OBČINA TURNIŠČE
Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
14. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila v četrtek, 29. 9. 2016, ob 18. uri, v dvorani Večnamenskega centra, Cvetna ulica 1a,
Turnišče.
Sejo je vodila županja Občine Turnišče, mag. Vesna Jerala Zver.
Na seji je bilo prisotnih 10 članic in članov Občinskega sveta Občine Turnišče (v nadaljevanju: člani
sveta): Brigita Bukovec, Jasmina Denša, Igor Flucher, Alenka Horvat (od 1. točke naprej), Janez Lebar,
Vincenc Litrop, Silva Lutar (od 3. točke naprej), Anton Sep, mag. Stanislav Sobočan in Matej Vitez.
Svojo odsotnost so opravičili: Danica Kocet, Janez Šemen in Robert Tkalčič.
Neopravičeno odsoten: Stanislav Šarkezi.
Drugi prisotni na seji: županja občine Turnišče mag. Vesna Jerala Zver, v.d. direktorica Občinske uprave
Vera Markoja, uslužbenec Občinske uprave Marjan Gjura, predsednica Nadzornega odbora Občine
Turnišče Helena Ferčak, v.d. direktor Javnega podjetja Varaš d.o.o. Zdravko Lebarič,, direktor družbe
Saubermacher Komunala Drago Dervarič (pri 2. točki), zastopnik pacientovih pravic Martin Raj (pri 4.
točki), predstavnik medijev.
Županja mag. Vesna Jerala Zver je po uvodnem pozdravnem nagovoru ugotovila, da je na seji
prisotnih 10 članic in članov OS, da je občinski svet sklepčen in lahko nadaljuje z delom.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 14. seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
na katerega je županja predlagala spremembe in sicer, da se točka 11. Gospodarno ravnanje z odpadki
in e-zabojniki obravnava bolj na začetku seje ter, da se k dnevnemu redu doda točka Poročilo
Nadzornega odbora in pregled polletnega poročila o realizaciji proračuna v prvem polletju 2016.
Član OS Vincenc Litrop se ni strinjal s spremembo dnevnega reda in je povedal, da se glede na
pomembnost polletnega poročila le-to ne more obravnavati mimogrede. Županja je povedala, da so
člani OS gradivo prejeli konec julija in danes na seji in da ga občinski svet v skladu z zakonom ni dolžan
obravnavati, pregledal ga je tudi Nadzorni odbor. Član OS Igor Flucher je povedal, da poročila ni
pregledal odbor za upravljanje z nepremičninami. Član OS Anton Sep se prav tako ni strinjal z dodatno
točko dnevnega reda in citiral 106. člen Statuta Občine Turnišče v povezavi s 110. členom, da mora
župan o polletnem poročilu Občinskemu svetu poročati v mesecu juliju. Član OS Stanislav Sobočan je v
zvezi s točko 12. Vprašanja in pobude članic in članov sveta izpostavil, da je ta točka običajno bila na
začetku dnevnega reda. Županja je povedala, da je ta točka predvidena bolj na koncu zaradi tega, da
se skozi obravnavo pomembnejših točk že tekom seje dobijo odgovori na nekatera vprašanja. Član OS
je poudaril, da je uvrstitev te točke na konec dnevnega reda kršitev Poslovnika o delu občinskega sveta.
Član OS Janez Lebar je povedal, da je točka Vprašanja in pobude članov in članic OS že dve leti na
dnevnem redu proti koncu seje in predlagal, da se točka v zvezi s polletnim poročilom Nadzornega
odbora obravnava kot tretja točka takoj za poročilom županje.
Županja je nato predlagala glasovanje o dnevnem redu, ki so ga svetniki prejeli z vabilom ter
spremembama: uvrstitev točke Gospodarno ravnanje z odpadki in e-zabojniki kot 2. točko ter dodatne
točke 5. Poročilo nadzornega odbora in pregled polletnega poročila o realizaciji proračuna občine.
Navzočnost je priglasilo 8 članov OS.
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ZA sprejem predlaganega dnevnega reda so glasovali 3 člani, PROTI je glasovalo 5 članov.
Po razpravi glede tega, ali se bo polletno poročilo o realizaciji proračuna obravnavalo na tej seji ali ne,
je županja predlagala, da se sprejme predlagani dnevni red, s tem, da se nanj ne uvrsti obravnava
polletnega poročila o realizaciji proračuna, nadzorni odbor pa bo svoje poročilo kljub temu podal. Na
glasovanje je bil podan naslednji:
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče
2. Gospodarno ravnanje z odpadki in e-zabojniki
3. Poročilo županje
4. Kadrovske zadeve
a. Potrditev novih članov v Odboru za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe
b. Obravnava in potrditev prispelih vlog za občinska priznanja Občine Turnišče v letu 2016
c. Potrditev kandidature za zastopnika pacientovih pravic
5. Poročilo Nadzornega odbora o realizaciji proračuna v prvem polletju 2016
6. Predlog za spremembo Statuta Občine Turnišče
7. Predlog Pravilnika o priznanjih na področju športa v Občini Turnišče - 2. obravnava
8. Predlog cene najemnine za uporabo prostora v Večnamenskem centru
9. Predlog cene objave oglasov in člankov v mesečniku Varaški list
10. Poročilo o poteku postopka likvidacije Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta Turnišče
11. Poročilo o delu javnega podjetja Varaš d.o.o.
12. Predlog, da se Občina Turnišče razglasi za TTIP Free Zone
13. Vprašanja in pobude članic in članov sveta
14. Razno
Sklep št. 1:
Občinski svet Občine Turnišče sprejme predlog dnevnega reda 14. redne seje občinskega sveta
Občine Turnišče s predlaganimi spremembami.
Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad. 1
Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče
Županja je odprla razpravo.
Član OS Stanislav Sobočan je v zvezi z 10. točko prejšnje seje in obravnavo letnega poročila
Zdravstvenega doma Lendava ter programa dela in finančnega načrta za leto 2016 povedal, da je bilo
na zadnji seji sveta zavoda izpostavljeno vprašanje, zakaj Občina Turnišče še vedno ni dala soglasja za
opravljanje dežurstva zobozdravnikov v ZD Murska Sobota in zastavlja se tudi vprašanje ali bodo
omenjene dodatne storitve opravljali za občane Turnišča, razen nujnih storitev. Predlagal je, da ni
smiselno, da se soglasje zadržuje.
Član OS Anton Sep ni bil zadovoljen z odgovorom, ko je že na prejšnji seji vprašal, zakaj na sejo ni bila
vabljena direktorica ZD Lendava. Zanimalo ga je, zakaj ni bila vabljena in da občina ne more biti kriva,
če sta direktorica in županja skregani. Županja je poudarila, da z direktorico nista skregani, povedala
je že na prejšnji seji, da gre samo za pogajanja in se opravičila, da direktorica ni bila povabljena.
Član OS Vincenc Litrop je podal pojasnilo glede njegove izjave na strani 11 zapisnika prejšnje seje.
Poudaril je, da ni mislil tako, kot je zapisano, naj se svetniki ne izogibajo sej. V letu 2015 je bilo namreč
izvedenih za 30 % manj sej, kot jih je bilo planiranih in prav tako manj sej odborov.
Županja je dala predlog zapisnika 13. redne seje občinskega sveta Občine Turnišče v potrditev.
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SKLEP št. 2:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče, z dne
16. 6. .2016 s pripombo, ki jo je predlagal član OS Vincenc Litrop.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.2
Gospodarno ravnanje z odpadki in e-zabojniki
Županja je k besedi povabila direktorja družbe Saubermacher Komunala d.o.o. Draga Dervariča. G.
Dervarič je občinskemu svetu predstavil podjetje, podal podatke o gibanju količin podatkov v občini
Turnišče in predstavil pripravo elaborata na osnovi zakonskih podlag. Na seji so prisotni prejeli tudi
pisno predstavitev gospodarnega ravnanja z odpadki v Občini Turnišče 2012-2016.
V razpravi je član OS Igor Flucher izpostavil vprašanje, kdaj je možno uvesti tehtanje odpadkov na
tovornjakih. G. Dervarič je povedal, da so v podjetju proučevali to zadevo in obstaja nekaj razlogov, da
se k temu ne pristopi. Posledično je namreč te stroške potrebno prenesti v ceno za občane. Vseh količin
se tudi ne more pripisati točno določeni osebi zaradi obstoječih zbirnih centrov in ekoloških otokov. Iz
ekološkega vidika obstaja bojazen in težnja, da bi ti odpadki čim manj tehtali in bi se lahko vrnili nazaj
v naravo. Prav tako pa je argument proti tudi iz sociološkega vidika t.j. možnost polnjenja odpadkov v
druge ali sosedove zabojnike.
Na vprašanje člana OS g. Sepa o odstopanjih v cenah na mesečnih položnicah, je g. Dervarič odgovoril,
da je to zaradi letnega lihega števila odvozov in posledično različnih obračunov.
SKLEP št. 3:
Občinski svet Občine Turnišče se je seznanil s poročilom direktorja družbe Saubermacher Komunala
d.d. o gospodarnem ravnanju z odpadki in e-zabojniki.
Ad. 3
Poročilo županje
Županja je podala poročilo o delu v obdobju od zadnje seje občinskega sveta in podala odgovore na
vprašanja članov OS s prejšnjih sej, ki so naslednji:
 Odgovor Ministrstva za javno upravo glede plače gospe Bernade Zver pričakujemo v naslednjih
dneh.
 Vprašanje gospoda Flucherja glede cene prodanega občinskega zemljišča podjetju Friško d.o.o.:
Ceno 5€/m2 je potrdil Občinski svet za gospodarsko cono, omenjena parcela ni v gospodarski coni.
Zemljišče je vpisano za prodajo v Načrtu upravljanja z nepremičnim premoženjem Občine Turnišče
in spada v kategorijo kmetijskih zemljišč. Za prodajo kmetijskih zemljišč je cena 0,83€/m 2(ocena
geodetske uprave RS), mi smo iztržili 4€/m2z dodanim plačilom davka. Z vprašanjem se je seznanil
tudi Nadzorni odbor in pregledal dokumentacijo. Torej je sklenjena pogodba za Občino Turnišče
ugodna in nikakor ne škodljiva, kot navaja gospod Flucher.
 NLB d.d. je prestavila bankomat iz stare lokacije pred šolo, k vhodu v trgovski center Jager v
Turnišču.
