga. županja pove, da se bo z novim Pravilnikom urejalo ocenjevanje/vrednotenje projektov za nazaj.
Ga. županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št.4:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi zapisnik 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine
Turnišče z dne 4.6.2015 v predlagani obliki in vsebini.
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Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD 2.
POROČILO ŽUPANJE
Ga. županja predstavi poročilo o izvedenih aktivnostih od prejšnje seje občinskega sveta:
 Vsak mesec se v vsa gospodinjstva pošlje letak na katerem so zapisane vse aktivnosti za tekoči
mesec. Pove, da se je rok za dokončanje Pomurskega vodovoda sistema A, prestavil iz 30.6.2015
na 30.9.2015. Opozorila je, da se bo čez poletje izvajalo priklapljanje iz starih vodov na nove.
 Do 6.7.2015, je odprt 2. razpis za odprodajo 4 stanovanj v Lendavi, ki so v lasti Občine Turnišče.
 V mesecu aprilu je bilo odprtje centra Jager in takrat so se zaključila tudi asfaltna dela na
Industrijski ulici.
 Konstituirali so se vsi Odbori in Komisije.
 V mesecu juniju poteka pregled vseh cest v Občini Turnišče, ki ga vodi Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu. K sodelovanju so bili pozvani vsi predsedniki KS in občani.
 Komisija za prireditve in proslave je imela nalogo, da do 24.6.2015 na papirju organizira vse
prireditve v tem letu vključno z novoletno prireditvijo, ampak do danes niso predložili, razen
poročila organizacije do vključno 15.8.2015.
 Statutarno-pravna komisija pregleduje Staut, Pravilnike in druge akte Občine Turnišče.
 Prošnja za predstavnike ustanovitelja: Pomurske lekarne, ZD Lendava, Ljudske univerze
Lendava, Sklad RS za kulturo, da podajo najkasneje 3 dni po sklicanem sestanku kratka poročila
s sestanka ge. županji.
 Polanščekova hiša je odkupljena, glede na to, da letos ne bo razpisov iz EU, bo hiša na obnovo
počakala na naslednje leto. Pripravljeni so projekti in čakajo, da se to izvede.
 Pretekli teden je potekal prevzem 1. faze regionalne ceste skozi Turnišče in le-ta je bila predana v
uporabo občankam in občanom.
 Spremenila se je omejitev 40 km/h skozi naselje na 50km/h skozi naselje (razen pri šoli). Potrebno
bo to še fizično izpeljati. Ker se projekta ne da spreminjati se lahko edino zmanjša še svetilnost
lučk.
 Od 15.6.2015 se dela drugi del regionalne ceste skozi Turnišče – 2. faza. Vse občanke in občane
pa se naproša za razumevanje in upoštevanje spremenjenega režima na cesti.
 V preteklih desetletij so se zaradi uporabe cest prodaje-nakupa parcel samodejno spremenile
meje in zaradi tega se je naredilo približno sedem geodetskih izravnav in posnetkov po vaseh.
 Namesto direktorice Zavoda Koušta, ki je na bolniški, poda ga. županja poročilo Zavoda. Na
Koušti se trenutno opravljajo enostavna dela in dela, ki se vodijo iz Občine. Izvedena je bila
pogovorna oddaja predstavnikov društev, pospremilo se je devetošolce na novo pot iz OŠ na
srednjo šolo, deležni smo bili obiska starodobnih vojaških vozil, uspešno se je pospremilo rekrute
na njihovi poti, finančno pa se je prispevalo isto kot vsako leto.
 Zavod Koušta je od novembra 2014 do danes dobil natančna navodila za samostojne akcije,
vendar teh ni in se zamujajo priložnosti za pridobitev dodatnih finančnih sredstev kot občina in
kot društva, promocija Občine se ne izvaja tako kot bi se lahko.
 Glede100 letnice Cerkve še ni nič narejeno.
 Javno podjetje Varaš (direktor g. Novič je še na bolniškem) pod vodstvom mag. Franca Vinčeca
uspešno opravlja vse naloge in dela, ki so mu zaupana. Delovna skupina pod vodstvom g. Bojana
Lebarja uspešno obvladuje teren (košnja, čiščenje jarkov, na odvodnih jarkih kjer je treba
gradijo propuste).
 Na podlagi izredne seje smo dobili ravnateljico go. Melito Olaj in z njo uspešno sodelujemo.
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 Kot občina smo bili nominirani za nagrado Zlati kamen.
 Deluje nova spletna stran Občine.
AD 3.
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV IN ČLANIC SVETA
Ga. županja pozove svetnike k dajanju pobud, vprašanj, pripomb.
g. Flucher vpraša, če bodo kmetijske površine tudi v prodaji.
Ga. županja pove da ja, da so bile že na oglasni deski.
g. Gjura pove, da je že preteklo in da se jih je nekaj prijavilo, ne pa dosti.
g. Flucher vpraša, če bodo bele črte na Industrijski ulici.
Ga. županja odgovarja, da bi mogle biti.
g. Flucher vpraša kje bodo začeli z obnovo ceste skozi Turnišče.
