OBČINA TURNIŠČE
Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila v četrtek, 16. 6. 2016 ob 18.00 uri
Seja je potekala v dvorani Večnamenskega centra, Cvetna ulica 1a, Turnišče
Sejo je vodila županja občine Turnišče, mag. Vesna Jerala Zver.
Na seji so bili navzoči članice in člani Občinskega sveta Občine Turnišče (v nadaljevanju: člani sveta):
Brigita Bukovec, Jasmina Denša, Igor Flucher, Danica Kocet, Janez Lebar, Silva Lutar, Anton Sep, Janez
Šemen, Vincenc Litrop, Stanislav Šarkezi, Matej Vitez.
Svojo odsotnost so opravičili: Robert Tkalčič, Alenka Horvat, Stanislav Sobočan.
Drugi prisotni na seji: županja občine Turnišče mag. Vesna Jerala Zver, v.d. direktorica občinske uprave
Vera Markoja, uslužbenca občinske uprave: Marjan Gjura in Jožica Litrop, predsednica Nadzornega
odbora Občine Turnišče Helena Ferčak, direktor javnega podjetja Varaš d.o.o. mag. Jožef Slavic,
notranja revizorka mag. Metka Cerar, ravnateljica JVIZ Osnovne šole Turnišče Melita Olaj,
računovodkinja JVIZ Osnovne šole Turnišče Marija Pucko, predstavnik medijev.
Seja se je pričela ob 18 uri.
Županja mag. Vesna Jerala Zver je ugotovila, da je na seji prisotnih 11 članic in članov OS, da je
občinski svet sklepčen in lahko nadaljuje z delom.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 13. seje Občinskega sveta Občine Turnišče:
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnikov:
a) 12. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče
b) 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Turnišče
2. Poročilo županje
3. Kadrovske zadeve
4. Revizijska poročila za Občino Turnišče, Varaš d.o.o., Zavod Koušta-v likvidaciji, Osnovno šolo
Turnišče in Odzivno poročilo Občine Turnišče na revizijo z dne 12.2.2016
5. Poročilo Nadzornega odbora Občine Turnišče o pregledu in obravnavi Zaključnega računa
občinskega proračuna za leto 2015
6. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2015
7. Poslovno poročilo javnega podjetja Varaš d.o.o. za leto 2015
8. Poslovno poročilo Zavoda Koušta za leto 2015
9. JVIZ OŠ Turnišče:
a. Letno poročilo JVIZ OŠ Turnišče za leto 2015
b. Finančni načrt JVIZ OŠ Turnišče za leto 2016
c. Program dela JVIZ OŠ Turnišče za leto 2016
d. Kadrovski načrt JVIZ OŠ Turnišče za leto 2016
e. Sistemizacija delovnih mest za šolsko leto 2016/2017
f. Ekonomska cena programa vzgojno-varstvenih storitev za šolsko leto 2016/2017
10. Zdravstveni dom Lendava:
a. Letno poročilo Zdravstvenega doma Lendava za leto 2015
b. Program dela in finančni načrt za leto 2016

11. Pomurske lekarne:
a. Letno poročilo za leto 2015
b. Poročilo o programu dela in finančnem načrtu za leto 2016
12. Elaborat o oblikovanju cene določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Turnišče
13. Predlog za spremembo Odloka o oskrbi s pitno vodo
14. Predlog za spremembo in dopolnitev Odloka o podeljevanju priznanj Občine Turnišče
15. Predlog za sprejem Pravilnika o priznanjih na področju športa v Občini Turnišče
16. Predlog cene najemnine za poslovna prostora v lasti Občine Turnišče javnemu podjetju Varaš d.o.o.
17. Predlog cen za storitve fotokopiranja in ostalih storitev Občine
18. Predlog cene najema fitnes prostora in športnih objektov v lasti Občine Turnišče
19. Vprašanja in pobude članic in članov sveta
20. Razno
Županja mag. Vesna Jerala Zver je dala predlog dnevnega reda na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1:
Občinski svet Občine Turnišče sprejme predlog dnevnega reda 13. redne seje občinskega sveta
Občine Turnišče.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
AD.1a
POTRDITEV ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TURNIŠČE
Županja je odprla razpravo. Ker na zapisnik s strani članov OS ni bilo pripomb, je županja dala predlog
zapisnika 12. redne seje občinskega sveta Občine Turnišče v potrditev.
PREDLOG SKLEPA št.2:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče, z dne
17.3.2016.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 6 članov sveta.
PROTI je glasovalo 5 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD.1b
POTRDITEV ZAPISNIKA 2. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TURNIŠČE
Županja je odprla razpravo.
Danica Kocet, članica OS je podala pripombo na zapisnik 2. izredne seje, pod točko 1. dnevnega reda,
na strani 6 in povedala, da v njeni razpravi ni zapisano čisto vse (odstavek št. 11), ampak, da se je bolj
tika odgovor gospe županje na njeno razpravo. Danica Kocet, članica OS je predlagala, da se popravi
odgovor županje v 2. vrstici 12. odstavka na strani 6. V nadaljevanju je povedala, da je v odgovoru
gospe županje na njeno razpravo napisano, da v zvezi z vodovodom poudarja, da ona samo končuje ta
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projekt, ki ga je začel mož gospe Kocet. Danica Kocet, članica OS v nadaljevanju pove, da se je ta stavek
nanašal kot odgovor županje na njeno pripombo, ko je vprašala kaj se bo dogajalo 24. maja (v torek),
ker ji ni bilo čisto jasno kaj se bo takrat tam dogajalo, če bomo res prodali vodovodni stolp in pove, da
tudi odgovora na to ni dobila. Danica Kocet, članica OS pove, da se je tale odgovor gospe županje
nanašal na to, da je g. Kocet – takratni župan, ko je začel projekt, začel prodajo vodovodnega stolpa. V
nadaljevanju je Danica Kocet, članica OS povedala, da misli, da to formulacijo – to izjavo ni samo ona
tako razumela in če se jo prebere, je njeno osebno mnenje, da ta/to izražanje tako zveni in bi zato želela,
da se ta izjava popravi v smislu, da ne bo tako zvenelo. Danica Kocet, članica OS je v nadaljevanju
povedala, da je g. Kocet res začel projekt Pomurskega vodovoda, ampak iz tega stavka iz te povedi
gospe županje sledi, da je on začel s prodajo Vodovodnega stolpa. Povedala je, da ima na napisano, to
pripombo. V zvezi s tem je želela povratno informacijo.
Na zapisnik 2. izredne seje s strani ostalih članov OS ni bilo pripomb.
Županja je zato predlagala v potrditev zapisnik 2. izredne seje občinskega sveta Občine Turnišče s
pripombo oz. spremembo, ki jo je predlagala Danica Kocet, članica OS.
PREDLOG SKLEPA št.3:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Turnišče, z dne
20.5.2016, s pripombo oz. dopolnitvijo, ki jo je predlagala Danica Kocet, članica OS.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 2.
POROČILO ŽUPANJE
Županja je podala poročilo:
- odgovor svetniku J. Lebarju glede parkirišča v vasi Turnišče: Medobčinski inšpektorat ga Alenka
Maroša je odstopila zadevo Inšpektoratu RS za okolje in prostor območna enota Murska Sobota, ki
pravi: Na podlagi prijave občinskega sveta Občine Turnišče dne 17.3.2016, da se preveri pravilnost
uporabe parkirišča za tovorna vozila na parceli št.1686/3 k.o. Turnišče, vam odstopamo zadevo v
pristojno reševanje.
Na podlagi Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave “Medobčinski inšpektorat” (Ur.l. RS,
št. 32/10), ki določa pristojnosti za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora za
območje občin Beltinci, Odranci, Črenšovci, Turnišče in Velika Polana ter Zakona o inšpekcijskem
nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/07), Vam odstopamo zadevo v zvezi z domnevno nepravilno uporabo
parkirišča za tovorna vozila, v delu, ki se nanaša na vašo pristojnost, v reševanje.
Podlaga za odstop zadeve je v drugem odstavku 23.člena Zakona o splošnem upravnem postopku ( Ur.
l. RS, št. 24/06-UPB2, 65/08- ZUP-F, 8/2010-ZUP-G), zaradi pristojnosti organov za odločanje v
upravnih zadevah po predpisih, ki urejajo posamezno upravno področje.