 Vodenje psov na šolsko igrišče: Medobčinski inšpektorat posveča temu posebno pozornost. Poleg
tega je bila problematika zapisana v zadnjem Varaškem listu. V delu so opozorilne table, ki bodo
prepovedovale psom vstopati na šolsko igrišče. S temi tablami in veljavnim Odlokom o javnem redu
in miru, ki že danes velja, damo osnovo za izrek kazni lastnikom psov pristojnemu organu.
Podala je tudi poročilo o delu od zadnje seje občinskega sveta, in sicer:

Občina Turnišče je bila podpornik 1. Mednarodnega kolesarskega ultra maratona SLO24ur.
 13. julija je neurje odkrilo polovico strehe na osnovni šoli. Zaradi tega je bil uničen drugi del strehe,
v štirih zgornjih učilnicah je bilo potrebno prenoviti parket in celotno nadstropje prebeliti. Uničenih
3

je ena četrtina zunanjih žaluzij, poškodbe so bile na oknih, fasadi šole, uničeno je bilo avtobusno
postajališče pred šolo. Škode je za 150.000 €. Obnova je bila končana pred začetkom novega
šolskega leta.
 Sprejem in zahvala učencem 9. razreda ob koncu šolskega leta in prvošolcem ob pričetku šolskega
leta.
 Prodana so bila tri občinska stanovanja na Župančičevi ulici v Lendavi.
 Izveden je bil nakup ognjevarne omaro za namen hrambe Listine cehovskih pravic in drugih
sorodnih listin. Izdelan je bil tudi faksimile te listine.
 Fitnes z opremo in tenis igrišče je bilo s pogodbo oddano v najem zunanjemu izvajalcu.
 Izveden bo razpis za občinska priznanja na športnem področju.
 Aktivnosti v mesecu avgustu: krvodajalska akcija, osrednja regijska slovesnost ob državnem
prazniku, Varaška noč in Velika maša.
 Investicijska dela: postavitev polovice predvidenih prometnih znakov, dela v Ulici 4. maja,
postavitev avtobusnih postajališč, čiščenje Polanščekove domačije.
 Dosežki društev in občanov.
Županja je prisotne povabila na prihajajoče dogodke v mesecu oktobru.
V razpravi je član OS Igor Flucher izpostavil, da je bil negiran sklep občinskega sveta glede prodaje
zemljišča in pričakuje odgovor nadzornega odbora glede tega vprašanja.
Član OS Vincenc Litrop je povedal, da na spletni strani ni objavljen zapisnik 2. izredne seje občinskega
sveta.
Sklep št. 4:
Občinski svet Občine Turnišče se je seznanil s poročilom županje.
Ad. 4
Kadrovske zadeve
a) Potrditev novih članov v Odboru za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Vincenc Litrop je uvodoma povedal,
da je komisija obravnavala predloge za nove člane Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe. Prispeli sta dve vlogi in sicer, da se za člana imenujeta: Geza Felbar, Renkovci
111, 9224 Turnišče in Marjeta Magdič, Vrtna 15, 9224 Turnišče. Komisija Občinskemu svetu predlaga,
da se ju imenuje v Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe.
Županja je na glasovanje dala naslednji predlog sklepa:
Sklep št.: 5:
Občinski svet Občine Turnišče potrjuje predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, da se za nova člana v Odbor za gospodarstvo varstvo okolja in gospodarske javne službe
imenuje:
1. Geza Felbar, Renkovci 111, 9224 Turnišče in
2. Marjeta Magdič, Vrtna 15, 9224 Turnišče.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.

b) Obravnava in potrditev prispelih vlog za občinska priznanja Občine Turnišče v letu 2016
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Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Vincenc Litrop je prisotnim
predstavil predloge za podelitev občinskih priznanj, ki so bili podani na podlagi javnega poziva. Člani in
članice OS so sproti glasovali o predlogih za priznanja posameznikov, nato je županja dala na
glasovanje naslednji predlog sklepa:
Sklep št. 6:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
da se občinska priznanja po Odloku o podeljevanju priznanj Občine Turnišče (Uradni list RS, št.
108/05 - s spremembami) v letu 2016, podelijo naslednjim prejemnikom:
- Štefan Kovač, Ljubljana, Pleteršnikova 28 – naziv - častni občan,
- Vesna Kovač, Ljubljana, Pleteršnikova 28, - naziv - častni občan,
- Društvo kmetic Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, priznanje Občine Turnišče,
- Franc Lutar, Ulica ob potoku 2, 9224 Turnišče – priznanje Občine Turnišče
- PGD Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče – priznanje Občine Turnišče
- PGD Renkovci, Renkovci 44, 9224 Turnišče – priznanje Občine Turnišče
- Amadeja Tibaut, Nedelica 122, 9224 Turnišče – županjino priznanje
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
c) Potrditev kandidature za zastopnika pacientovih pravic
Pri tej točki je prisostvoval kandidat za zastopnika pacientovih pravic Martin Raj, ki se je predstavil in
podal svoje reference za izpolnitev pogojev za kandidaturo.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal, da je predlog
obravnavala tudi komisija in predlaga, da se podpre kandidaturo g. Raja.