Ga. županja odgovori, da bi danes morala imeti sestanek z g. nadzornim, ampak ni prišel zaradi drugih
obveznosti. Prišel bo v ponedeljek in takrat bo dobil vprašanja.
g. Flucher pove, da so bili opravljeni ogledi po vaseh z Jedinstvom in da je bila iznešena prošnja, da bi ob
glavni cesti namesto bankine s šodrom bila zemlja.
Ga. županja pove, da so se ravno danes na sestanku to pogovarjali in da so obljubili, da bodo naredili.
g. Sobočan vpraša glede posredovanja informacij oz. poročanja informacij o sejah, če bi ustrezal
zapisnik.
Ga. županja potrdi, da ji je možno podati zapisnik seje.
Ga. Lutar pove, da je pričakovala poročilo s strani ge. županje, glede odvodnjavanja, kako napreduje.
g. Flucher pove, da je bilo obljubljeno, da bo v 6 mesecih vse opravljeno, ampak v samih Renkovci ni bilo
narejeno nič. G. Flucher izpostavi problem pri hiši Magdič – prekop, ki še ni narejen.
g. Tkalčič vpraša svetnike, če so potrdili proračun za leto 2015 - ker on ga ni in doda, da tam ni
odvodnjavanja in ga tudi ne bo.
Ga. Lutar pove, da so verjeli, temu, da je vse to skrito pod drugimi postavkami pri podjetju Varaš.
Ga. županja se zahvali za komentarje in pove, da tako nič spet ni, da je delala na tem in je bila na zvezi za
prepuste skozi državno cesto. Ga. županja pove, da je potrebno še skomunicirati z nadzornim za državno
cesto.
Ga. županja še pove, da se bodo prepusti naredili skupaj z izgradnjo državne ceste. Pove, da ima Varaš
sedaj košnjo trave in da ni res, da niso urejali jarkov oz. odvodnjavanja, ker so čistili jarke, kar je
predpogoj za to. Ga. županja pove, da se odvodnjavanje nadaljuje, sicer počasi, to pa zato, ker so tu
zraven še drugi ljudje, kajti vsi jarki niso v občinski lasti, zato se čaka.
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Ga. Denša zaprosi, če lahko v imenu KS Nedelica, prenese vprašanje glede odvodnjavanja in pove, da so
vaščani oz. lastniki že podali soglasja ter pove, da so ljudje nemirni in sprašujejo ali bo to delal Varaš, bo
letos, drugo leto, ni denarja ,… Ga. Denša doda, da je več teh vprašanj in da ljudi zanima, če so kje v
računu.
Ga. županja odgovarja, da so v računu in obrazloži, da je Varaš tekom leta dobil dodatna dela, ki niso
bila v proračunu in so morali poleg vseh nalog tudi tisto urediti.
g. Lebar pove, da misli, da ni glavna krivda samo od ge. županje, saj manjka direktor Varaša, kar je velik
manjko.
g. Lebar še pove, da misli, da je Varaš ali pa tisti, ki mu daje napotke neprimeren za to delo –
odvodnjavanja.
g. Lebar še izrazi skrb, da nismo sposobni rešiti odvodnjavanja v smeri rondoja in pri Cerkvi, do
asfaltiranja drž. ceste. G. Lebar pove, da se prepusti naredijo, ampak problem je, da so hiše nižje.
g. Lebar doda, da projekt na javni razgrnitvi ni obravnaval tega.
Ga. Lutar pove, da so na javni razgrnitvi povedali in našli rešitev in gospod, ki je pripravljal projekt je bil
seznanjen z vsemi rešitvami obstoječega stanja in bi moral na tem graditi naprej.
g. Flucher se vključi in pove, da ga skrbi celoten projekt odvodnjavanja.
g. Flucher pove, da se je v samem začetku mogoče preveč zahtevalo in pričakovalo od Varaša, da je on
spraševal že na začetku, če so Varaš sploh strokovno usposobljeni za to delo.
Ga. županja poda odgovor na vprašanje Črni potok, ki se je letos sčistil in pove, da se ga bolj ne da
poglobiti, ker se pride do podtalnice, tega pa ARSO ne dovoljuje.
g. Lebar pripomni, da je potrebno začeti razmišljati o »mali Ledavi«.
g. Litrop pove, da je že opozarjal na posamezne probleme, ga pa zanima situacija in kako bo to rešeno v
Renkovcih pri Štefanu Černiju 57a, kjer je jarek ob državni cesti prekinjen in zasut, zato se voda - ob
dežju več dni, ki priteče po jarku razliva po njegovem dvorišču in naprej po domačiji Srakovih. g. Litrop
pove, da tu dodaten problem predstavlja še voda iz rastlinjakov, ki se zliva v ta isti jarek.
Ga. županja pove, da je bil projekt narejen, zbirajo se predračuni in opozori, da bo del tega naredila
država, zato je daljša procedura.
Ga. županja poda odgovore glede odvodnjavanja. Ga. županja pove, da je podjetje Varaš postavilo nekje
30 ali celo več nujnih prepustov po celi Občini.
g. Sep pove, da je Črni potok koliko toliko rešen v predelu od Turnišča do Nedelice. G. Sep pove, da ga
moti, da ni ščiščen od hiše Černi Darinka pa do mostu na cesti Dobrovnik – Turnišče.
g. Sep predlaga, da se to pogleda.
g. Sep še predlaga, da se pokosi trava pri Polanščekovi hiši.