Prosimo, da nas o ugotovitvah pisno obvestite. Priloga: Geod. posnetek, Redni izpis iz zem.knj., Foto
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- 23. marca smo se udeležili prireditve Zlati kamen v Ljubljani, kjer smo širšo javnost opozorili na
Občino Turnišče in na aktivnosti v občini.
- 24. marca smo na delavnicah predavateljice mag. Nastje Mulej odkrivali nove možnosti dela in
razvoja v naši občini (Dobro razmišljanje -> Dobro delovanje -> Dobri odnosi).
- od 1.4.2016 ima Občina Turnišče zunanje računovodstvo.
- 6. maja je uspešno potekla tradicionalna rekrutacija.
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- 27.5. smo na Občini slavnostno sprejeli našega občana Luko Adaniča, kot najboljšega študenta
Univerze v Mariboru 2016.
- od 10. do 12. maja so se na Občini, JVIZ Osnovni šoli Turnišče, JP Varaš in Zavod Koušta – v likvidaciji
izvedli revizijski pregledi.
- 16.5. se je izvedlo izobraževanje za delo z defibrilatorjem. 8. junija se je na stavbi Občine Turnišče
namestil prvi javno dostopen avtomatski defibrillator (AED), za katerega je finančna sredstva
prispevana Zavarovalnica Triglav.
- 15. junija smo na Občini slavnostno sprejeli šest (6) odličnjakinj in odličnjakov od 4. do 9. razreda v
osnovni šoli Turnišče.
- končali so se razpisi za dodelitev sredstev društvom in konec junija se bodo po podpisu pogodb
izvršila izplačila.
- objavljen bo razpis za prodajo parcel v gospodarski coni v Turnišču.
- sklep o prenosu tržnih nalog na JP Varaš d.o.o. še ni realiziran, ker zdajšnji direktor JP Varaš d.o.o. še
ni podpisal pogodbe.
- začel je izhajati mesečnik Varaški list, ki izide v začetku meseca.
- listina krojaških cehovskih pravic iz leta 1770 je šla danes v digitalizacijo.
- v soboto, 18. 6. 2016, bo ob 17. uri na Kovačevi domačiji občinska proslava ob dnevu državnosti, kjer
vas vse svetnice in svetnike pričakujemo.
AD 3.
KADROVSKE ZADEVE
Županja je povedala, da je dne 6. 4. 2016 prenehalo delovno razmerje javni uslužbenki gospe Bernadi
Zver in se je zaposlilo v.d. direktorico občinske uprave Vero Markoja. Z dne 16. 6. 2016 je sporazumno
odpoved podpisal direktor Javnega podjetja Varaš d.o.o. g. Jožef Slavic, zato bo danes potrebno izbrati
v.d. direktorja. Županja je predlagala, da se gospoda Zdravka Lebariča, ki je bil eden od kandidatov za
prosto delovno mesto direktorja Javnega podjetja Varaš d.o.o., imenuje za v.d. direktorja javnega
podjetja Varaš d.o.o. V nadaljevanju je županja povedala, da ima g. Lebarič vse potrebne izkušnje s
tega področja in da je edini od vprašanih, ki je pripravljen prevzeti vodenje podjetja Varaš d.o.o.
Županja je odprla razpravo.
Matej Vitez, član OS je povedal, da glede na to, da imamo novega v.d. direktorja javnega podjetja Varaš
upa, da je gospod Lebarič seznanjen s priporočili revizije in posledično tudi s tem, kakšno delo ga čaka
naslednje tri mesece.
Županja pove, da je seznanjen in glede na stanje, ki je v podjetju, tudi ne dobimo drugih kandidatov.
Anton Sep, član OS je povedal, da se je Nadzorni svet podjetja Varaš d.o.o. sestal ob odhodu g. Noviča
na bolniško in so iskali rešitev oz. zamenjavo. Po njegovem odhodu z mesta direktorja podjetja Varaš
d.o.o., Nadzorni svet ni bil obveščen o tem kdo ga bo nadomestil, postavil ampak je bila ena oseba
izbrana brez, da bi se o tem posvetovali. Tudi danes je bil o izbiri v.d. –ja seznanjen tukaj na seji brez
poprejšnjega posveta ali vednosti. Poudari, da ni proti kandidatu, temveč načinu izbire.
Silva Lutar, članica OS je povedala, da jo skrbijo kadrovske menjave, ki se dogajajo, ker nikamor ne
vodijo. Dodala je, da se glede izbire in potrditve v.d. direktorja Javnega podjetja Varaš d.o.o., niso mogli
oz. imeli časa pripraviti in pripraviti v zvezi s tem kakšen strateški ali drugačen argument za določene
zadeve in ne ve oz. jo skrbi kako potekajo te kadrovske menjave, saj so o predlaganem kandidatu spet
bili informirani na kraju dogodka-na seji.
Županja je podala odgovor na razpravo o novi predlagani zaposlitvi g. Lebariča in povedala, da je g.
Slavic sporazumno odpoved podpisal ta ponedeljek, ter da je Nadzorni svet o tem bil obveščen in bi
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lahko sam poiskal kandidata za v.d. direktorja. V nadaljevanju je županja opozorila, da da, če se ga v
trenutni situaciji ne imenuje, lahko zapremo podjetje Varaš d.o.o. oz. ga damo podjetju Eko-park
Lendava, ker ne ve, kdo bo reševal vodovod, stanje, ki je zunaj in vso delo v pisarni ipd., saj ni drugega
kandidata, ki bi prevzel vodenje tega podjetja. Trudi se, da stvari grejo naprej, da ne stojijo.
Igor Flucher, član OS je podal mnenje, da se ne strinja z odločitvijo imenovanja v.d.-ja, ker to pomeni,
da bo glede na situacijo (imenovanje v.d.-ja za dobo največ 1 leto) čez eno leto razpis za novega
direktorja. Njegovo mnenje je, da bi moral iti razpis takoj ven. Po drugi strani pa, če bi šel razpis ven
sedaj, bi to trajalo več mesecev, da bi dobili novega direktorja, tako dolgo pa podjetje ne more biti brez
direktorja glede na to, koliko del je potrebno opraviti. Po njegovem mnenju bi moral biti kandidat za
v.d.-ja »domači« človek. Prehodno bi lahko bila županja, objavil bi se razpis, dobili bi kandidate.
Županja je odgovorila, da ona ne more biti, ker predstavlja kontrolno okolje, lahko pa je kateri od
svetnikov.
Vincenc Litrop, član OS je podal mnenje, da se strinja s tem, da mora podjetje Varaš d.o.o. nekdo takoj
prevzeti, da je potrebno nekoga imenovati, lahko je g. Lebarič, nima pomislekov, saj ga je na
predstavitvi kandidatov na občinski seji prepričal. Dodal je, da to ni v redu v kolikor Nadzorni svet
podjetja Varaš d.o.o. o predlogu za imenovanje v.d.-ja ni bil informiran. Nadzorni svet mora biti vpet v
to dogajanje in mora biti vsaj informiran, ker se ve, kakšen je način same izbire direktorja.
Anton Sep, član OS je dodal, da je bil kot predsednik Nadzornega sveta podjetja Varaš d.o.o. o prvi
zamenjavi direktorja, seznanjen, pri drugi zamenjavi pa ne. Pri tretji izbiri se spomni iz sestanka, da je
bilo od ene osebe povedano, da če bo g. Slavic podal odpoved, imamo kandidata. Še enkrat je poudaril,
da ni proti kandidatu, temveč načinu izbire.
Županja je podala odgovor svetniku Antonu Sepu na zgornji očitek in povedala, da je g. Sep imel
možnost po tem, ko je bil o morebitni odpovedi g. Slavica seznanjen, sklicati Nadzorni svet podjetja
Varaš d.o.o.
Anton Sep, član OS je povedal, da ga županja ni seznanila s predlogom.
Županja je povedala, da sejo Nadzornega sveta sklicuje predsednik, ne ona in da je bil g. Sep s tem
seznanjen.