Na glasovanje je bil podan naslednji predlog sklepa:
Sklep št. 7:
Občinski svet Občine Turnišče podpira kandidaturo g. Martina Raja, Trstenjakova ulica 32, 9000
Murska Sobota, za zastopnika pacientovih pravic na območju Nacionalnega inštituta za javno
zdravje, Območna enota Murska Sobota.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 5
Poročilo Nadzornega odbora o realizaciji proračuna Občine Turnišče v prvem polletju leta 2016
Predsednica Nadzornega odbora Občine Turnišče je prisotne seznanila s Poročilom nadzornega odbora
o realizaciji proračuna občine v prvem polletju leta 2016, ki ga je Nadzorni odbor obravnaval na svoji
6. redni seji, dne 27. 9. 2016. Posebej je izpostavila pomembnejša odstopanja posameznih postavk na
strani odhodkov. Ta so izkazana na postavkah: pisarniški material in storitve, storitve varovanja, stroški
oglaševalskih storitev, stroški računalniških pravnih, revizijskih, svetovalnih in drugih storitev, stroški
reprezentance, odvoz smeti, dnevnice za službena potovanja, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje
licenčne programske opreme, vzdrževanje cest, stroški sodnih postopkov, odvetnikov in notarjev,
sredstva za delovanje medobčinskega inšpektorata, ureditev zgradbe OŠ Turnišče, ureditev
odvodnjavanja ulic in nakup zemljišč. Nadzorni odbor je na omenjena odstopanja prejel obrazložitve s
strani Občinske uprave in županje in predlaga, da se prouči možnost, da bi se gradivo za delo organov
občine posredovalo v elektronski obliki, kar bi zmanjšalo stroške pisarniškega materiala in storitev in
da Občinski svet zavzame stališče glede problematike odvoza smeti v romskem naselju.
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Sklep št. 8:
Občinski svet Občine Turnišče se je seznanil s Poročilom nadzornega odbora Občine Turnišče o
realizaciji proračuna občine v prvem polletju leta 2016
Predsednica Nadzornega odbora je v nadaljevanju povedala, da so na 6. redni seji Nadzornega odbora,
prisotni člani ob ugotovitvi, da se član Nadzornega odbora Sven Sarjaš ne udeležuje sej Nadzornega
odbora, za zadnjo, 6. sejo pa ni niti sporočil, da se je ne bo mogel udeležiti, sprejeli sklep, ki ga nadzorni
odbor predlaga občinskemu svetu:
Nadzorni odbor predlaga občinskemu svetu, da predčasno razreši člana Nadzornega odbora Svena
Sarjaša, imenovanega na 10. redni seji Občinskega sveta, dne 23. 12. 2015 in na predlog Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje novega člana nadzornega odbora.
Preden je županja predlagala na glasovanje razrešitev člana nadzornega odbora g. Sarjaša, je
predsednica nadzornega odbora odgovorila na vprašanje svetnikov o ne udeleževanju člana na sejah
Nadzornega odbora. Povedala je, da se g. Sarjaš ni udeležil nobene seje od takrat, ko je bil imenovan.
Nadzorni odbor je imel ta čas štiri seje. Član OS Vincenc Litrop je povedal, da se je Sven Sarjaš po tem,
ko je Upravna enota po prijavi skupine občanov preverjala njegovo bivališče v Turnišču in na šoli v
Lendavi, odločil, da ne bo sodeloval z Občino Turnišče in odjavil stalno bivališče v Turnišču.
Predsednica Nadzornega odbora je povedala, da je g. Sarjaš po večkratnih pogovorih z njo obljubil, da
bo poslal obvestilo Občini, vendar tega do danes ni storil.
Član OS Anton Sep je povedal, da preverjanje bivališča ni nič nenavadnega, saj ima Upravna enota
dolžnost, da le-to preverja.
Član OS Stanislav Sobočan je predlagal, da Občinska uprava preveri podatke, da g. Sarjaš ni več občan
občine Turnišče in da mu nato funkcija avtomatsko preneha.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Sklep št. 9:
Občinski svet nalaga Občinski upravi, da preveri podatke o stalnem bivališču člana Nadzornega
odbora g. Svena Sarjaša.
Prisotnost je priglasilo 10 članov.
ZA je glasovalo 6 članov.
PROTI so glasovali 4 člani.
Ad. 6
Predlog za spremembo statuta Občine Turnišče
V gradivu so člani OS prejeli predlog sprememb Statuta Občine Turnišče s podanimi pripombami
Statutarno-pravne komisije v prvi obravnavi.
Županja je uvodoma povedala, da Statut Občine Turnišče kot osnovni dokument v času od njegovega
sprejetja ni bil ažuriran in usklajen z zakoni. Predlagala je, da v.d. direktorica OU Vera Markoja skozi
novo besedilo prebere predloge členov, pri katerih je prišlo do različnih mnenj njihovega zapisa. Vera
Markoja je povedala, da je predlog sprememb statuta pregledala Statutarno-pravna komisije in da ga
je na zadnji seji pregledal tudi Nadzorni odbor in podal nekaj pripomb.
Ob pregledovanju posameznih predlogov sprememb členov je član OS Janez Lebar predlagal, da se naj
posamezni členi na seji ne berejo, saj ima občinski svet Statutarno-pravno komisijo, ki ji zaupa in
Nadzorni odbor, ki je tudi podal pripombe. Član OS g. Sobočan je povedal, da v gradivu ni priložen
zapisnik Statutarno-pravne komisije, ki je podala svoje pripombe ter opozoril, da se ne more
obravnavati uradno prečiščeno besedilo, če ga šele sedaj obravnavamo. Predlagal je, da predsednik
statutarno-pravne komisije prebere uvodne pripombe. Izpostavil je dejstvo, da po tem, ko je svoje
pripombe podal še Nadzorni odbor, Statutarno-pravna komisije nima svoje veljave in ni smiselno, da se
statut obravnava še naprej.