7

OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 6. REDNA SEJA, 18.6.2015
g. Sep pove, da Industrijska ulica ni popolnoma urejena, pohvali pa, da so na kandelabrih nosilci za
zastave po eden na vsakega in ne dva na vsakega drugega kot je to na Ul. Štefana Kovača. G. Sep
pripomni, da če nimamo Turističnega društva, naj vsaj Varaš skrbi za to in da je Varašu že predlagal, da
dokupi določeno število zastav.
Ga. županja odgovarja, da so zastave že naročene in da se bodo menjale tudi javne svetilke ter kakšen
kandelaber.
g. Flucher vpraša, če je že razdeljeno po vaseh kam bodo šle svetilke.
Ga. županja odgovarja, da ima to Varaš prek.
g. Flucher pove, da ima za Varaš še eno delo in sicer košnjo poljskih poti.
g. Sep se pridruži razpravi in opozori, da poljske poti niso urejene.
g. Sep izpostavi težavo z Jedinstvom v smislu, da jim nihče ne sme nič rečti, ker se mu zdi, da takoj
zamerijo.
g. Sep še vpraša kako so lahko postavili hidrant na sredino pločnika pred Občino.
Ga. županja pove, da so za ta hidrant dogovorjeni s Pomgradom, da se bo pogledalo, če se ga bo dalo
prestaviti.
g. Sep pove, da ni vredu, da se je v preteklosti pristalo na zoženje regionalne ceste in da se o tem v vseh
štirih letih ni vprašalo občane.
Ga. županja pove, da na stvari, ki so že bile narejene, ne more vplivati in meni, da sedaj ogromno
sodeluje z občani in predsedniki KS.
g. Sep poda pobudo svetnikom naj se razjasnijo, če ga podprejo ali zavrnejo glede Listine Marije Terezije,
ker bi pri predaji morala biti narejena darilna pogodba in zraven še omeni, da je podpis nečitljiv.
G. Sep pove, da se ne strinja, da bomo sedaj faksimile morali plačati, (če je to naša last) in da se te stvari
sploh hranijo v Lendavi.
g. Sep predlaga, da se sprejme sklep, da preko odvetnika to uredimo.
Ga. županja pove, da je tudi to del njenega projekta in da je g. Pal že seznanjen s tem.
Ga. županja razloži, da so vse listine izdane pred l.1800 slovenska last – skupna, ker gre za zgodovinsko
vrednost. Ga. županja pove, da bi preko odvetnika lahko zahtevali, ampak da ne bomo mogli več dobiti
nazaj v Turnišče, temveč samo, da se hrani kje drugje – v drugi knjižnici ali inštituciji.
g. Sep pove, da želi slišati mnenje še od ostalih svetnikov.
Ga. županja pove, da ima že predračun za faksimile, vendar to predstavlja velik zalogaj za občino.
Ga. Lutar pove, da je ona ta problem že izpostavila in predlaga, da se to prej razišče, ker je ta stvar
prešla tja brez dovoljenja oz. vednosti Ceha.
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Ga. županja pove, da g. Pal že ve kaj mora narediti.
g. Sobočan pove, da je ta listina last neke lokalne skupnosti, društva in se sprašuje, da ne ve, če obstaja
kak zakon, ki bi predpisoval, da se to mora hraniti na nekem določenem mestu in da ga lokalna skupnost
mora predati. G. Sobočan pove, da če to obstaja, potem smo to izgubili zavečno.
Ga. županja še enkrat ponovi, da g. Pal ve kaj mora narediti, da lahko potem ona nadaljuje postopke.
Ga. Kocet pove, da je to tja prišlo po zelo čudni poti in glede na dopis iz knjižnice, ki je bil dan na našo
občino, se mora hraniti pri določeni temperaturi v trezorju. Ga. Kocet pove, da se trezor da kupiti in stane
okoli 200 eur. Ga. Kocet še doda, da se ji zdi, da so ti faktorji, ki jih knjižnica navaja v dopisu, zelo za lase
privlečeni, saj se je knjiga vedno hranila pri tistem ceh majstru, ki je bil ceh majster posameznega ceha.
Ga. županja predlaga, da nadaljujejo z naslednjo temo.
Ga. Lutar pove, da je s strani občanov dobila informacijo oz. so tekle razprave o tem, če v naši občini
nimamo zadostnih kriterijev, da bi dobili zdravnika za vseh pet dni v tednu.
Ga. Lutar izpostavi problem opozorilnih tabel na Skate parku. Ker jih ni, meni, da ne bi smel biti dan v
uporabo in sprašuje kdo bo odgovarjal, če se kaj zgodi,
Ga. županja odgovarja na vprašanje ZD/zdravnica in pove, da ni tako enostavno dobiti zdravnika, saj je
sama osebno klicala zdravnike-ce, zobarje, sodeluje z ZD Lendava, Ministrstvom za zdravje,… in pove, da
je potrebno počakati do konca leta, ko bodo zdravniki-ce opravili strokovne izpite in takrat bodo na
razpolago, saj ji je obljubljen splošen-a zdravnik-ca.