Anton Sep, član OS je še enkrat poudaril, da ga županja ni seznanila s predlogom in dodal, da pa v
primeru, če v podjetju Varaš d.o.o. pride do kakšnih napak, pa bo kriv oz. bo odgovarjal predsednik
Nadzornega sveta. Funkcija predsednika v kateremkoli odboru ali svetu ni enostavna funkcija.
V razpravo se je vključil tudi Janez Lebar, član OS in povedal, da gre kritika tako občinski upravi kot tudi
direktorju podjetja Varaš d.o.o. Povedal je, da ga skrbi, ta čas, ki smo si ga izbrali glede izbora novega
direktorja, ki je izredno neprimeren, saj je čas dopustov. Če bi se objavil razpis za direktorja sedaj, ne
bi bilo nekega velikega odziva. V nadaljevanju je svetnike opozoril na to, da je njihova naloga, da dajo
pri zaposlitvah prednost občanom občine Turnišče. Dodal je še, da se mu zdi g. Lebarič sicer primeren
kandidat, edino ne strinja se s tem, da ni iz naše občine. Povedal je še, da če ne bo sinergije med
zaposlenimi, je vseeno, koga izberejo.
Sledil je odgovor županje na zgornjo razpravo. Še enkrat je poudarila, da izbire med kandidati nimajo,
ker je vprašala več kandidatov. Razen g. Lebariča ni bil noben zainteresiran, razen on, ki mu to delo, ki
ga čaka v podjetju Varaš d.o.o., predstavlja izziv in je to tudi pripravljen delati.
Županja je predlagala, da se glede na količino dela, potrdi g. Lebariča, ker če ne, potem odlok o oskrbi
s pitno vodo, ki ga imamo na dnevnem redu, ki se nanaša na podpisovanje pogodb, ki še niso podpisane,
se jih ne bo dalo podpisati, ker bo enostavno to brezpredmetno.
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Igor Flucher, član OS je dodal, da javni razpis za delovno mesto direktor podjetja Varaš mora biti, vendar
ni garancije, da bo g. Lebarič takrat izbran. Zato ima pomisleke ali bo g. Lebarič 100% vlagal svoje delo
v to podjetje, ker mu ne more noben zagotoviti, da bo v postopku izbire direktorja izbran.
Županja je odgovorila, da popolnoma razume to in da je tako tudi pri njej in še komu, ki je v službi za
določen čas.
Igor Flucher, član OS je dodal, da ne verjame, da je g. Lebarič seznanjen s stanjem v javnem podjetju
Varaš d.o.o.
Danica Kocet, članica OS je povedala, da podpira razpravo kolegov svetnikov v celoti, tudi razmišlja o
teh razpisih in kadrovanju, da se ne dogaja čisto vse v redu. Povedala je še, da čuti oz. sliši na tak način,
da ta termin oz. ta pogoj, da se mora dati vodovodni sistem v upravljanje in da je danes tisti dan, ko
»zvoni zadnjič«, žal ji je, da ona to sliši kot neko grožnjo oz. prisiljevanje in dodala, da če sliši to narobe,
je toliko boljše. Gospa Kocet je v nadaljevanju tudi zaprosila, glede na to, da je županja omenila, da je
več ljudi vprašala in je ta kandidat ostal osamljen, da se svetnikom izda vsaj eno ime, s kom je županja
govorila glede prevzema te obveznosti mesta v.d. direktorja podjetja Varaš d.o.o. Poudarila je še, da jo
moti, kar je že večkrat poudarila, da se naš denar steka v druge občine in da mi v naši občini nimamo
ustreznega kadra za ničesar. Zanimalo jo je še, kako je z razpisom za direktorja občinske uprave.
Županja je podala odgovor svetnici gospe Kocet, da so potencialni kandidati za v.d. direktorja bili moški,
so jo pa prosili naj se jih ne imenuje in mora spoštovati to željo. Na vprašanje o razpisu za direktorja
občinske uprave je županja odgovorila, da je razpis v teku.
Danica Kocet, članica OS je povedala, da s tem odgovorom ni zadovoljna (v zvezi z imeni). Dodala je še,
da je razmišljala, da je preveč točk dnevnega reda in da bo mogoče seja tako potekala, ker morajo
vsako točko obdelati, je torej za vsako točko mogoče 5 minut časa in dodala, da misli, da so stvari tako
pomembne, da se zelo omejevati časa na minimum pri razpravi ne sme.
Po razpravi je županja predlagala, da občinski svet glasuje o razrešitvi direktorja javnega podjetja Varaš
d.o.o. g. Slavica in se za v.d. direktorja javnega podjetja Varaš d.o.o. imenuje Zdravka Lebariča.
PREDLOG SKLEPA št.4:
Občinski svet Občine Turnišče z dnem 16. 6. 2016 razreši direktorja Javnega podjetja Varaš d.o.o.
mag. Slavic Jožefa, Dobrovnik 299h, 9223 Dobrovnik na podlagi sporazumne odpovedi pogodbe o
zaposlitvi z dne 13. 6. 2016.
Občinski svet Občine Turnišče za vršilca dolžnosti direktorja Javnega podjetja Varaš d.o.o. imenuje
gospoda Zdravka Lebariča, Zacherlova ulica 14, 9240 Ljutomer in sicer za čas od 17. 6. 2016, do
imenovanja novega direktorja Javnega podjetja Varaš d.o.o. na podlagi izvedenega javnega razpisa,
vendar največ za dobo enega leta.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI so glasovali 4 člani sveta.
Sklep je bil sprejet.
Igor Flucher, član OS je vprašal kdaj se bo objavil razpis za direktorja.
Županja je odgovorila, da sedaj med poletjem ne, ker so druge stvari v planu in dodala, da se bo o tem
odločila sama - po odloku.
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AD 4.
PREDSTAVITEV REVIZIJSKIH POROČIL
Županja je pri tej točki pozdravila mag. Metko Cerar, notranjo državno revizorko, ki se je pridružila seji
ob tej točki. Besedo je nato predala Veri Markoja v.d. direktorici občinske uprave, ki je predstavila
odzivno poročilo Občine Turnišče.
V nadaljevanju je podala poročilo opravljeni notranji reviziji v podjetju Varaš d.o.o., Zavodu Koušta-v
likvidaciji, Osnovni šoli Turnišče, Vrtcu Turnišče, Občini Turnišče.
Županja je po predstavitvi vsebine poročil odprla razpravo.
Vincenc Litrop, član OS je opozoril na zavezo iz revizijskega poročila, da občina pošlje dokumentacijo
vezano na določitev plače javne uslužbenke na inšpektorat za javni sektor, če je bila ta razporeditev
pravilna.
Županja je odgovorila, da je bilo podano povpraševanje, vendar odgovora še nismo dobili.
Anton Sep, član OS je povedal, da so stvari v poročilu napisane na način, da se ne ve natančno, do kdaj
bodo narejene ter da želi dobiti vpogled, če je bilo narejeno in prav tako želi informacijo, kje je denar
ali pa je bil samo napačno razporejen na konte.
Igor Flucher, član OS je povedal, da je že na 12. redni seji opozoril na to, da se občinski svet seznani z
odzivnim poročilom (do 15. maja), še preden se ga pošlje revizijski hiši, da se svetnike seznani kaj se je
ugotovilo, zakaj je prišlo do takšnih napak.
Županja je povedala, da so odzivno poročilo dobili v gradivu za sejo in da so dodatni odgovori v 2. delu
poročila.
Županja je povedala, da smo to kako je urejena dokumentacija v občini videli skozi februarsko revizijo,
maja pa se je zaprosilo revizijsko hišo, da nam odgovori še na dodatna vprašanja s stanjem
dokumentacije v Občini Turnišče, v podjetju Varaš d.o.o., Osnovni šoli Turnišče in Vrtcu Turnišče ter v
Zavodu Koušta-v likvidaciji.
