OBČINA TURNIŠČE
Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila v četrtek, 10. 11. 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 (od 4. točke naprej), Janez Lebar, Silva Lutar,
Anton Sep, Janez Šemen, Vincenc Litrop, Matej Vitez, Robert Tkalčič, mag. Stanislav Sobočan.
Svojo odsotnost so opravičili: Stanislav Šarkezi, Alenka Horvat.
Drugi prisotni na seji: županja občine Turnišče mag. Vesna Jerala Zver, direktorica občinske uprave
Vera Markoja, uslužbenca občinske uprave: Marjan Gjura in Jožica Litrop, predsednica Nadzornega
odbora Občine Turnišče Helena Ferčak, v.d. direktor javnega podjetja Varaš d.o.o. Zdravko Lebarič,
predstavnik medijev.
Seja se je pričela ob 18 uri.
Županja mag. Vesna Jerala Zver je ugotovila, da je na začetku seje 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 15. seje Občinskega sveta Občine Turnišče:
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče
2. Poročilo županje
3. Kadrovske zadeve
a. Obravnava in potrditev člana v Nadzornem odboru
b. Obravnava in potrditev predlogov za člane Uredniškega odbora, glavnega urednika in
namestnika glavnega urednika javnega glasila Občine Turnišče
4. Predlog novega Statuta Občine Turnišče
5. Obravnava izhodišč za proračun Občine Turnišče za leto 2017 in 2018
6. Predlog o prenosu sredstev v proračunu Občine Turnišče v letu 2016
a. Sklep o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2016 (sanacija OŠ Turnišče)
b. Sklep o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2016 (proslava ob prazniku Priključitve
prekmurskih Slovencev k matičnemu narodu)
7. Poročilo o delu javnega podjetja Varaš d.o.o.
8. Obravnava vpisa pravice do pitne vode v Ustavo RS
9. Vprašanja in pobude članic in članov sveta
10. Razno
Županja mag. Vesna Jerala Zver je dala predlog dnevnega reda na glasovanje.
SKLEP ŠT. 1:
Občinski svet Občine Turnišče sprejme predlog dnevnega reda 15. redne seje občinskega sveta
Občine Turnišče.

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
AD.1
POTRDITEV ZAPISNIKA 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TURNIŠČE
Županja je odprla razpravo. Na zapisnik 14. redne seje so bile podane naslednje pripombe.
Vincenc Litrop, član OS je povedal, naj se njegov zadnji stavek na strani 11 dopolni: … kateri se je odrekel
»v korist šolskega sklada OŠ Turnišče«.
Anton Sep, član OS je podal naslednje pripombe na zapisnik.
Na strani 2 pri dnevnem redu je pod 5. točko dodana točka Poročilo Nadzornega odbora o realizaciji
proračuna v prvem polletju 2016. Povedal je, da svetniki o tej točki niso glasovali, a je vseeno bila
uvrščena na dnevni red 14. redne seje.
Na strani 11 se v stavku: »Za cesto Turnišče-Dobrovnik je potrebno čimprej najti rešitev«, beseda
Dobrovnik zamenja z besedo Radmožanci. Stavek se tako glasi: »Za cesto Turnišče-Radmožanci je
potrebno čimprej najti rešitev.«
Na strani 3 pri poročilu županje prva točka: da bo odgovor glede plače uslužbenke Bernade Zver, podan
v naslednjih dneh. Odgovora še vedno ni.
Županja je odgovorila na pripombo g. Sepa, glede odgovora o plači javne uslužbenke. Odgovor z
Ministrstva za javno upravo je prispel pred cca dvema tednoma. Svetniki bodo z odgovorom seznanjeni
na naslednji seji.
Županja je dala predlog zapisnika 14. redne seje občinskega sveta Občine Turnišče s pripombami v
potrditev.
SKLEP št.2:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče, z dne
29. 9. 2016, s pripombami.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 2.
POROČILO ŽUPANJE
Županja je podala poročilo:
 Ulica 4. maja je v zaključni fazi.
 Ureja se Polanščekova domačija. Delno se bo uredila še v letošnjem letu.