Ga. županja omeni, da potekajo tudi pogajanja za defibrilator in da je vse v delu.
Ga. Lutar izpostavi problem na šolskem igrišču, kjer je kar nekaj objektov v uporabi, ni pa nobenega WCja.
Ga. županja odgovori, da je celotno šolsko igrišče v obdelavi, na papirju in da je problem pri Skate parku
ta, da je evropski projekt in se ga ne da samo tako prestaviti in spreminjati.
Ga. Lutar vpraša za avtobusno postajališče pri šoli na ulici Štefana Kovača, kjer ni hišice.
Ga. županja odgovarja, da bo potrebno počakati na projekte LAS - kamor bomo to lahko uvrstili in
obenem omeni, da se zbirajo informacije/projektni predlogi za LAS, saj je za novo programsko obdobje
predviden pristop od »spodaj navzgor«.
Ga. Lutar predlaga, da se o teh stvareh razpravlja na Odborih.
Ga. županja pozove, da se predlogi dajo, da se to pošlje naprej.
Ga. Bukovec pove, da se govori o zaprtju Pošte v Turnišču.
Ga. županja odgovarja, da Pošta v taki obliki ne bo več dolgo obstajala, ne ve se do kdaj.
g. Flucher vpraša go. županjo, če ima kaj vpliva, da Pošta ostane.
Ga. županja odgovori, da nima vpliva na to. Razloži še, da poštne storitve ostanejo v občini, samo ne v
taki obliki kot do sedaj.
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AD 4.
KADROVSKE ZADEVE
Ga. županja poda poročilo, da je ga. Danijela Skledar še na bolniški, katero nadomešča ga. Janja Žalik. V
knjižnici se je preko javnih del zaposlilo g. Dejana Ternarja, v fitnesu pa je zaposlen g. Denis Lutar. Na
bolniškem staležu je še vedno g. Klavdij Novič, namesto njega se je za določen čas do 15. februarja 2016,
za 4 ure zaposlilo g. Franca Vinčeca. Iz Nadzornega odbora Občine Turnišče je odstopil g. Jože Bence,
zato je ga. županja na tem mestu zaprosila, da Komisija za mandatna vprašanja in volitve na naslednji
seji poda nov predlog.
g. Flucher zaprosi za predstavitev nove sodelavke.
Ga. Litrop se na kratko predstavi, pove, da ni na delovnem mestu tajnika občinske uprave, ampak je
zaposlena kot svetovalec III.
Ga. županja doda, da pa opravlja popolnoma iste posle, razen vodenja projektov.
g. Flucher doda, da bi potem lahko bila tajnik občinske uprave.
Ga. Litrop omeni, da so tam potrebne drugačne delovne izkušnje.
g. Flucher vpraša zakaj občinski svet ne rabi potrditi sistemizacije.
Ga. županja odgovarja, da zato, ker je tak Pravilnik.
g. Flucher povzame, da če je šlo za spremembo sistemizacije delovnega mesta – ukinitev enega delovnega
mesta in nastavitev novega delovnega mesta, župan to predlaga občinskemu svetu in občinski svet glede
na situacijo sprejme oz. potrdi.
g. Gjura pove, da sistemizacijo občinske uprave sprejme župan.
g. Flucher povdarja, da je v tem primeru šlo za spremembo.
g. Flucher pove, da je njegovo mnenje takšno, da bi tu mogli občinski svetniki dati soglasje.
Ga. županja odgovarja, da se je o tem pogovarjala z odvetnico in obrazloži postopek.
g. Sobočan pove, da si je pridobil pravno mnenje in da je drugačno. G. Sobočan pove, da je res, da
sistemizacijo predlaga župan, potrditi bi pa v vsakem primeru moral občinski svet, vsako spremembo, ki
se zgodi v tej sistemizaciji.
Ga. županja vpraša za konkreten predlog oz. komentar, ker je ga. Jožica svetovalec III ali bi mogla biti
višje rangirana in vpraša svetnike, kaj jih tukaj moti, ali to, da niso bili vključeni pri sistemizaciji ali
konkretno gre na Jožico.
g. Sobočan pove, da se samo boji, da ne bi obšli zakona/sistema, ki določa druge zadeve oz. drugače
funkcionira. Pove še, da sprejme razlago od gospe županje.
g. Gjura pove, da je vsa zadeva bila pregledana na republiški komisiji.
Ga. županja doda, da je bilo vse pregledano na republiški komisiji, celo dvakrat.
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g. Gjura pove, da OS sprejme Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, za
sistemizacijo pa je pristojen župan.
g. Flucher doda, da je slišal po radiu, kjer je šlo sicer za mestno občino v Sloveniji, kjer je župan
predlagal OS v potrditev spremembo sistemizacije.
Ga. županja pove, da imajo tam mogoče tako naravnan Pravilnik.
g. Flucher predlaga, da naj Pravno – statutarna komisija pove svoje.
Ga. županja se strinja.
g. Flucher predlaga naj se nova sodelavka do konca predstavi.