V nadaljevanju je županja besedo predala mag. Metki Cerar, notranji državni revizorki, ki je povedala,
da je revizijo vodil g. Kupljenik, ki pa je žal zadržan. Povedala je še, da je bil pri Občini pregledan zaključni
račun, splošni akti, vsi transferi. Poudarila je, da je namen revizije začeti odpravljati napake. mag. Cerar
je v nadaljevanju predstavila nekaj ugotovljenih napak pri pregledu poslovanja Zavoda Koušta-v
likvidaciji npr. pri transferih društvom se je ugotovilo, da je manjkalo dvostopenjsko odločanje v
postopku razdelitve sredstev društvom. Ni bilo oblikovane kontrole pri plačilih, zato se je kje kaj več
zaračunavalo, kot je bilo potrebno. Program pomoč na domu se tudi ne izvaja tako kot bi se moralo, saj
bi to moral izvajati koncesionar na podlagi razpisa. Na področju gasilstva bi moral biti po Zakonu o
gasilstvu odlok. Napaka v letnem poročilu (ZR) je še, saj so sredstva, ki manjkajo v rezervnem skladu,
še vedno prikazana. Tu bo potrebno raziskati še za nekaj let nazaj na podlagi primerjave denarnega
toka. Bruto bilanca je usklajena, rezervni sklad bo prikazan v višini 0. Za naslednjo revizijo se priporoča
(čez 3 leta) pregled zemljišč zaradi davka na nepremičnine.
Janez Lebar, član OS je vprašal kje so sredstva iz rezervnega sklada.
Mag. Metka Cerar notranja državna revizorka je odgovorila, da je to bila fiktivna knjižba, kjer so se
sredstva zabeležila samo kot stanje in ne kot prihodek. Pravilen primer knjiženja je prikazan na strani
32. Ker rezervni sklad ni imel svojega transakcijskega računa, ni sledljivosti.
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Janez Lebar, član OS je opozoril glede stroškov medobčinskega inšpektorata in povedal, da občina že
tako veliko plačuje za delovanje medobčinskega inšpektorata in da so se sredstva v letu 2016 še
povečala. Podal je še pripombo glede parkirišča v Turnišču, kjer po njegovem mnenju inšpektorica spet
ni nič naredila, samo poslala je zadevo naprej in dodal, da še ni dobil odgovora glede parkirišča
Rodovite.
Mag. Metka Cerar notranja državna revizorka je odgovorila, da se mesečni stroški inšpektorice res ne
pokrivajo in da sta se z županjo že pogovarjali o tem, da bi občina imela sama svojega inšpektorja, ker
šteje učinek.
Vincenc Litrop, član OS je povedal, da se ne strinja s tem, da bi bilo potrebno občane kaznovati v več
primerih, z namenom, da bi se potem pokrili stroški inšpektorice.
Mag. Metka Cerar notranja državna revizorka je odgovorila, da je potrebno delati v smeri povečanja
javne varnosti in da ni namen, da se kaznuje občane. Navedla je primer namestitve radarja pred
osnovno šolo, ki bi naj prinašal učinek v smeri povečanja javne varnosti.
Matej Vitez, član OS je k razpravi o učinkovitosti medobčinskega inšpektorata dodal, da učinek ni globa
temveč to, da se odpravijo nepravilnosti.
Županja je k temu dodala, da se bo o tem morala pogovoriti z inšpektorico.
Mag. Metka Cerar, notranja državna revizorka je v nadaljevanju povedala, da so poslovanje Zavoda
Koušte-v likvidaciji pregledali in niso izdali priporočil ravno zaradi tega, ker je zavod v likvidaciji. Izdali
so tri priporočila, ki se nanašajo na Občino. Predlagala je, da se bo potrebno odločiti, kdo bo opravljal
naloge Zavoda Koušta. Ali se bo ustanovil Javni gospodarski zavod ali pa se bodo naloge prenesle na
podjetje Varaš d.o.o. ali na občinsko upravo.
Podjetje Varaš d.o.o. je revidiral g. Kupljenik, ki je pregledal letna poročila, sodila. V nadaljevanju ga.
Cerar pove, da podjetje Varaš čaka še veliko dela glede na to, da to področje ni lahko. Donosi so nizki,
kadrovsko pa je podhranjeno.
Sledila so vprašanja svetnikov in svetnic.
Anton Sep, član OS je povedal, da je podjetje Varaš res kadrovsko podhranjeno. Nadzorni svet je
obravnaval revizijsko poročilo, tveganja iz letošnjega poročila so kar visoka, zato se lahko zgodi, da bo
podjetje pristalo na ničli, če se ga ne bo kadrovsko okrepilo. Predlagal je, da se vsaj za tri mesece zaposli
še nekoga zraven direktorja. Dodal je, da se je v preteklosti veliko dolgov odpisalo.
Jožef Slavic je dodal, da je ko je bil še direktor večkrat opozarjal na to, da so kadrovsko podhranjeni in
se strinja z g. Sepom, da se novemu direktorju da okrepitev. Dodal je, da se je podjetje večkrat
obravnavalo kot zavod.
Županja je odgovorila, da si bo novi direktor sam nastavil kadrovsko podporo, če jo bo potreboval.
Silva Lutar, članica OS je postavila vprašanje zakaj do sedanjemu direktorju g. Slavicu, to ni bilo
omogočeno.
Županja je odgovorila, da je g. Slavic, ko je nastopil mandat direktorja, že imel kadrovsko podporo, a je
hotel drugače.
Janez Lebar, član OS je povedal, da v letu 2016 ne bo podprl nove zaposlitve na podjetju Varaš, z
razlogom, da tudi dosedanjemu direktorju tega niso dovolili.
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Mag. Metka Cerar, notranja državna revizorka je poudarila, da Varaš d.o.o. ni zavod, je javno podjetje
in potrebno ga je postaviti na zdrave temelje, s tem, da občinski proračun ne sme financirati podjetja
oz. zaposlitev, podjetje se mora samo.
Silva Lutar, članica OS je postavila vprašanje, če so te zaposlitve lahko izvedene tudi preko javnih del.
Mag. Metka Cerar, notranja državna revizorka je odgovorila, da so lahko, ampak mora javno podjetje
samo prijaviti programe javnih del, ne preko občine.
Vincenc Litrop, član OS je opozoril na to, da je delovno mesto poslovni sekretar v podjetju Varaš
sistemizirano, ni pa zasedeno. Dodal je, da moramo pri novih zaposlitvah gledati realno, v smeri, da bo
novi direktor lahko normalno delal.
Matej Vitez, član OS je zaprosil, če lahko kot predsednik Odbora za gospodarstvo, predstavi poročilo
odbora obravnave revizijskega poročila javnega podjetja Varaš d.o.o., ki ga je odbor obravnaval na
svoji 2. redni seji. Povedal je, da se odbor strinja s priporočili revizije glede odprave pomanjkljivosti, ki
izhajajo že od prej. Sklep, ki ga je odbor sprejel se glasi:
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe daje direktorju javnega podjetja
Varaš d.o.o. 90 dni časa, da odpravi nepravilnosti, navedene v revizijskem poročilu. Po preteku roka se
bo odbor ponovno sestal.
Janez Lebar, član OS je povedal, da je presenečen nad mnenjem svetnika Vincenca Litropa, ki zagovarja
novo zaposlitev v podjetju Varaš d.o.o., saj je še pred kratkim nasprotoval zaposlovanju v občinski
upravi.
Vincenc Litrop, član OS je odgovoril, da se pogovarjamo o sistemiziranih nezasedenih delovnih mestih
na podjetju Varaš d.o.o., kjer ne bi šlo za novo zaposlitev in poudaril, da je še vedno enakega mnenja,
da se občinska uprava ne sme širiti.
Mag. Metka Cerar, notranja državna revizorka je glede opravljene revizije na Osnovni šoli in v Vrtcu
Turnišče povedala, da niso ugotovili nobenih večjih nepravilnosti. Nekaj napak je, vendar niso bistvene,
saj so tu tveganja zelo nizka do srednja. Opomnila je, da vsi prihodki od najemnin pripadajo občini, ki
je lastnica nepremičnin, potem pa je odločitev na občini, če ta denar vrne šoli. Ker gre za namenska
sredstva, se jih mora namensko porabiti (npr. za obnovo objekta). V nadaljevanju je pohvalila vodstvo
zavoda in povedala, da je cena programa vrtca pošteno določena in da lepo gospodarno ravnajo.