 Ureja se tudi gospodarska cona.
 O čistilni napravi smo govorili pred 14 dnevi na 3. izredni seji. Ravno tako smo govorili o
sanaciji Osnovne šole.
 Izplačali smo 2. del sredstev društvom.
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Izvedlo se je Ferencovo senje.
Nameščene so opozorilne table po občini, dogovorjeni del prometnih znakov. Postavljen je del
avtobusnih postajališč.
Gospa Vera Markoja je postala direktorica občinske uprave.
Zavod Koušta je bil 26.10.2016 dokončno likvidiran.
Odgovor na Zlati kamen smo ga Kocet že podali 17.3.2016 na 12. redni seji OS.

AD 3.
KADROVSKE ZADEVE
a. Obravnava in potrditev člana v Nadzornem odboru
Županja je predala besedo g. Litropu, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Vincenc Litrop, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal poročilo o
postopku izbora kandidata za člana v Nadzornem odboru. Povedal je, da so k iskanju novega kandidata
pristopili na podlagi pisne izjave o odstopu g. Sarjaša, ki ga je na zadnji seji z mesta člana Nadzornega
odbora Občinski svet tudi razrešil. Prispele so tri vloge: za Simon Magdič – predlagatelj LDS, za Avguštin
Maučec – predlagatelj Silva Lutar, za Andrejo Dominko Pozderec – predlagatelj NSi. Predlog za Avguštin
Maučec je bil izločen, ker je bil nepopoln. Komisija predlaga Občinskemu svetu, da potrdi predlog, da
se za člana v Nadzornem odboru imenuje Andrejo Dominko Pozderec. V nadaljevanju razprave je g.
Litrop prebral tudi predstavitev od gospe Dominko Pozderec. Za Simona Magdiča je povedal, da njegove
kvalifikacije že poznamo (dobil jih je samo v elektronski obliki, zato jih nima s sabo) od izvolitve v senat
za pritožbe zoper delo policistov. Komisija se je na podlagi referenc in tega, da ne bi bila ena oseba v
več organih (spomnil je na to, da je tudi žena od g. Magdiča v enem izmed odborov), odločila, da poda
Občinskemu svetu predlog za Andrejo Dominko Pozderec, Občinski svet pa naj odloči.
Županja je predlagala, da se o predlaganih kandidatih glasuje in to po abecednem vrstnem redu.
Robert Tkalčič, član OS je povedal, da ne bo odločal in glasoval o vseh kandidatih, ampak samo o
predlogu Komisije za mandatna vprašanja za volitve in imenovanja. Če se je komisija odločila za nekega
kandidata, se naj o tem glasuje.
Županja je dala predlog Komisije za mandatna vprašanja za volitve in imenovanja, da se za člana v
Nadzornem odboru imenuje ga. Andreja Dominko Pozderec, stanujoča Renkovci 112b, Turnišče, na
glasovanje.
SKLEP št.3:
Občinski svet potrdi predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za imenovanje
člana Nadzornega odbora Občine Turnišče. Za člana Nadzornega odbora Občine Turnišče, se imenuje
ga. Andreja Dominko Pozderec, Renkovci 112b, 9224 Turnišče.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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b. Obravnava in potrditev predlogov za člane Uredniškega odbora, glavnega urednika
in namestnika glavnega urednika javnega glasila Občine Turnišče
Županja je predala besedo g. Vincencu Litropu, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, ki je podal poročilo o poteku zbiranja predlogov. Povedal je da, komisija ni prejela
nobenega predloga, kar pomeni, da komisija o tem ni mogla odločati.
Županja je predlagala, da o tej zadevi glasujejo sedaj na sami seji, zato je svetnike prosila za predloge.
Janez Lebar, član OS je predlagala ga. Jasmino Denša za funkcijo glavnega urednika.