Ga. Litrop nadaljuje s predstavitvijo.
Ga. županja spomni in doda, da ima ga. Litrop opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka ter doda,
da projekti ne grejo oz. ne bodo šli preko nje.
g. Lebar zaželi ge. Litrop veliko uspeha in predlaga, da se nadaljuje seja.
g. Sep vpraša, če ima ga. županja opravljen strokovni izpit iz ZUP-a.
Ga. županja odgovarja, da ne, ampak ga bo naredila. Predlaga, da se najprej opravijo nujne stvari.
g. Sep opozori, da če se kdo pritoži, lahko odločba županje pade.
Ga. županja pove, da se tega zaveda.
AD 5.
OBRAVNAVA POROČILA NADZORNEGA ODBORA ZA PRORAČUN 2014
Ga. županja zaprosi predsednico Nadzornega odbora Občine Turnišče go. Heleno Ferčak, da poda
poročilo.
Ga. Ferčak se zahvali za besedo in pozdravi prisotne, ter pove, da je počaščena, da ji je dodeljena tako
pomembna in hkrati odgovorna funkcija v Občini Turnišče.
Ga. Ferčak pove, da je Nadzorni odbor na svoji 1. redni seji dne 20. aprila 2015, obravnaval proračunsko
porabo Občine Turnišče in napisal poročilo, ki je priloženo v gradivu.
Ga. Ferčak pove, da bo zato podala samo ključne ugotovitve NO in sklepe, ki jih predlaga v obravnavo,
sprejem in potrditev OS.
Ga. Ferčak pove, da je NO dne 20.4.2015, pri pregledu porabe proračunskih sredstev sprejel prvi sklep,
da ni bilo ugotovljenih nepravilnosti in odstopanj sprejetega proračuna za l. 2014, Občinskemu svetu
predlaga, da predlagano poročilo obravnava in sprejme ter potrdi in sprejme porabo proračunskih
sredstev v času od 1.1.2014 – 31.12.2014.
Ga. Ferčak pove, da je NO pregledal tudi poročila JVIZ OŠ Turnišče, Poslovno poročilo Zavoda Koušta
in Poslovno poročilo Javnega podjetja Varaš d.o.o., vse za leto 2014, kjer prav tako ni ugotovil
nepravilnosti.
Ga. Ferčak pozove OS Občine Turnišče k potrditvi in sprejemu predlaganih poročil.

11

OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 6. REDNA SEJA, 18.6.2015
Ga. županja pove, da je Občina Turnišče leto 2014, zaključila s pozitivnim zaključkom, za kar se je
potrebno zahvaliti predhodnikom, ki so znali Občino obvarovati pred zadolževanjem.
Ga. županja odpira razpravo.
Ga. županja najavi glasovanje.
PREDLOG SKLEPA št.5:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi sprejem Poročila Nadzornega odbora Občine Turnišče o
proračunski porabi Občine Turnišče, JVIZ OŠ Turnišče, Javnega zavoda Koušta in Javnega podjetja
Varaš d.o.o., za obdobje od 1.1.2014 - 31.12.2014, v predlagani obliki in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD 6.
OBRAVNAVA ZAKLJUČNIH RAČUNOV:
a) ZR proračuna Občine Turnišče za leto 2014 (priloga št. 5)
b) ZR Varaš d.o.o. za leto 2014 (priloga št. 6)
c) ZR Zavod Koušta za leto 2014 (priloga št. 7)
d) ZR JVIZ OŠ Turnišče za leto 2014 (priloga št. 8)
v predlagani obliki in vsebini.
Ga. županja odpira razpravo za točko
a) ZR proračuna Občine Turnišče za leto 2014 (priloga št. 5).
Ni bilo razprave.
Ga. županja najavi glasovanje.
PREDLOG SKLEPA št.6:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi sprejem
predlagani obliki in vsebini.

ZR proračuna Občine Turnišče za leto 2014, v

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Ga. županja odpira razpravo za točko
b) ZR Varaš d.o.o. za leto 2014 (priloga št. 6)
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g. Tkalčiča zanima dobiček podjetja Varaš d.o.o., ki je zelo nizek glede na odmerjen davek, ki pa je zelo
visoko odmerjen. G. Tkalčiča tukaj zanima kaj je kdo izzvzel.
Ga. Zver se opraviči in pove, da ona v svoji funkciji ni pristojna za komentar poslovnega poročila Varaš
d.o.o.
Ga. Zver pove, da je Nadzorni svet Varaša to pregledal.
g. Tkalčič pripomni, da ni bil seznanjen s sestavo Nadzornega sveta Občine Turnišče.
Teče razprava o tem kdo je odstopil in kdo so novi člani.
Ga. Zver poda, da je Nadzorni svet družbe Varaš d.o.o., obravnaval poslovno poročilo javnega podjetja.
g. Sep pove, da se dosti govori o neplačnikih po vaseh in opozori, da se je tu nekaj let slabo delalo na
izterjavah.
Ga. županja odgovarja, da to rešuje podjetje Varaš, konkretno g. Vinčec z odvetnico.