Županja je tukaj dodala, da se je do sedaj, na šoli že nekaj nepravilnosti odpravilo. Predlagala je, da
svetniki glasujejo o tem, da se presežek sredstev vrne nazaj šoli, s tem, da se morajo namensko porabiti.
Marija Pucko, računovodkinja JVIZ OŠ Turnišče je pojasnila, da tega presežka sredstev v višini 29.000
eur trenutno in dejansko ni, to pa iz razloga velikega števila neporavnanih položnic. Dodala je, da, če bi
ta denar v tej višini vrnili sedaj občini, potem v naslednjem mesecu ne bi imeli za izplačilo plač
zaposlenim.
Mag. Metka Cerar, notranja državna revizorka je dodala, da bi se načeloma presežek sredstev moral
vračunati v ceno programa za vrtec, vendar se po njeni oceni, ta cena glede na nizki znesek tako ali
tako bistveno ne bi spremenila, zato bi bilo bolje presežek namensko porabiti.
Županja je razpravo zaključila s stavkom, da z revizijo ni želela nič slabega in da je bil namen revizije,
da se lahko začnejo odpravljati morebitne napake.
Županja je prešla na glasovanje.
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PREDLOG SKLEPA ŠT.5:
Občinski svet Občine Turnišče na podlagi 28.a člena Zakona o vrtcih potrjuje predlog razporeditve
presežka prihodkov nad odhodki za leto 2015, ki v vrtcu znaša 17.020,70 EUR. Znesek presežka v
višini 8.000,00 EUR se porabi za nakup opreme in obnove prostorov, ostali znesek v višini 9.020,70
EUR pa ostane nerazporejen.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 6:
Občinski svet Občine Turnišče soglaša, da OŠ Turnišče sredstva iz naslova prihodka od najemnine v
višini 3.973,50 EUR v letu 2015, ki bi jih v skladu z 80. členom Zakona o javnih financah morala
nakazati ustanoviteljici, namensko porabi za nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter
tekoče vzdrževanje v šoli in o predvideni porabi predhodno poroča ustanoviteljici.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 5.
POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE TURNIŠČE O PREGLEDU IN OBRAVNAVI ZAKLJUČNEGA
RAČUNA OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2015
Županja je predala besedo Heleni Ferčak, predsednici Nadzornega odbora, ki je podala kratko poročilo
o pregledu in obravnavi Zaključnega računa občinskega proračuna za leto 2015, ki ga je odbor
obravnaval na svoji 4. redni seji, ki je bila dne 14. 4. 2016 in na 5. redni seji, ki je bila dne 10. 6. 2016.
Povedala je, da je realizacija planiranih prihodkov za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015 bila v višini
2.063.605,96 EUR ali 101,19 %. Realizacija planiranih odhodkov za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015
pa je bila v višini 2.113.091,90 EUR ali 94,95 %. Po zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za
leto 2015 je evidentiran presežek odhodkov nad prejemki v višini 49.485,94 EUR. Presežek odhodkov
nad prihodki ustvarjen v letu 2015 predstavlja zmanjšanje sredstev na računih. Novo stanje na računih
iz preteklih let tako znaša na dan 31.12.2015 14.131,34 EUR ob upoštevanju popravkov napačnih knjižb
v preteklih letih na področju knjiženja osnovnih sredstev, finančnih naložb ter sredstev danih v
upravljanje (priporočilo za ukrepe Revizijskega poročila o opravljeni notranji reviziji na Občini Turnišče
št. NRev 166/2016 z dne 15.2.2016). Ugotovljeno je bilo, da predvidena sredstva v proračunu,
namenjena za rezervni sklad, niso bila v letu 2015 pravilno izločena (20.000 EUR), zato je dejansko
stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2015 0,00 EUR. Stanje dobroimetja pri bankah in drugih
finančnih ustanovah se še vedno ne ujema s stanjem na pasivni strani bilance, ki izkazuje previsoko
vrednost (14.410,37 EUR), zato Nadzorni odbor predlaga, da Občina Turnišče v sodelovanju z novim
računovodskim servisom ugotovi kako in kdaj so nastala preostala odstopanja in jih ustrezno popravi.
Nadzorni odbor je soglasno sprejel naslednji sklep:
Nadzorni odbor predlaga Občinskemu svetu Občine Turnišče, da predlagano poročilo obravnava in
sprejme, ter potrdi in sprejme porabo proračunskih sredstev za leto 2015 s priporočilom, da preostala
odstopanja ustrezno odpravi do konca leta 2016.
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AD 6.
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TURNIŠČE ZA LETO 2015
Kratko poročilo o Zaključnem računu Občine Turnišče za leto 2015 je podala Vera Markoja, v.d.
direktorica občinske uprave.
Sledila so vprašanja svetnikov.
Anton Sep, član OS je postavil vprašanje glede odhodkov (str. 5) za računalniške, pravne, revizijske in
svetovalne storitve.
Županja je odgovorila, da občina v letu 2016 nima svetovalnih pogodb. Ti odhodki so namenjeni ureditvi
dokumentacije, ki že dolgo ni bila pregledana, posodobljena in urejena, zato se je k temu tudi pristopilo.
Igor Flucher, član OS je zastavil vprašanje glede stroška za električno energijo in povedal, da se je
planiralo za cca 25% prihranka, zaradi zamenjave distributerja.
Županja je odgovorila, da imamo novo razsvetljavo, ki sveti celo noč ter poudarila, da je glavni strošek
omrežnina.
Vincenc Litrop, član OS je glede stroškov sej Občinskega sveta in odborov povedal, da je realizacija
manjša od planiranega zneska in v zvezi s tem poudaril naj se svetniki ne izogibajo sej, saj je potrebno
izmenjati mnenja in o stvareh prediskutirati. Opozoril je na večanje stroškov odvetniških storitev in
navedel zneske, ki so bili nakazani odvetnikom. Dodal je, da pričakuje enako kot sta to povedala že
svetnika ga. Lutar in g. Sep na prejšnji seji, da se bodo storitve in stroški na tem področju zmanjšali
odkar imamo novo zaposlitev – v.d. direktorico občinske uprave.
Županja je podala odgovor, da brez strokovne pomoči odvetnikov, dokumenti ne morejo biti urejeni
tako kot je treba.
Županja je prešla na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 7:
Občinski svet Občine Turnišče sprejme zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2015.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 7.
POSLOVNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA VARAŠ D.O.O. ZA LETO 2015
Županja je prosila mag. Jožefa Slavica, da predstavi poročilo o delu javnega podjetja Varaš d.o.o. za
leto 2015.
Mag. Jožef Slavic je povedal, da je poročilo sestavljal njegov predhodnik bivši direktor g. Novič in
poudaril, da je bila v letu 2015 prisotna odsotnost odgovorne osebe, zato so tudi rezultati takšni.
Opozoril je še na to, da ima podjetje zelo dotrajana osnovna sredstva.
Županja je odprla razpravo, vendar ni bilo vprašanj.
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Županja je prešla na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 8:
Občinski svet Občine Turnišče potrjuje Poslovno poročilo javnega podjetja Varaš d.o.o. za leto
2015, v predlagani obliki in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Mag. Jožef Slavic se je zahvalil Občinskemu svetu za podporo pri imenovanju in tudi med njegovim
delovanjem v javnem podjetju Varaš d.o.o., ter jim zaželel veliko uspeha pri delu. Nato je zapustil sejo.
AD. 8
POSLOVNO POROČILO ZAVODA KOUŠTA ZA LETO 2015
Županja je povedala, da bo poslovno poročilo Zavoda Koušta – v likvidaciji za leto 2015, predstavila
Jasmina Denša, podžupanja, ki je zadolžena za opravljanje določenih nalog, katere je prej opravljal
zavod.
Jasmina Denša, podžupanja je na kratko predstavila poslovno poročilo Zavoda Koušta – v likvidaciji za
leto 2015, katerega je pripravila sedaj bivša direktorica zavoda ga. Danijela Skledar. Poslovni izid
zavoda za leto 2015 je presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.344,57 EUR.
Županja je odprla razpravo.