Jasmina Denša, članica OS se je opravičila, ker ni podala predloga v roku, je pa razmišljala o naslednjih
kandidatih:
 Natalija Cigut iz Nedelice študira umetnostno zgodovino in zgodovino in je že sodelovala pri
pisanju člankov v glasilu občine;
 Ana Mari Koroša iz Renkovcev študira slovenski jezik in je precej aktivna na tem področju. Lahko
je v pomoč pri lektoriranju;
 Simon Čiček iz Gomilice je lansko leto bil precej aktiven pri Glasu Občine;
 Anica Gombar iz Renkovcev je zaposlena na Občini preko javnih del in tudi pozna to področje
in je v pomoč.
Janez Lebar, član OS je vprašal ali imamo soglasja od predlaganih kandidatov.
Jasmina Denša, članica OS je povedala, da za Anico Gombar nimamo pisnega soglasja, je pa ustno
privolila.
Silva Lutar, članica OS je dodala, da potem o tem predlogu ne morejo glasovati.
Robert Tkalčič, član OS je predlagal, da glede na slišano, ukinemo Komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Janez Lebar, član OS je povedal, da naloga Komisije ni iskanje kandidatov. Ker predlogov komisija ni
dobila je predlagal, da se sprejme predlog od ga. Jasmine Denša.
Marjan Gjura, OU je povedal, da se lahko na sami seji predlaga in o predlogu glasuje.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je povedal, da se s predlaganimi kandidati strinja in jih podpira, ampak
še vseeno enkrat sprašuje ali je predlagani postopek pravilen. Če je pravilen bo glasoval za, če ne pa
proti.
Silva Lutar, članica OS je predlagala, da se preveri pravilnost predlaganega postopka.
Vincenc Litrop, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predlagal, da se
razmisli o kandidatki, ki ni dala pisnega soglasja, da se zadeva ne bi potem zakomplicirala.
Marjan Gjura OU je predlagal, da se seja za nekaj minut prekine, Komisija v tem času opravi sestanek
in poda predlog Občinskemu svetu.
Županja je sejo za nekaj minut prekinila, da je v tem času Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja opravila sestanek.
Županja je v nadaljevanju seje povedala, da je Komisija opravila pregled predlogov in predala besedo
predsedniku Komisije.
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Vincenc Litrop, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je povedal, da sta
člana Komisije pregledala predloge, ki so bili podani na sami seji:
- Jasmino Denša iz Nedelice za funkcijo glavnega urednika;
- Natalija Cigut iz Nedelice za namestnika glavnega urednika;
- Ana Mari Koroša iz Renkovcev za člana uredniškega odbora;
- Simon Čiček iz Gomilice za člana uredniškega odbora;
- Anica Gombar iz Renkovcev za člana uredniškega odbora, s tem, da bo pri njej potrebno
predložiti pisno soglasje.
Anton Sep, član OS je povedal, da glede na 102. člen Poslovnika Občinskega sveta morajo svetniki o
predlogu glasovati za vsakega predlaganega kandidata posamično - poimensko.
Županja je dala na glasovanje predlagane kandidate za člane uredniškega odbora, glavnega urednika
in namestnika glavnega urednika za Glas Občine Turnišče. Članice in člani sveta so sproti glasovali o
predlogih sklepov:
SKLEP ŠT. 4:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
da se za funkcijo glavnega urednika glasila Glas Občine Turnišče imenuje Jasmina Denša, Nedelica
18, 9224 Turnišče, za mandatno obdobje štirih let.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP ŠT. 5:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
da se za funkcijo namestnika glavnega urednika glasila Glas Občine Turnišče imenuje Natalija Cigut,
Nedelica 3, 9224 Turnišče, za mandatno obdobje štirih let.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP ŠT. 6:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
da se za funkcijo člana uredniškega odbora glasila Glas Občine Turnišče imenuje Ana Mari Koroša,
Renkovci 93, 9224 Turnišče, za mandatno obdobje štirih let.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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SKLEP ŠT. 7:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
da se za funkcijo člana uredniškega odbora glasila Glas Občine Turnišče imenuje Simon Čiček,
Gomilica 75, 9224 Turnišče, za mandatno obdobje štirih let.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 8:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
da se za funkcijo člana uredniškega odbora glasila Glas Občine Turnišče imenuje Anica Gombar,
Renkovci 112c, 9224 Turnišče, za mandatno obdobje štirih let.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ker so bili predlogi sklepov št. 4, 5, 6, 7 in 8 potrjeni, je županja prebrala skupni sklep:
SKLEP ŠT. 9:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
da se za funkcijo glavnega urednika glasila Glas Občine Turnišče imenuje Jasmina Denša, Nedelica
18, 9224 Turnišče, za funkcijo namestnika glavnega urednika glasila Glas Občine Turnišče imenuje
Natalija Cigut, Nedelica 3, 9224 Turnišče, za funkcijo člana uredniškega odbora glasila Glas Občine
Turnišče imenuje Ana Mari Koroša, Renkovci 93, 9224 Turnišče, za funkcijo člana uredniškega odbora
glasila Glas Občine Turnišče imenuje Simon Čiček, Gomilica 75, 9224 Turnišče, za funkcijo člana
uredniškega odbora glasila Glas Občine Turnišče imenuje Anica Gombar, Renkovci 112c, 9224
Turnišče. Mandat je štiri leta.