Ga. županja predlaga, da se držijo dnevnega reda.
Ga. županja prosi še za morebiten komentar na ZR podjetja Varaš d.o.o.
Ga. županja najavi glasovanje.
PREDLOG SKLEPA št.7:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi sprejem ZR Varaš d.o.o. za leto 2014, v predlagani obliki in
vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Ga. županja odpira razpravo za točko
c) ZR Zavod Koušta za leto 2014 (priloga št. 7)
g. Lebar vpraša, če bo dobil odgovor glede na to, da direktorice ni in ni niti njene namestnice.
g. Lebar pove, da ga je zmotila stran prihodkov/odhodkov pri -Turizem na Koušto ter Stroški dela, kjer so
enormne številke za svetovalne storitve, računovodske storitve ter vodenje projektov, poleg tega, da je
direktorica zaposlena.
Ga. županja odgovori, da namestniki niso pooblaščeni, da bi odgovarjali na tovrstna vprašanja in ker sta
direktorja na bolniški ne moreta prisostvovati na seji.
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Ga. županja odgovarja glede računovodskih storitev, ki so bile res drage v tistem obdobju, vendar so
sedaj zminimalizirani na nulo.
Ga. županja še pove o Turizmu na Koušto, da je sama posegla vmes glede organizacije glasbe, ki se je
letos pocenila in da letos ne bo vstopnine.
Ga. županja pove, da se na Koušti delajo le nujna dela, ravno zato ker ni direktorice.
g. Lebar pozove in zaprosi go. Kocet, ki je v Svetu zavoda Koušta, da mu do naslednje seje oz., ko bo
uspela, pripravi obrazložitev za postavki Stroški prireditve Turizem na Koušto in Stroški vodenja projekta.
g. Lebar pripomni, da je v zadnjem mesecu dni opazil povečan obisk pri Cerkvi in da je bil tam samo en
ponudnik, pa še ta ni bil iz naše Občine. g. Lebar še omeni srečanje starodobnikov, vseslovensko srečanje
vernikov in pove, da nikjer ni bilo nobene ponudbe ne od društev in ne od Koušte.
Ga. županja pove, da je dala navodila in naloge Koušti, ampak do danes niso naredili tega.
g. Flucher pove, da je v ZR Zavoda Koušta postavka 3.1 in indeks nerazumljiv in predlaga njegovo
znižanje za naslednje leto.
g. Sep pove, da ga čudi kar je slišal, da zaposleni na Koušti povejo, da so samo preko javnih del in se
upirajo, da ne bi delali. G. Sep poudari, da je tu treba imeti človeka, ki zna biti organizator.
g. Sep še izpostavi problem izstavljanja računov s strani lokalnih pridelovalcev/prodajalcev na stojnicah
in spomni, da je dal predlog, da se sestavijo vprašanja za inšpektorje.
Ga. županja odgovarja, da je po vseh prošnjah šele danes dobila ta vprašanja.
Ga. županja najavi glasovanje.
PREDLOG SKLEPA št.8:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi sprejem ZR Zavod Koušta za leto 2014, v predlagani obliki in
vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ga. županja odpira razpravo za točko
d) ZR JVIZ OŠ Turnišče za leto 2014 (priloga št. 8)
Za točko d) ni bilo razprave.
Ga. županja najavi glasovanje.
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PREDLOG SKLEPA št.9:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi sprejem ZR JVIZ OŠ Turnišče za leto 2014, v predlagani obliki
in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD 7.
JVIZ OŠ TURNIŠČE
Obravnava in potrditev:
a) Predlog sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2015/2016 (priloga: št. 9)
b)Predlog nove ekonomske cene programa vzgojno-varstvenih storitev za šolsko leto 2015/2016
(tudi pod prilogo št. 9)
c) Kadrovski načrt JVIZ OŠ Turnišče za leto 2015 (priloga št. 10)
d) Finančni načrt JVIZ OŠ Turnišče za leto 2015 (priloga št. 11)
ga. županja prosi go. predsednico Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti go.
Brigito Bukovec, da poda kratko poročilo.
Ga. predsednica Brigita Bukovec na kratko predstavi obravnavane predloge na 2. redni seji Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
Ga. Bukovec predstavi predlagane sklepe, ki jih podaja v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
Ga. županja odpira razpravo.
Ga. županja na kratko pove, da je v naslednjem šol. l. vpisanih več otrok (6 otrok) in zato bo pol oddelka
več, na osnovi tega rabijo 1 pomočnico vzgojiteljico in del pomočnika kuharja v kuhinji.
Ga. županja pove, da se cena za starše ni dosti spremenila, ker so oddelki polni, zato nižja cena vrtca.
Ga. županja razloži plačilo akontacije, ki bi se zaračunala staršem ob vpisu otroka v vrtec in sicer ob
podpisu pogodbe, odračunala bi se pa pri prvi položnici za vrtec, ko otrok res začne obiskovati vrtec.
g. Sobočan vpraša, če je zakonsko ta možnost dovoljena in kako dolgo traja ta rezervacija.
g. Sobočan še predlaga, da se trajanje rezervacije vključi v pogodbo.
g. Sobočan pove, da zaposlitve za nedoločen čas ne podpira, saj je tudi ni pred letom dni nazaj, ker je
vprašljiva zadeva.
g. Flucher se pridružuje mnenju g. Sobočana in obrazloži, da moramo razmisliti o tem kako bo v
naslednjih letih, koliko bo takrat otrok.