Silva Lutar, članica OS je podala predlog, da bi se v prihodnje tovrstna poročila obravnavala na odborih
že pred sejo Občinskega sveta in navedla primer: npr. Odbor za negospodarstvo bi predhodno
obravnaval poročilo Zavoda Koušta, Odbor za gospodarstvo pa poročilo Javnega podjetja Varaš d.o.o.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 9:
Občinski svet Občine Turnišče potrjuje Poslovno poročilo Zavoda Koušta Turnišče- v likvidaciji za
leto 2015, v predlagani obliki in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.

f.

AD 9.
JVIZ OŠ TURNIŠČE:
a. Letno poročilo JVIZ OŠ Turnišče za leto 2015
b. Finančni načrt JVIZ OŠ Turnišče za leto 2016
c. Program dela JVIZ OŠ Turnišče za leto 2016
d. Kadrovski načrt JVIZ OŠ Turnišče za leto 2016
e. Sistemizacija delovnih mest za šolsko leto 2016/2017
Ekonomska cena programa vzgojno-varstvenih storitev za šolsko leto 2016/2017
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Županja je predala besedo Meliti Olaj, ravnateljici JVIZ OŠ Turnišče, ki je predstavila letno poročilo za
leto 2015 in dodala, da se njihova poročila razlikujejo od ostalih po tem, da se nanašajo na šolsko leto.
Povedala je, da so zadovoljni z opravljenim delom in da vedno težijo k še boljšemu.
V nadaljevanju je višino prihodkov in odhodkov ter poslovni izid zavoda predstavila Marija Pucko,
računovodkinja JVIZ OŠ Turnišče. Poslovni izid je bil pozitiven, saj je presežek prihodkov nad odhodki
znašal v višini 18.702,75 EUR, od tega šola 1.682,05 EUR, vrtec 17.020,70 EUR, od tega iz javne službe
v višini 15.928,00 EUR in 2.775,00 EUR iz tržne dejavnosti.
Županja je prešla na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 10:
Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k Letnemu poročilu 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 noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Županja je predlagala, da se predstavijo še poročila JVIZ Turnišče za leto 2016, potem pa se preide na
glasovanje in potrditev vseh sklepov, ki se nanašajo na ta poročila.
Melita Olaj, ravnateljica JVIZ OŠ Turnišče je predstavila program dela z razvojnimi nalogami in cilji.
Predstavila je tudi kadrovski načrt, ki je bil pripravljen na podlagi predvidevanj, da bo v vrtcu en oddelek
več in da bo samo en razred prvošolcev. Povedala je, da je v priloženi tabeli predstavljeno trenutno
število zaposlenih in število zaposlenih od 1. januarja 2017 dalje.
Marija Pucko, računovodkinja JVIZ OŠ Turnišče je predstavila finančni načrt za leto 2016, ekonomsko
ceno programa vrtca in ostalo gradivo, ki so ga svetniki prejeli.
Županja je predala besedo predsednici Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
Silvi Lutar.
Silva Lutar, predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je povedala,
da je odbor obravnaval predstavljena gradiva in da so sprejeli naslednje sklepe, ki jih predlagajo
Občinskemu svetu v potrditev:
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine
Turnišče, da potrdi: sistemizacijo delovnih mest in poda soglasje k novim zaposlitvam, potrdi program
ekonomske cene vrtca, predlog obračunavanja odsotnosti otrok, obratovalni čas vrtca, program dela,
finančni načrt, letno poročilo za l. 2015 in poda soglasje h kadrovskemu načrtu za l. 2016.
Predsednica odbora ga. Lutar je še dodala, da odbor ni zaznal nobenih odstopanj.
Antona Sepa, člana OS je zanimalo ali bo učitelj zaradi zmanjšanja števila učencev v 1. razredu, ostal
brez službe.
Melita Olaj, ravnateljica JVIZ OŠ Turnišče je odgovorila, da je bila delavka za dodatni razred v šol. l.
2015/2016 zaposlena za določen čas in je letos ne bodo potrebovali.
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Ker ni bilo več vprašanj, je županja prešla na glasovanje in potrditev predlaganih sklepov JVIZ OŠ
Turnišče.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 11:
Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k finančnemu načrtu JVIZ OŠ Turnišče za leto 2016, v
predlagani obliki in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 12:
Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k programu dela JVIZ OŠ Turnišče za leto 2016, v
predlagani obliki in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 13:
Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje h kadrovskemu načrtu JVIZ OŠ Turnišče za leto 2016, v
predlagani obliki in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 14:
Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest JVIZ OŠ Turnišče
za šolsko leto 2016/2017 in dodatnim zaposlitvam.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.

14

PREDLOG SKLEPA ŠT. 15:
Občinski svet Občine Turnišče potrjuje predlagano ceno programa za vrtec za I. starostno obdobje za
šolsko leto 2016/2017 in predlagano ceno programa za vrtec za II. starostno obdobje za šolsko leto
2016/2017.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 16:
Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k predlaganemu obračunavanju odsotnosti otrok za
šolsko leto 2016/2017.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 17:
Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k predlaganemu obratovalnemu času vrtca za šolsko
leto 2016/2017:
Obratovalni čas vrtca je od ponedeljka do petka od 5.30 do 16. ure.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD.10
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA:
a. Letno poročilo Zdravstvenega doma Lendava za leto 2015
b. Program dela in finančni načrt za leto 2016
Županja je povedala, da bo glede na odsotnost Stanislava Sobočana, predstavnika ustanoviteljice v
Zdravstvenem domu Lendava, Letno poročilo, Program dela in finančni načrt za leto 2016, predstavila
Vera Markoja, v.d. direktorica občinske uprave.
Vera Markoja, v.d. direktorica občinske uprave je na kratko predstavila Letno poročilo ZD Lendava za
leto 2015, Program dela ter finančni načrt ZD Lendava za leto 2016.
Antona Sepa, člana OS je zanimalo ali je bila tudi ga. direktorica ZD Lendava vabljena na sejo, glede na
to, da so danes na seji predstavnice iz JVIZ OŠ Turnišče, kjer je tudi občina ustanoviteljica.
Županja je povedala, da ni bila vabljena.
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Županja je podala predlog sklepa na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 18:
Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k Letnemu poročilu Zdravstvenega doma Lendava za
leto 2015, v predlagani obliki in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
V nadaljevanju je županja predlagala, da se zadrži potrditev sklepa – podaja soglasja k Programu dela
in finančnemu načrtu ZD Lendava za leto 2016 z obrazložitvijo, da sta na Zboru občanov konec leta
2015 bila sprejeta dva sklepa o okrepitvi delovnega časa splošne ambulante in za zamenjavo
zobozdravnice. V tej zadevi potekajo pogajanja med županjo in direktorico ZD Lendava, kjer vsaka želi
svoje in ko nam bo ga. direktorica ZD Lendava »šla nasproti«, se bo sprejel tudi ta sklep.
Županja je dala na glasovanje naslednji sklep:
PREDLOG SKLEPA ŠT. 19:
Občinski svet Občine Turnišče zadrži potrditev predloga sklepa k podaji soglasja k Programu dela in
finančnemu načrtu ZD Lendava za leto 2016.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI so glasovali 4 člani sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 11.
POMURSKE LEKARNE:
a. Letno poročilo za leto 2015
b. Poročilo o programu dela in finančnem načrtu za leto 2016
Županja je predala besedo Litrop Vincencu, predstavniku ustanoviteljice v Pomurskih lekarnah, ki je na
kratko predstavil Letno poročilo Pomurskih lekarn za leto 2015.
Antona Sepa, član OS je zanimalo, kako je bila rešena problematika glede deležev o soudeležbi za
posamezno občino ustanoviteljico in ali se občine ne morejo sporazumeti o deležih.
Vincenc Litrop, predstavnik ustanoviteljice v Pomurskih lekarnah je odgovoril, da so nekatere občine
dobile deleže, se celo razdružile in da se manjše občine zavzemajo , da tako tudi ostane, ker jih potem
velike ne morejo preglasovati. Obstaja predlog, da bi se pri eventuelni razdelitvi dobička le- ta delil
glede na število prebivalcev. Glede lekarne v Turnišču je g. Litrop povedal, da ni ogrožena, saj nima
likvidacijskih problemov, če pa bo do tega prišlo, pa se lahko zgodi, da bodo ukinjali manjše lekarne.