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Županja je povedala, da je bil statut temeljito proučen in pregledan, pregledali so ga tudi pravniki.
Večina pripomb Statutarno-pravne komisije in tudi Nadzornega odbora je bilo upoštevanih, nekaj pa je
takih, ki so v neskladju z zakoni.
Član OS g. Lebar je opozoril, da bi Statutarno-pravna komisija morala ob prejemu gradiva za sejo
pripombe uskladiti in se pogovoriti z Občinsko upravo.
Županja je poudarila, da se je Statutarno-pravna komisija odločila, da ni potrebe, da bi na njihovi seji
sodelovala županja ali kdo iz občinske uprave. Nato je g. Litrop pojasnil postopek sprejemanja statuta.
Komisija je podala predloge na predlog, ki ga je pripravila Občinska uprava, v nadaljnjem postopku pa
je potrebno besedilo temeljito pregledati, saj je statut temeljni akt. Prebral je uvodne ugotovitve
zapisnika Statutarno-pravne komisije.
Po nadaljevanju razprave, ki je potekala v zvezi s postopkom obravnave sprememb statuta oz. novega
statuta, je Vera Markoja navedla nekatere člene, pri katerih pripombe statutarno-pravne komisije,
Nadzornega odbora in Občinske uprave niso bile usklajene. Županja je nato dala na glasovanje
naslednji predlog sklepa:
Sklep št. 10:
Občinski svet Občine Turnišče nalaga občinski upravi, da mu na naslednji seji predloži predlog novega
Statuta Občine Turnišče.
Prisotnost je priglasilo 10 članov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 7
Predlog pravilnika o priznanjih na področju športa v Občini Turnišče
Člani OS so v gradivu prejeli predlog Pravilnika o priznanjih na področju športa v Občini Turnišče v 2.
obravnavi.
Predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Silva Lutar je podala
predlog Odbora, da Občinski svet Občine Turnišče potrdi spremembo v 14. členu Pravilnika o priznanjih
na področju športa v Občini Turnišče, kjer se ob ostalih alinejah doda alineja, ki se glasi:
- Časovno obdobje, za katerega se bo podelilo priznanje.
Ostali členi niso bili spremenjeni. Predsednica odbora je povedala še, da je odbor razpravljal o času
podelitve priznanj in je mnenja, da se podelitev priznanj podeli vsako leto ob občinskem prazniku, kot
to navaja 18. člen pravilnika.
Na vprašanje člana OS Antona Sepa je podala obrazložitev 14. člena pravilnika in predlagane alineje in
poudarila, da je pomembno določiti časovno obdobje, za katerega se bodo priznanja podelila, da se ne
bi le-ta večkrat podeljevala. Podžupanja Jasmina Denša je na vprašanje člana OS Antona Sepa
povedala, da so vsa društva prejela pravilnik in jim je bil določen rok za podajo pripomb. Odzvalo se je
le eno društvo z odgovorom, da nimajo pripomb, ostala društva se niso odzvala, kar pomeni, da
pripomb ni bilo z njihove strani.
Predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je povedala še, da so
članice odbora predlagale tudi, da se podoben pravilnik pripravi tudi za ostala društva na področju
kulture in turizma. Ta društva so sedaj zapostavljena in odbor predlaga, da se podoben pravilnik s
specifičnimi prilagoditvami pripravi tudi za ostala društva do naslednjega razpisa. Na odboru je bil tudi
izpostavljen dvom, da ne bi katero od društev prejelo dvoje priznanj glede na ta pravilnik in odlok o
priznanjih. Marjan Gjura je povedal, da sta pravilnika ločena in če se občina odloči, lahko podeli
priznanje na podlagi pravilnika kot tudi odloka o priznanjih. Glede priprave podobnega pravilnika na
področju kulture je Vera Markoja povedala, da je za področje kulture in turizma težko sprejeti podoben
pravilnik, saj na teh področjih rezultati niso merljivi.
Županja je podala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Sklep št. 11:
Občinski svet sprejme Pravilnik o podeljevanju priznanj na področju športa v Občini Turnišče, v
predloženi obliki, v drugi obravnavi.
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Prisotnost je priglasilo 10 članov.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 8
Predlog cene najemnine za uporabo prostora v Večnamenskem centru
Člani OS so v gradivu prejeli predlog za potrditev cene najema prostora v Večnamenskem centru v
Turnišču. Obrazložitev je podala Vera Markoja.
Na vprašanje člana OS Mateja Viteza o morebitni poškodbi osnovnih sredstev in zgradbe je županja
odgovorila, da bo to definirano v pogodbi. Povedala je tudi, da se doslej tovrstne najemnine niso
obračunavale.
Podala je naslednji predlog sklepa na glasovanje:
Sklep št. 12:
Mesečna najemnina za najem prostora v 1. nadstropju Večnamenskega centra (sejna soba) v
velikosti 70 m², ki se nahaja v objektu v lasti Občine Turnišče, Cvetna ulica 1a, 9224 Turnišče,
zunanjim uporabnikom, znaša 5 EUR/uro.