Razvije se razprava.
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Ga. Lutar pove, da oddelkov kar tako ne morejo spreminjati, da se morajo držati normativov in pove, da
se umetno ne more ustvariti nov oddelek samo zato, da bi se ohranilo zaposlenega.
Ga. Kocet dopolni, da vsi učitelji nimajo 100% obveze in kar nekaj učiteljev zaradi 100% obveze gre na
druge šole, tako, da se niža št. učiteljev oz. obveze glede na št. otrok.
Ga. županja pove, da smo tukaj vezani na sistemizacijo in nimamo druge izbire kot, da zaposlimo za
nedoločen čas ali odpustimo in se vzame nekoga drugega za določen čas.
g. Sep pove, da misli, da je danes skoraj vseeno, če je nekdo sprejet za določen ali nedoločen čas in
navede primer na Ekonomski šoli MS, da so odpustili tri profesorje, ki so bili za nedoločen čas; saj če ni
oddelkov se takoj reže in ne dobijo sredstev iz republike in morajo odpustiti.
g. Sep še pove, da kaj v primeru, da vpisani otroci trije štirje ne pridejo, zaposli se pa nekoga za določen
čas.
Ga. županja pove, da je v vrtcu obratna situacija, da želijo še vpisati otroke, pa jih nimajo več kam dati.
g. Tkalčič pove, da je skeptičen glede akontacije, saj na sestanku za vrtec ni bilo rečeno, da bo starš moral
plačati akontacijo že ob vpisu. Pove, še da se pridružuje mnenju g. Sepa, ki pravi, da se nikoli ne ve kako
se bo komu spremenil socialni stalež.
Ga. županja odgovarja, da je to varovalka, če otroka prijaviš pa ga ne pripelješ. Pove še, da če ga odjaviš
ni plačila akontacije.
g. Tkalčič vpraša kdaj bodo položnice šle ven.
Ga. županja pove, da konec septembra.
Ga. Bukovec pove, da je to mišljeno za leto 2015/2016.
g. Tkalčič pove, da v pogodbi za vrtec ni bilo nobenega člena, ki bi to predvideval.
g. Tkalčič pove, da je ta sklep za njega ničen in ga ne bo podprl.
Ga. županja pove, da je predlog prišel s strani vodstva šole in ne more širše komentirati.
g. Lebar doda, da je to verjetno mišljeno, da se sklep sprejme letos, v izvedbo pa gre naslednje leto.
Ga. županja pove, da je to za september.
Razvije se razprava o tem kdaj bi ta sklep začel veljati.
g. Lebar predlaga, da se to sprejme za neko določeno časovno obdobje, da se ugotovi, če deluje ali ne.
Ga. županja poudari, da se tu gre za neko resnost.
Ga. županja predlaga spremembo predloga sklepa.
g. Lebar pove, da sklep lahko prekličejo.
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g. Gjura pove, da sklep velja z dnem sprejetja in za nazaj ne more veljati.
Ga. Lutar se naveže na finančni načrt oz. na iznešene numerije na zadnji izredni seji, ko je s strani ge.
županje bila predstavljena poraba sredstev šole za nabavo pomivalnega stroja tako, da je potem prišlo
med ljudmi do občutka, da šola neracionalno ravna z denarjem.
Ga. Lutar pove, da se je našla ena druga ponudba in predlaga, da naj bodo stvari dorečene preden pride
informacija ven.
Ga. Kocet doda, da so to sprožili na Svetu šole in se o tem pogovarjali te razloži v kakšnem obsegu bo to
nabavljeno.
Ga. županja pove, da bo to čez 2m dolga miza s pomivalnim strojem in z vsem ter, da je zdaj drugačna
cena kot je bila na začetku in da tisto od prej ne bo komentirala.
Ga. županja predlaga glasovanje.
PREDLOG SKLEPA št. 10:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi sprejem Predloga sistemizacije delovnih mest za šolsko leto
2015/2016, v predlagani obliki in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA št. 11:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi sprejem Predloga nove ekonomske cene programa vzgojnovarstvenih storitev za šolsko leto 2015/2016, v predlagani obliki in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA št. 12:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi sprejem Predloga obračunavanja manjkajočih dni v vrtcu za
šolsko leto 2015/2016 , v predlagani obliki in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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PREDLOG SKLEPA št. 13:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi sprejem Predloga o obratovalnem času vrtca za šolsko leto
2015/2016 , v predlagani obliki in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA št. 14:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi sprejem Predloga o zaračunavanju akontacije staršem ob podpisu
pogodbe za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2015/2016 s predlaganimi spremembami (da se določi datum
začetka uporabe sklepa skupaj z vodstvom šole).
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
ga. županja predlaga glasovanje.
PREDLOG SKLEPA št. 15:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi sprejem predloga Kadrovskega načrta JVIZ OŠ Turnišče za leto
2015, v predlagani obliki in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Ga. županja odpira razpravo glede Finančnega načrta JVIZ OŠ Turnišče za leto 2015.