Sklep je bil sprejet.
AD 4.
PREDLOG NOVEGA STATUTA OBČINE TURNIŠČE – PRVA OBRAVNAVA
Županja je predala besedo predsedniku Statutarno-pravne komisije Vincencu Litropu, ki je povedal, da
so svetniki prejeli v gradivu tudi zapisnik Komisije in da je občinska uprava večino pripomb že uskladila.
Primerjal je osnutek s pripombami in povedal, da ni nekih odstopanj.
Županja je predala besedo direktorici občinske uprave Veri Markoja, da seznani svetnike s
spremembami.
Vera Markoja, direktorica OU je navedla člene, kjer je prišlo do razhajanj med predlogi: 8. člen, 20. člen
1. odstavek, 22. člen, 36. člen 5. odstavek je bil izbrisan, 68. člen 11. alineja, 122. člen, v 132. členu je
napaka pri oštevilčenju člena.
Županja je predlagala, da svetniki podajo svoje pripombe, dopolnitve.
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Igor Flucher, član OS: v 106. členu 5. odstavka se naj navede, kako naj župan poroča o izvrševanju
proračuna (polletno poročilo) Občinskemu svetu.
Vera Markoja, direktorica OU je pojasnila, da je besedilo glede poročanja prepisano iz Zakona o
javnih financah.
Igor Flucher, član OS je predlagal, da se o njegovem predlogu prediskutira.
Županja je predlagala, da se to lahko določi v Poslovniku Občinskega sveta.
Marjan Gjura, OU je podal predlog, da se lahko zapiše dikcija, da »pisno poroča«.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je povedal, da je poleg tega, da določijo način poročanja - pisno v
mesecu juliju, po njegovem mnenju potrebna še razprava o tem na naslednji redni seji.
Županja je predlagala, da se ta predlog zapiše v Poslovnik Občinskega sveta, ko se bo le-ta spreminjal.
Anton Sep, član OS je zastavil vprašanje vezano na izvajanje 61. člena in povedal, da ugotavlja, da se v
praksi to ne izvaja tako. Namreč na 1. stopnji odloča direktor OU, na 2. stopnji pa župan. Zanimalo ga
je ali ima direktorica občinske uprave opravljen izpit iz Upravnega postopka.
Vera Markoja, direktorica OU je pojasnila, da ima opravljen izpit iz Upravnega postopka, prav tako ga
imata opravljenega oba zaposlena na občinski upravi (Jožica Litrop in Marjan Gjura).
Anton Sep, član OS je citiral 67. člen 3. in 4. odstavek, ki govori o ukinitvi Krajevnih skupnosti, spremembi
območja Krajevnih skupnosti in načinu za ukinitev ali spremembo njenega območja. Vezano na ta člen
je zastavil vprašanje o ukinitvi Krajevnih skupnosti leta 2010 in pomislek, da občani o tem odločali.
Marjan Gjura, OU je pojasnil, da Krajevne skupnosti kot take še obstajajo, ukinil se je samo status
pravne osebe.