Županja je prešla na glasovanje.
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 20:
Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k Letnemu poročilu Pomurske lekarne za leto 2015, v
predlagani obliki in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI so glasovali 4 člani sveta.
Sklep je bil sprejet.
Vincenc Litrop, predstavnik ustanoviteljice v Pomurskih lekarnah je še predstavil Poročilo o programu
dela in finančni načrt Pomurskih lekarn za leto 2016.
Anton Sep, član OS je izpostavil problem, da ni nočne dežurne lekarne v Lendavi.
Vincenc Litrop, predstavnik ustanoviteljice v Pomurskih lekarnah je povedal, da je nočna dežurna
lekarna že od nekdaj v Murski Soboti in da to predstavlja problem za celotno območje Pomurja (tudi
Ljutomer, Gornjo Radgono, kjer je tudi nimajo) in dodal, da lahko ta problem iznese na naslednji seji
ustanoviteljic.
Županja je prešla na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 21:
Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Pomurske lekarne
za leto 2016, v predlagani obliki in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 12.
ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI TURNIŠČE
Vera Markoja, v.d. direktorica občinske uprave je na kratko predstavila Elaborat o oblikovanju cene
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Turnišče.
Županja je dodala, da gre znižanje cene na račun manjšega števila komunalnih odpadkov.
Janeza Lebarja, člana OS je zanimalo, kdaj se bo začelo tehtati. Dodal je, da je pohvalno to, da so znižali
ceno komunalnih odpadkov.
Igorja Flucherja, člana OS je zanimalo, kdaj ima podjetje Saubermacher-Komunala v planu uvesti
tehtnice na tovornjake.
Županja je povedala, da stehtajo celo komunalno vozilo in da so cene točno določene glede na število
zabojnikov in vreč. Potrebno bo razmisliti tudi o predlogu g. Flucherja.
Županja je prešla na glasovanje.
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 22:
Nove cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki ga opravlja podjetje Saubermacher –
Komunala Murska Sobota d.o.o. so naslednje:
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov: Cena v EUR/kg
1. Zbiranje komunalnih odpadkov
0,13131 €
2. Zbiranje bioloških odpadkov
0,10799 €
V ceno ni vključen 9,5 % DDV.
Občinski svet Občine Turnišče potrjuje predloženi elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Turnišče za
leto 2016.
Občinski svet Občine Turnišče potrjuje cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Sklep stopi
v veljavo z dnem sprejetja, cene storitev se uporabljajo od 1. 7. 2016.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 13.
PREDLOG ZA SPREMEMBO ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO
Županja je povedala, da sprememba prinaša več pravic pri podpisu pogodbe z Eko-park Lendava in bi
na ta način dobilo več pristojnosti tudi podjetje Varaš d.o.o.
Igorja Flucherja, člana OS je zanimalo, če je to vezano na 24. maj, ko se je podpisovalo pogodbe.
Županja je povedala, da je to samo nadaljevanje aktivnosti in da se je podpis pogodbe zamaknil. Le–ta
še ni bila podpisana.
Županja je prešla na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 23:
Občinski svet sprejme predlog sprememb in dopolnitev Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Turnišče, v predloženi obliki, po skrajšanem postopku.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 14.
PREDLOG ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV ODLOKA O PODELJEVANJU PRIZNANJ OBČINE TURNIŠČE
Županja je povedala, da je predlog spremembe v Odloku o podeljevanju priznanj Občine Turnišče
obravnavala Statutarno-pravna komisija. Vincenc Litrop, predsednik Statutarno-pravne komisije je
podal obrazložitve sprememb v Odloku o podeljevanju priznanj Občine Turnišče, kjer se dodaja
priznanje »zaslužni občan« Občine Turnišče.
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Anton Sep, član OS je predlagal, da se v odlok vključi tudi to, da kandidate za podelitev priznanj
občine potrdi občinski svet.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 24:
Občinski svet Občine Turnišče sprejme predlog sprememb in dopolnitev Odloka o podeljevanju
priznanj Občine Turnišče, v predloženi obliki, po skrajšanem postopku.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 15
PREDLOG ZA SPREJEM PRAVILNIKA O PRIZNANJIH NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI TURNIŠČE
Županja je povedala, da na področju športa ni bilo pravilnika, po katerem bi se lahko podeljevala
priznanja na področju športa v Občini Turnišče, zato se občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlog
pravilnika, ki ga je predhodno obravnavala Statutarno-pravna komisija.
Vincenc Litrop, predsednik Statutarno-pravne komisije je podal kratko poročilo o obravnavi tega
pravilnika in povedal, da so v pravilniku, ki ga imajo svetniki pred sabo, že upoštevane spremembe, ki
jih je komisija predlagala.
Anton Sep, član OS je predlagal, da pravilnik obravnavajo še predsedniki športnih društev.
Ostali člani OS na predlog Antona Sepa, niso imeli pripomb.
Županja je povedala, bo občinska uprava poskrbela, da bodo pravilnik v pregled in obravnavo dobili
tudi vsi predsedniki športnih društev.
Županja je prešla na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 25:
Občinski svet sprejme predlog Pravilnika o podeljevanju priznanj na področju športa v Občini
Turnišče, v predloženi obliki, v prvi obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Županja je predlagala svetnikom, da se glede na določbe 37. in 38. člena Poslovnika občinskega sveta
Občine Turnišče, seja kljub temu podaljša za 15 min, z namenom obravnavanja vseh točke dnevnega
reda na tej seji. O predlogu so svetniki glasovali ter sprejeli naslednji sklep:
PREDLOG SKLEPA ŠT. 26:
Občinski svet sprejme predlog županje, da se seja podaljša za 15 min.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
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ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD.16
PREDLOG CENE NAJEMNINE ZA POSLOVNA PROSTORA V LASTI OBČINE TURNIŠČE JAVNEMU
PODJETJU VARAŠ D.O.O.
Županja je povedala, da je razlog za sprejem zaračunavanja najemnine za poslovna prostora v lasti
Občine Turnišče javnemu podjetju Varaš d.o.o., posledica ugotovitve notranje revizije, ki je
zaračunavanje najemnine glede na določbe zakona priporočila. S sprejetjem predloga cene za
zaračunavanje najemnine podjetju Varaš d.o.o., se odpravlja napaka, ki jo je ugotovila revizija.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 27:
Občinski svet sprejme predlog mesečne najemnine za najem dveh poslovnih prostorov, pisarn v
velikosti 27,75 m² in 17,76 m², ki se nahajata v objektu v lasti Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača
73, 9224 Turnišče, javnemu podjetju Varaš d.o.o., znaša 3 EUR/m² na mesec.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 17
PREDLOG CEN ZA STORITVE FOTOKOPIRANJA IN OSTALIH STORITEV OBČINE
Vera Markoja, v.d. direktorica občinske uprave je pojasnila, da so predlagane cene enake, kot jih ima
sprejete podjetje Varaš d.o.o.
Anton Sep, član OS je predlagal, da se pri fotokopiranju občanom zdravstvene dokumentacije v majhnih
količinah kot je npr. samo en list, tega ne zaračunava, saj je mnenja, da pri tem nastane več stroškov z
izdajo blagajniškega prejemka, kot pa stane sama fotokopija.
Na predlog g. Sepa ostali člani niso imeli pripomb.
Županja je prešla na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 28:
Občinski svet sprejme predlog cen storitev za črno-belo fotokopiranje (A4 enostransko 0,10 EUR, A4
dvostransko 0,15 EUR, A3 enostransko 0,20 EUR, A3 dvostransko 0,30 EUR), fotokopiranje na barvni
papir (A4 enostransko 0,10 EUR, A4 dvostransko 0,20 EUR, A3 enostransko 0,20 EUR, A3 dvostransko
0,30 EUR), tiskanje (A4 enostransko 0,10 EUR, A4 dvostransko 0,20 EUR, A3 enostransko 0,30 EUR,
A3 dvostransko 0,40 EUR), prosojnice/foliranje (A4 črno-bela 0,60 EUR, A4 spiralna 1,50 EUR),
spiralna vezava (A4 2,00 EUR, A3 3,00 EUR), objava na CATV (objava 7 dni 10,00 EUR, vsaka naslednja
stran in vsak dodatni teden 10,00 EUR), ogled čevljarskega muzeja z vodenjem (otroci do 15 let 1,00
EUR, upokojenci 1,50 EUR, odrasli 2,00 EUR), zakup oglasnega prostora v občinskem glasilu (A4 stran
200,00 EUR, 1/2 strani A4 100,00 EUR, ¼ strani A4 50,00 EUR, 1/8 strani A4 30,00 EUR), najem
prostora za prireditve Velika maša, Ferencovo senje (1m dolžine 5,00 EUR), s pripombo g. Sepa, da
se pri zaračunavanju cen storitev občanom, občinska uprava o tem smotrno odloča.