Prisotnost je priglasilo 10 članov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 9
Predlog cene objave oglasov in člankov v mesečniku Varaški list
Članom OS je bil v gradivu podan predlog za potrditev cen za objave oglasov in člankov v mesečniku
Varaški list. Podrobnejšo obrazložitev je podala podžupanja Jasmina Denša. Predlagane ceno so enake
cenam oglaševanja v Glasu občine. Dodana je le manjša velikost, t.j. na 1/16 strani. Z oglaševanjem bi
pokrili stroške izdaje glasila.
Županja je podala predlog naslednjega sklepa na glasovanje:
Sklep št. 13:
Občinski svet potrjuje cenik oglasov in člankov v Varaškem listu:
Storitev
Cena z DDV
CELOTNA STRAN A4
200,00 €
½ STRANI A4
100,00 €
¼ STRANI A4
50,00 €
1/8 STRANI A4
25,00 €
1/16 STRANI A4
12,50 €
II.
Cena za oglas na prvi strani je v primeru 1/16 strani A4 25,00 EUR, v primeru 1/8 strani A4 je 50,00
EUR. Na prvi strani je lahko samo en oglas v velikosti največ 1/8 strani A4 oziroma dva oglasa v
velikosti 1/16 strani A4. Na drugi in tretji strani lahko oglasi zasedejo največ ¼ strani A4 formata, na
četrti strani pa največ ½ strani A4 formata.
Društva in humanitarne organizacije iz občine Turnišče so upravičena do brezplačne objave.
Prisotnost je priglasilo 10 članov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 10
Poročilo o poteku postopka likvidacije Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta Turnišče
V gradivu so člani OS prejeli poročilo o poteku postopka likvidacije Zavoda za negospodarske dejavnosti
Koušta Turnišče, ki ga je pripravil likvidacijski upravitelj mag. Miran Kos. H gradivu je bilo priloženo tudi
letno poročilo Zavoda Koušta za obdobje od 1. 1. 2016 do 19. 1. 2016 z bilanco stanja.
Vera Markoja je v obrazložitvi poudarila, da mora v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah organ,
ki je sprejel sklep o prenehanju družbe, sprejeti poročilo o poteku likvidacijskega postopka. Nato lahko
likvidacijski upravitelj predlaga izbris zavoda iz sodnega registra in potem se v roku šestih mesecev
pripravi zaključna bilanca. Podala je tudi podatke o finančnem stanju zavoda od 19.1.2016 do
31.8.2016.
Na glasovanje je bil podan naslednji predlog sklepa:
Sklep št. 14:
Občinski svet Občine Turnišče je sprejel Poročilo o poteku postopka likvidacije Zavoda za
negospodarske dejavnosti Koušta Turnišče.
Prisotnost je priglasilo 10 članov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 11
Poročilo o delu javnega podjetja Varaš d.o.o.
Člani OS so v gradivu prejeli Poročilo o delu javnega podjetja Varaš d.o.o. v obdobju od 17.6.2016 do
16. 9.2016 in Odzivno poročilo na Revizijsko poročilo o opravljeni reviziji v javnem podjetju Varaš d.o.o.,
z dne 31.5.2016.
Podrobnejše poročilo je podal Zdravko Lebarič, v. d. direktor podjetja Varaš.
V razpravi je član OS Stanislav Sobočan povedal, da poročilo ne vsebuje analitičnih podatkov in presečne
bilance ob prevzemu funkcije direktorja. Zanimalo ga je tudi, kakšno poročilo je podal Nadzorni svet, če
ga je obravnaval. G. Lebarič je povedal, da se je primopredaja izvršila na hitro, za pripravo poročila pa
mu bo prav prišlo poročilo revizije. Z Nadzornim svetom pa se še ni sestal. Veliko aktivnosti je bilo in
prioritetno je bilo potrebno zagotoviti delo. Pripravilo se bo poslovno poročilo s presečnimi podatki.
Županja je poudarila, da je bilo ogromno dela s položnicami, dva inšpekcijskega pregleda, potrebno je
bilo pripraviti odzivno poročilo na revizijsko poročilo. Finančne zadeve pa se sproti preverjajo s
pregledovanjem računov.
Član OS Anton Sep je poudaril, da bi bilo potrebno, da omenjeno poročilo predhodno pregleda Nadzorni
svet, ki se pa v času od imenovanja v.d. direktorja še ni sestal. Povedal je tudi, da je sklep o imenovanju
v.d. direktorja, ki ga je občinski svet imenoval dne 16.6.2016, v nasprotju z Odlokom o ustanovitvi
javnega podjetja Varaš d.o.o., saj imenovanje v.d. direktorja v odloku ni predvideno. Prav tako
imenovanje začasnih poslovodij ne pozna tudi Zakon o gospodarskih družbah kot tudi ne Zakon o
gospodarskih javnih službah. Zakon o gospodarskih družbah tudi ne določa, da bi se direktorja
imenovalo zgolj za obdobje enega leta. O navedenem je pridobil pisno pravno mnenje. Predlagal je, da
člani OS razmislijo o sklepu, ki je bil sprejet in da se čim prej objavi javni razpis za direktorja javnega
podjetja Varaš. Noben član Nadzornega sveta tudi ni bil seznanjen s pogodbo o zaposlitvi v.d.
direktorja, ni mu znana višina plače, kot tudi ne višina ostalih stroškov. Spraševal se je, čemu je
imenovan Nadzorni svet, če nima pravice o ničemer razpravljati in odločati. V. d. direktor Nadzornemu
svetu na predlog županje tudi noče izplačati sejnin za obdobje januar-junij 2016, čeprav so člani
Nadzornega sveta za preteklo obdobje sejnine prejeli v višini polovične sejnine, kot je določena za člana
občinskega sveta. Predlagal je, da občinski svet v zvezi s sejninami sprejme določeni sklep in da se
članom Nadzornega sveta sejnine izplačajo tako, kot bo to sprejel Občinski svet. Zanimalo ga je tudi,
kako je z izplačilom po zahtevku prejšnjemu direktorju. V poročilu o delu ni navedeno, kako je z
izterjavami. S prejšnjim direktorjem je bilo dogovorjeno, da se poišče družba, ki bo vršila izterjave.