Ga. županja pozove gospo Bukovec, da razloži zakaj se sprejema finančni načrt JVIZ OŠ Turnišče za leto
2015 in ne za 2015/2016.
Ga. Bukovec razloži, da se EC vrtca vsako leto spreminja, zato se lahko finačni načrt dela samo za tekoče
leto.
Ga. županja da predlog sklepa na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA št. 16:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi sprejem predloga Finančnega načrta JVIZ OŠ Turnišče za leto
2015, v predlagani obliki in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
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PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD. 8
POTRDITEV PREDLOGA CEN ZA UPORABO FITNESA IN NAJEM PROSTORA V
VEČNAMENSKEM CENTRU
Ga. županja odpira razpravo.
Go. Lutar zanima rezervacija igralnega kotička, če obstaja za to kakšno širše zanimanje oz. kdo to
rezervira in če mora tudi šola rezervirati.
Ga. županja pove, da je to mišljeno za zunanje; za praznovanja rojstnih dni npr..
Ga. županja da predlog sklepa na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA št. 17:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi sprejem predloga cen za uporabo fitnesa in najem prostora v
večnamenskem centru, v predlagani obliki in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD.9
ODLOK O SPREJETJU OPPN ZA GOSPODARSKO CONO V TURNIŠČU NA OBMOČJU ENOT
UREJANJA TU17 IN TU19
Ga. županja predlaga razpravo.
Ga. Lutar opozori na tiskarsko napako, pod točko 9., kjer piše Mestna občina Murska Sobota, namesto
Občina Turnišče.
Ga. županja da na glasovanje predlog sklepa.
PREDLOG SKLEPA št. 18:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi sprejem predloga sklepa za Odlok o sprejetju OPPN za
gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU17 in TU19 v predlagani obliki in vsebini (s
predlaganim popravkom tiskarske napake).
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
g. Flucher vpraša kako se bo nadaljevalo s »Pasikami«, ker ima informacije, da bi določeni ljudje radi že
prodali te gradbene parcele, ker imajo kupca.
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g. Gjura pove, da v proračunu nimamo zagotovljenih sredstev za izvedbo komasacije tega predela, ter da
bi to lahko upoštevali pri rebalansu proračuna.
Ga. županja pove, da sedaj, ko ni projektov lahko delamo take stvari.
g. Flucher v tej zadevi predlaga pogodbeno komasacijo, pogodbe, iti do notara, definirati parcele po
OPPN-ju, določiti površine ter narediti z vsemi strankami pogodbo, podpisati in iti v delitev parcel.
Ga. županja predlaga, da se to naredi ob rebalansu.

AD.10
POMURSKE LEKARNE
a) Letno poročilo za 2014
b) Poročilo o programu dela in finančnem načrtu za leto 2015
ga. županja zaprosi predstavnika ustanoviteljev Pomurskih lekarn g. Litropa za kratko predstavitev.
g. Litrop pove, da so se v Svetu zavoda 2x sestali, prvič so obravnavali Letno poročilo za leto 2014,
Poročilo in program dela ter finančni načrt dela za l. 2015. G. Litrop pove, da so P.L. lansko leto
zaključili z dobičkom, katerega so namenili za nove investicije. Na 2. seji se je sprejel program dela za
naslednje leto. G. Litrop še omeni, da je za našo Občino pomembo to, da naša lekarna ni ogrožena - da bi
se zapirala.
Ga. županja odpira razpravo.
g. Tkalčič pove, da ne vidi smisla zakaj to potrjujejo, ker so to Pomurske lekarne že potrdile.
Ga. županja odgovarja, da moramo ker je takšna procedura.
g. Tkalčič meni, da gre tu za neko novo prakso in da on tega potrjeval ne bo.
Ga. županja prosi za glasovanje.
PREDLOG SKLEPA št. 19:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi sprejem predloga Letnega poročilo za 2014 Pomurske lekarne v
predlagani obliki in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ga. županja odpira razpravo o predlogu sklepa za Poročilo o programu dela in finančnem načrtu za leto
2015 za Pomurske lekarne.
g. Tkalčič pove, da je istega mnenja kot prej.
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PREDLOG SKLEPA št. 20:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi sprejem predloga Poročila o programu dela in finančnem načrtu
za leto 2015 za Pomurske lekarne v predlagani obliki in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 11.
RAZNO
g. Flucher vpraša kako je glede izdaje soglasja Občine Turnišče za uporabno dovoljenje avtoceste za
odsek Lipovci - Pince; za katerega je spraševal že na zadnji seji.
Ga. županja se opraviči in pove, da je pozabila to pogledati in da ne more na pamet nič povedati.
Ga. županja predlaga, da g. Flucher pride do nje in skupaj pogledata, saj pozna situacijo bolj kot ona.
Drugih vprašanj ni bilo, zato je ob 21.40 h županja zaključila sejo.

Zapisnik pripravila:
Jožica Litrop
Občinska uprava Občine Turnišče

Občina Turnišče
mag. Vesna Jerala Zver
ŽUPANJA
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