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Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 18
PREDLOG CENE NAJEMA FITNES PROSTORA IN ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE TURNIŠČE
Vera Markoja, v.d. direktorica občinske uprave je povedala, da se podjetju Vigour, Meggy Ferencek,
s.p., ki ima trenutno v najemu fitnes v prostorih Večnamenskega centra, izteče pogodba in da je
zainteresirana za najem tudi v naprej, zato je potrebno urediti najemno razmerje ter določiti ceno
najema prostora. Poleg fitnes prostora bi se z najemom skrbelo tudi za teniško igrišče.
Gospa bi skrbela tudi za teniško igrišče.
Igor Flucher, član OS je vprašal koliko m² je teh površin, ter za katere zunanje objekte gre.
Županja je odgovorila, da je fitnes prostora cca 80 m², še več je tenis igrišča in dodala, da se po njenih
informacijah to ne zaračunava po m². Razložila je, da se je predlog sklepa sestavil tako, da, če se v
prihodnosti doda še kakšen objekt poleg tenis igrišča, da ne bo potrebno še enkrat sprejemati cene za
najem.
Igor Flucher, član OS je dodal, da se mu cena za najem v višini 200,00 EUR zdi nizka.
Županja je odgovorila, da v primeru višje cene, ne bo več interesa za najem.
Anton Sep, član OS je predlagal, da svetniki ceno potrdijo. Povedal je, da je po njegovem mnenju boljše
tako, da se to obdrži, kot pa, da se nič ne dogaja. Predlagal je še, da se ob koncu leta opravi popis v
fitnesu.
Jasmina Denša, članica OS in podžupanja je dodala, da je najemnici že posredovala inventurne
obrazce, ki ji bodo v pomoč.
Županja je prešla na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 29:
Občinski svet Občine Turnišče potrjuje višino mesečne najemnine za najem fitnes prostora ter
upravljanje z zunanjimi športnimi objekti v lasti Občine Turnišče, ki znaša 200,00 EUR na mesec.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD.19
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANIC IN ČLANOV SVETA
Županja je odprla razpravo.
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Matej Vitez, član OS, predsednik Odbora za gospodarstvo je povedal, da so na 2. redni seji odbora
pod točko razno obravnavali temo razrešitve dveh članov odbora za gospodarstvo (Štefan Sraka,
Boštjan Premoša), saj se sej nista udeleževala in tudi on kot predsednik ni dobil nobenega opravičila o
izostanku, zato predlaga občinskemu svetu, da razreši ta dva člana.
Marjan Gjura, občinska uprava je predlagal, da se naj poišče predlagatelja in naj podajo nove
predloge za članstvo v odboru.
Županja je prešla na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 30:
Občinski svet Občine Turnišče potrjuje predlog predsednika Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja
in gospodarske javne službe, da se razrešita člana odbora Boštjan Premoša in Štefan Sraka. Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pa prične postopek pridobivanja novih dveh članov
za imenovanje v Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Igor Flucher, član OS je zastavil vprašanje, ki je bilo namenjeno tudi predsednici Nadzornega odbora ali
je občinska uprava dolžna izvajati sklepe občinskega sveta in na to vprašanje navezal informacijo, ki jo
ima v zvezi s prodajo dveh zemljišč v Renkovcih. Povedal je, da se po njegovem mnenju ni upoštevala
cena sprejeta na občinskem svetu v višini 5 EUR na m² brez DDV. Po njegovih informacijah naj bi se
parceli prodalo po ceni 5 EUR z že vključenim DDV.
V zvezi s tem vprašanjem je bilo predlagano, da bo Nadzorni odbor to pregledal in podal svoje mnenje
na naslednji seji Občinskega sveta.
Silvo Lutar, članico OS je zanimalo, kako je s projektom LAS, saj je županja obljubila, da se bodo s tem
projektom lahko financirale opozorilne table in koši po industrijski ulici.
Županja je odgovorila, da še ni razpisanih sredstev pri LAS in da se bo čez poletje delalo na tem, da se
uredijo opozorilne table.
Igor Flucher, član OS je vprašal kako je s projektom za starejše v Polanščekovi hiši, če je projekt v teku
ali stoji in ali so na občinski upravi pripravljeni kakšni projekti.
Županja je povedala, da se parcela pri Polanščekovi domačiji čisti, zadnji del parcele se pripravlja za
igrišče. Projekti so pripravljeni, čas so vzele notranje revizije in ostale stvari, ki so se dogajale.
Polanščekova domačija se bo ščistila in temu bo sledila obnova iz sredstev proračuna v višini 80.000,00
EUR in ne preko razpisa.
Janez Lebar, član OS je predlagal, da se prometni znaki uredijo prioritetno in tam kjer so na to opozorili
občani: npr. ogledalo v Ulici 24. maja, ogledalo v Ulici Jožeta Zadravca, ogledalo pri VGD Nedelica.
Marjan Gjura, občinska uprava je povedal, da ogledala v Ulici 24. maja Direkcija ne dovoli. Na prevzemu
ceste je bil prisoten tudi policist, ki je ustavil naključnega voznika, preveril vidnost ter ugotovil, da se
vidi do Cerkve.
Janez Lebar, član OS se z zgornjo trditvijo ni strinjal.
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Županja je povedala, da je občanom, ki so se o tem ogledalu že zanimali, povedala, da naj situacijo
fotografirajo, vendar do sedaj ni bilo odziva.
Silva Lutar, članica OS je povedala, da so v šoli neučinkoviti glede opozoril vodenja psov na šolsko
igrišče. Igrišča so polna pasjih iztrebkov in palic. Bili so tudi neučinkoviti pri inšpektorici.
Danica Kocet, članica OS je dodala, da je tudi znak o prepovedi vodenja psov na pokopališče
neučinkovit.
V nadaljevanju je Silva Lutar, članica OS opozorila na zelenico ob pločniku v Prešernovi ulici, kje bi bilo
potrebno odpeljati kamen in posejati travo. Povedala je še, da je hišnik opazil, da manjka del strehe pri
dimniku na Čevljarskem muzeju. Opozorila je še, da če se bodo kadrovske spremembe na podjetju
Varaš d.o.o. še dogajale, bo delo stalo. Zanimalo jo je še, kakšne so realne možnosti, da bi pridobili
drugo banko zaradi večkrat nedelujočega bankomata NLB banke.
Danica Kocet, članica OS in Anton Sep sta povedala, da se problemi z nedelujočim bankomatom večkrat
pojavljajo.
Županja je odgovorila, da se je o zamenjavi banke oz. bankomata že zanimala pred enim letom, a za
postavitev ni bilo interesa. Njen predlog je, da bi se še enega odprlo pri trgovini Jager.
Vincenc Litrop, član OS je opozoril, da na spletni strani Občine Turnišče ni vseh zapisnikov sej.
Igor Flucher, član OS je povedal, da je bilo s strani županje obljubljeno, da bodo ob glavni cesti v
Renkovcih po bankinah nasuli humus.
AD. 20.
RAZNO
Županja je odprla razpravo.
Drugih vprašanj ni bilo, zato je ob 22.45 h županja zaključila sejo.
Zapisnik je zapisan v skrajšani obliki. Občinska uprava Občine Turnišče hrani celotni zvočni zapis seje.

Občina Turnišče
mag. Vesna Jerala Zver
ŽUPANJA
Zapisnik pripravila:
Jožica Litrop
Občinska uprava Občine Turnišče
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