Izpostavil je tudi vprašanje ali je res, da polovica gospodinjstev iz Renkovcev ni prejela položnic za
vodovod.
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G. Lebarič je v zvezi s sejninami in izplačilom prejšnjemu direktorju povedal, da pričakuje mnenje
revizorja glede tega problema. Položnice za vodovod ni prejelo le nekaj gospodinjstev zaradi napake v
tiskanju. V nadaljevanju se bo po roku izplačil preverilo, če so gospodinjstva prejela položnice. Županja
je v nadaljevanju povedala, da je bil g. Sep s pogodbo o zaposlitvi seznanjen, glede izterjav pa aktivnosti
izvaja Varaš.
Član OS Stanislav Sobočan je v zvezi z izplačevanjem sejnine izpostavil pomislek oz. podlago, na osnovi
katere so bile sejnine nadzornemu svetu že izplačane. Članu nadzornega sveta, ki ima neko
odgovornost, pripada določena nagrada. Preveriti je potrebno navedbe v knjigi sklepov. Povedal je
tudi, da Nadzorni svet mora biti obveščen o delovanju družbe.
Županja je povedala, da se zadeve v zvezi z izplačevanjem sejnin preverjajo in se v zvezi s tem pričakuje
pravno mnenje in se na sedanji seji o tem ni možno odločiti.
Član OS Anton Sep je povedal, da je nadzorni svet na prvi seji sklenil, da se sejnine članom Nadzornega
sveta izplačujejo. Občinski svet je namreč pristojen, da odloči o izplačilih, kot je tudi odločil glede
izplačevanja sejnin Občinskemu svetu in članom komisij in odborov.
Sklep št. 15:
Občinski svet Občine Turnišče se je seznanil s Poročilom o delu javnega podjetja Varaš d.o.o. v
obdobju od 17. 6. 2016 do 16. 9. 2016.
Ad. 12
Predlog, da se Občina Turnišče razglasi za TTIP Free Zone
Člani OS so v gradivu prejeli sklep predsedstva Skupnosti občin Slovenije za razglasitev občin za TTIP
FREE ZONE oz. območja brez TTIP in poziv evropskega poslanca dr. Igorja Šoltesa k razglasitvi slovenskih
občin za območja brez spornih prostotrgovinskih sporazumov in predlog sklepa, da se Občina Turnišče
pridruži skupini že več kot 1850 občin, regij in skupnosti v državah EU in se razglaša za TTIP Free Zone
– občino brez tajnih sporazumov.
Županja je uvodoma povedala, da je namen predloga sklepa, da bi izstopili iz tega, da bi katerakoli
multinacionalka lahko podpisala tajno pogodbo in odvzela osnovne pravice. Za primer je navedla, da
bi lahko katerakoli multinacionalka kupila vodni vir in s tem pride do bojazni, da ne bomo imeli dostopa
do vode. Predlog Skupnosti občin Slovenije je, da se k temu pristopi in da teh tajnih pogodb ne
priznavamo.
V razpravi je bil član OS Stanislav Sobočan mnenja, da je tema trenutno nedefinirana z nedefinirano
vsebino in posledicami. Nihče ne more zasesti našega vodnega vira brez vednosti nekoga. Če bo država
želela kaj prodati, bo to prodala brez nas.
Županja je povedala, da je res trenutno videti tako, kot da občina nima vpliva, saj se odločitve
sprejemajo na višjih nivojih, vendar je v slogi moč in lahko sprejmemo sklep, da takšnih pogodb ne
sprejemamo.
Županja je predlagala odločanje o sklepu, da Občinski svet potrdi predlog, da se Občina Turnišče
razglasi za TTIP Free cono.
Prisotnost je priglasilo 10 članov.
Vsi člani so glasovali PROTI temu predlogu sklepa.
Nato je županja dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Sklep št. 16:
Občinski svet Občine Turnišče je sklenil, da se Občina Turnišče ne pridruži skupini občin, regij in
skupnosti v državah EU in se ne razglaša za TTIP Free Zone – občino brez tajnih sporazumov.
Prisotnost je priglasilo 10 članov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 13.
Vprašanja in pobude članic in članov sveta
Članice in člani OS so podali naslednje pobude, vprašanja, mnenja:
Alenka Horvat: Predlagala je, da se glede na dolgotrajnost sej v prihodnje pozorneje predlaga dnevni
red in prav tako gradivo za seje občinskega sveta, saj je ta po štirih urah že težko konstruktiven.
Silva Lutar: Strinjala se je s pobudo članice OS Alenke Horvat in predlagala, da se na seji obravnavajo
že usklajena mnenja in gradiva. Predhodno se naj določene skupine srečajo in mnenja uskladijo, da se
na seji lahko hitreje odloča.