Anton Sep, član OS je vezano na 69. člen 6. točke vprašal, kaj pomeni, da je funkcija člana sveta Krajevne
skupnosti častna.
Vera Markoja, direktorica OU je pojasnila, da to v bistvu pomeni, da mu ne pripada sejnina.
Anton Sep, član OS je povedal, da se s to razlago te dikcije ne more strinjati. Opozoril je na spremembo
v 69. členu, kjer se je število članov v svetu Krajevne skupnosti zmanjšalo. V nadaljevanju je predlagal,
da se predlog Statuta Občine Turnišče pošlje v obravnavo članom Krajevnih skupnosti, saj je statut
osnovni akt, ki bo veljal leta in leta.
Vezano na 80. člen statuta (zbori občanov) je povedal, da je ta člen tudi v sedaj veljavnem statutu,
vendar se v praksi ne izvaja tako. Povedal je, da se najprej predlaga dnevni red, potem se izvoli delovno
predsedstvo, direktor OU določi javnega uslužbenca, ki ugotovi sklepčnost zbora in vodi zapisnik.
V zvezi s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna je povedal, da se strinja s predlogom g. Flucherja,
in če bo zapisno, da pisno poroča, bo to v redu.
Robert Tkalčič, član OS je povedal, da trenutni statut dobro služi že cca 9 let. Samo objava statuta v
Uradnem listu RS, nas bo stala cca 1.719,00 EUR in s takimi stvarmi se dobesedno meče denar skozi
okno.
Silva Lutar, članica OS je dodala, da če smo že pri namenu statuta nam 20. člen opisuje kakšne so
pravice svetnikov. Očitki podani na 3. izredni seji, so bili neupravičeni.
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Seji se je pridružila ga. Danica Kocet, članica OS.
Skupno število prisotnih članic in članov sveta je od tega trenutka naprej bilo 12.
Županja je dala predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP ŠT. 10:
Občinski svet Občine Turnišče potrjuje predlog Statuta Občine Turnišče v prvi obravnavi, s
predlaganimi pripombami.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
Anton Sep, član OS je še enkrat predlagal, da se statut, preden gre na drugo obravnavo, da pregledati
svetom Krajevnih skupnosti.
Svetniki so se s predlogom strinjali.
AD 5.
OBRAVNAVA IZHODIŠČ ZA PRORAČUN OBČINE TURNIŠČE ZA LETO 2017 IN 2018
Županja je predala besedo direktorici OU Veri Markoja.
Vera Markoja, direktorica OU je predstavila smernice za izdelavo proračuna Občine Turnišče za leti
2017 in 2018, ki so jih svetniki prejeli v gradivu.
Županja je dodala, da se je v ta program vključilo predloge svetnikov in predsednikov Krajevnih
skupnosti.
Županja je odprla razpravo.
Silva Lutar, članica OS je podala pripombo na predstavitev plana za časovno obdobje 2017 – 2020 na
zborih občanov. Ni bilo podanih konkretnih zadev in potem je sledilo nezadovoljstvo občanov. Povedala
je, da je potem ta točka bila nesmiselna.
Županja je odgovorila, da stvari ne more do potankosti konkretizirati za toliko časa v naprej. Ni
primerno nekaj v naprej obljubiti občanom, saj morajo svetniki stvari prej potrditi.
Anton Sep, član OS se je v tej zadevi strinjal z ga. Silva Lutar.
Silva Lutar, članica OS je zastavila vprašanje glede načrtovanega števila javnih del v letu 2017 na Občini
ter koliko javnih del se je potrdilo OŠ Turnišče.
Vera Markoja, direktorica OU je odgovorila, da je Občina prijavila 4 programe javnih del, na vsakem
programu po 2 javna delavca.
Županja je povedala, da je potrdila vse tri programe, ki jih je na obrazcih pripravila OŠ Turnišče.
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Silva Lutar, članica OS je zastavila vprašanje o višini stroškov za programe OŠ Turnišče. Ga. županja je
potrdila OŠ Turnišče 3.000,00 EUR, ki jih lahko nameni za javna dela za naslednje leto. Izpostavila je,
da so za naslednje leto postavljeni drugačni kriteriji glede deleža sofinanciranja in so za našo občino
ugodnejši, saj je delež sofinanciranja javnega delavca 10%, za starejše nad 55 let in invalide pa 7%. Po
informacijah ravnateljice, je županja predlagala naj se strošek javnih delavcev pokriva iz tržne
dejavnosti šole. Iz tržne dejavnosti se to ne more financirati.
Županja je povedala, da je podpisala vse tri programe.
Igor Flucher, član OS je postavil vprašanje kakšen je status Polanščekove hiše, ker vemo, za kaj je bila
kupljena, sedaj pa je tudi mišljena kot prireditveni prostor in ta dva različna namena oz. statusa ne
gresta skupaj.
Vera Markoja, direktorica OU je pojasnila, da je za zadnji del parcele za hišo v načrtu, da bi se uporabljal
kot prireditveni prostor npr. za razna srečanja.
Igor Flucher, član OS je dodal, da se Polanščekova hiša ni kupila za ta namen.
Županja je pojasnila, da se je hiša kupila za namen Dnevnega centra oz. medgeneracijskega centra. Ta
prostor, ki je za hišo, bi se uporabljal v popoldanskih oz. večernih urah, ko bi bil center že prazen.
Marjan Gjura, OU je pojasnil, da so za hišo tri prazne parcele, ki bi se uporabljale za prireditve.
Županja je povedala, da so smernice proračuna 2017 in 2018 izdelane za to, da se z njimi potrdijo
predlogi, ki bodo potem šli v proračun za naslednji dve leti.
Silva Lutar, članica OS je izpostavila tematiko, ki so jo članice obravnavale na seji Odbora za
negospodarstvo in družbene dejavnosti. S članicami so pri ureditvi Zdravstvene postaje Turnišče pod
prioritetno izpostavile ureditev sanitarij.
Danica Kocet, članica OS je izpostavila, da se v smernicah predvideva tudi vzdrževanje nogometnega
igrišča. Je pa obenem tudi predvideno, da se ga bo selilo in pri obeh se za to predvideva velika vsota
denarja.
Županja je odgovorila, da se predvideva urediti najnujnejše, da bo igrišče lahko funkcioniralo in dodala,
da je tema selitev igrišča, predvidena tema v nadaljevanju seje.
Janez Lebar, član OS je vprašal, koliko sredstev bo planiranih za prenovo objekta »Rodovite« in kaj vse
je pod to mišljeno glede na to, da se je objekt prenavljalo pred cca 2 leti.
Županja je povedala, da bodo določena podjetja izstopila iz tega objekta in bo zaradi tega potrebno
objekt prenoviti. Vendar je to samo predlog. Koliko sredstev se bo namenilo za prenovo, pa se tiče že
finančne konstrukcije, ki spada pod proračun.
Janez Lebar, član OS je povedal, da je bila tema nadaljevanje del pri Cerkvi izpostavljena že na zboru
občanov in da je že večkrat podal pobudo o tem, da potrebujemo urejen prostor pri Cerkvi. Gramozno
parkirišče bi se lahko uredilo skupaj v sodelovanju s podjetjem Varaš.
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Županja je dala predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP ŠT. 11:
Občinski svet Občine Turnišče sprejme smernice za izdelavo proračuna Občine Turnišče za leti 2017
in 2018.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 6.
PREDLOG O PRENOSU SREDSTEV V PRORAČUNU OBČINE TURNIŠČE V LETU 2016
a. Sklep o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2016 (sanacija OŠ Turnišče)
Županja je predala besedo direktorici OU Veri Markoja.
Vera Markoja, direktorica OU je povedala, da je Zavarovalnica Triglav sporočila znesek poravnave, to
je 100.727,67 EUR. Ta znesek je cca 7.000,00 EUR nižji od tistega, s katerim so pri poročilu o sanaciji
šole operirali na 3. izredni seji. Predlaga se, da bi se odprla nova proračunska postavka Sanacija OŠ
zaradi neurja.