Pridružuje se tudi mnenju ugotovitev Nadzornega odbora o varčevanju s pisarniškim materialom. Člani
večkrat prejmejo eno gradivo in je potrebno biti bolj racionalen. Predlagala je, da se gradiva prejmejo
v e-obliki.
Glede na razpravo v zvezi z Varašem in sejninami je povedala, da se moramo bolj potruditi, da se
tovrstne razprave končajo spodbudno in ne z negativnim prizvokom. Odbor za negospodarstvo je na
zadnji seji izpostavil tudi problematiko vodenja psov na javne površine, kot so pokopališče, šolsko
dvorišče in šolsko igrišče, ki so onesnažena. Vse to ogroža zdravje otrok. Apelirala je, da se sprejmejo
še dodatni ukrepi. Dobro bi bilo, da se tabla postavi tudi s Prešernove ulice. Inšpektorica naj temu
posveti več pozornosti in ukrepa, ker gre za zdravje otrok.
Županja je povedala, da je bilo dano obvestilo v Varaškem listu, postavljene so opozorilne table. Vse to
je osnova za ukrepanje inšpektorice. Glede e-gradiva je prisotne vprašala, če je dovolj, da bi svetniki in
svetnice prejeli gradivo v e-obliki z morebitno nabavo tabličnih računalnikov.
Večina članic in članov OS je bilo mnenja, da je potrebno pisno gradivo bolj varčno pripravljati.
Vincenc Litrop: Občinski upravi je bil poslan predlog za ureditev gramoznice Markojeve grabe v
Renkovcih in za ureditev bivše gramoznice Gornje grabe ter ceste med Turniščem in Radmožanci.
Predlagal je, da se uredi zadeva v sodelovanju s sosednjima občinama Dobrovnik in Lendava. Vprašal
je tudi, kako je z izplačilom sejnine za 2. izredno sejo, kateri se je odrekel.
Po krajši razpravi v zvezi s čiščenjem gramoznic bo Občina pristopila k ureditvi. Prav tako je bil sklican
sestanek z župani za rešitev ceste med Turniščem in Radmožanci.
Igor Flucher: Bil je neprijetno presenečen kot svetnik, ko je prejel vabilo za državno proslavo v Nedelici,
saj nobeden od svetnikov ni bil o tem dogodku prej obveščen, medtem, ko so bili svetniki Občine Beltinci
o proslavi obveščeni že veliko prej. Zanimalo ga je tudi, koliko znašajo stroški te proslave.
Županja je pojasnila, da so svetniki Občine Beltinci o proslavi izvedeli na seji občinskega sveta v juliju, v
Občini Turnišče pa v tem času seje ni bilo. Občine so se glede na to, da v Turnišču še ni bilo tovrstne
proslave, odločile, da se le-ta izvede tukaj. Ker veliko izkušenj nismo imeli, smo zaprosili za sodelovanje
Občino Beltinci. O stroških bo občinski svet obveščen na naslednji seji. Povedala je tudi, da svetniki
večkrat prejmejo vabilo na razne dogodke in se na vabila ne odzivajo. Komunikacija je vedno dvosmerna
in nesmiselno je kreganje. Skupaj vodimo občino, zato bi se morali več pogovarjati in občino voditi v
isto smer.
Anton Sep: Nadstrešek s kolesarjem, ki je postavljen pri šoli, se uničuje. Predlagal je, da se organizira
redarstvo z namenom, da se te lastnine ne uničuje, saj stroške plačuje društvo.
Izpostavil je vprašanje, katerim medijem je bilo poslano vabilo na sejo Občinskega sveta.
Na parkirišču pred Turniščem se poleg parkiranja tovornih vozil sedaj skladiščijo še odpadne gume.
Za cesto Turnišče-Dobrovnik je potrebno čimprej najti rešitev.
Javna razsvetljava pri gasilskem domu v Nedelici ni urejena. Dom je v temi in zaradi tega se je že zgodila
nesreča. Predlagal je, da se po vaseh pregleda in ugotovi, kje je potrebno urediti ulično razsvetljavo.
Prejel je obvestilo od NK Turnišče, da so na Občino Turnišče poslali dopis Občinskemu svetu in sprašuje,
kje je ta dopis in zakaj ni Občinski svet z njim seznanjen.
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Županja je pojasnila, da je Občina dopis prejela danes.
Županja je predlagala članom OS, da ji pošljejo predloge za plan del ali investicij v letu 2017. Odgovore
pričakuje do 15. 10. 2016.
Stanislav Sobočan: Podal je pripombo glede planov. Nesmiselno je, da se plani ponovno pošiljajo, glede
na to, da se plani od prejšnjega leta še niso uresničili. Potrebno je preveriti, kaj je bilo realizirano in se
sestati s predsedniki KS in direktorjem Varaša ter pripraviti predlog za leto 2017.
Trenutno so objavljeni javni razpisi za občinske centre in energetske prenove stavb. Za vaški dom v
Gomilicah je projekt že pripravljen, vendar je najverjetneje rok za prijavo na razpis zamujen.
Ad. 14.
Razno
Pri tej točki ni bilo razprave.

Županja je ob 22.55 zaključila sejo.
Zapisnik je zapisan v skrajšani obliki. Občinska uprava Občine Turnišče hrani celotni zvočni zapis seje.

Zapisala:
Vera Markoja

Županja Občine Turnišče:
mag. Vesna Jerala Zver
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