Županja je dodala, da je do spremembe zneska v predlogu rebalansa prišlo zaradi tega, ker smo stvari
prehitevali in se pogovarjali o zneskih, ko še nismo imeli točnih podatkov.
V nadaljevanju je predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti podala
poročilo iz seje odbora, ki je obravnaval predlog sklepa o rebalansu zaradi sanacije OŠ Turnišče. Vseh
pet prisotnih članic je glasovalo za predlog sklepa, zato ga odbor Občinskemu svetu predlaga v
potrditev. Izrazila je pomislek ali je to v redu, da se daje predlog sklepa v potrditev, glede na to, da
danes operiramo z drugačnim zneskom poravnave.
Potekala je razprava o tem, da je bilo zavarovanje sklenjeno na dejansko vrednost. Županja je v tej
razpravi dodala, da bi bilo zavarovanje potrebno skleniti na novo vrednost.
Županja je predala besedo predsedniku Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe Mateju Vitezu, ki je povedal, da je odbor sprejel sklep, ki so ga prejeli v predloženi obliki, za
katerega pa se je danes ugotovilo, da so drugačni zneski. Izpostavil je še, da pri zavarovalni polici ni bila
zavarovana tretja oseba. Škoda je, da ni sklada za primere nesreč, iz katerega bi lahko v tem primeru
črpali sredstva za obnovo OŠ.
Županja je odgovorila, da se je po ugotovitvi revizije, da na tem skladu ni sredstev, začel polniti in že
letos bo v ta sklad nakazanih 20.000,00 EUR. Iz njega se še ne bo črpalo.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je izrazil pomislek o tem, da se prelahko odločajo, da se zadeve
sklepajo po opravljenih dejanjih (»post festum«). Ni vprašanje sanacija da ali ne, ampak o tem, da
svetniki niso bili obveščeni o predvidenih sredstvih - izdatkih. Zanimalo ga je ali je kdo preverjal
odgovornega oz. kaj je zapisano v tehničnem prevzemu, saj je potrebno poiskati odgovornega. Dokler
ne bo znanih dejstev ni pripravljen potrditi teh 50.000,00 EUR.
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Županja je odgovorila, da iskanje krivde še poteka.
Anton Sep, član OS je dodal, da je bila garancija na streho dana samo za 5 let. To se mu za streho zdi
premalo.
Županja je povedala, da bi morala biti garancija za streho podeljena za minimalno 10 let.
Silva Lutar, članica OS je na razpravo o predlogu poravnave dodala, da zavarovalnica ni povrnila le
dodatnih del in izboljšav. Navedla je katere stroške je zavarovalnica priznala.
Županja je povedala, da je zavarovalnica ocenila tako, da nismo izgubili preveč sredstev. Odbita je bila
amortizacijska stopnja. Izboljšave so bile narejene na strehi, v notranjosti šole, parket, med telovadnico
in jedilnico je nova streha iz boljšega materiala zato, ker je stara puščala.
Silva Lutar, članica OS je povedala, da je ta material iz katere je streha med jedilnico in telovadnico
bistveno dražji od pločevine.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je na razpravo dodal, da gre strošek na investicijsko vzdrževanje
(izboljšave) in da se ga ne more obravnavati na občinskem svetu, ko je dogodek že minil (»post
festum«).
Anton Sep, član OS je povedal, da se strinja z g. Sobočanom in dodal, da bi bilo v redu tudi to, če bi se
takrat izvedla le korespondenčna seja o tej zadevi. Vprašal je ali so bile pridobljene tri ponudbe za
obnovo OŠ in kdo je o izbranem ponudniku odločal.
Županja je odgovorila, da so bile zbrane tri ponudbe ter, da je izbrala tistega, ki je bil cenovno
najugodnejši.
Anton Sep, član OS je v tej zadevi dodal, da bi morali pri odločitvi za najugodnejšega ponudnika
sodelovati vsaj trije: dva iz občinskega sveta in županja. Ker drugače se lahko tu postavlja vprašanje
koruptivnega ravnanja.
Janez Lebar, član OS je povedal, da bi potem glede na besede g. Sepa morali imeti za vsako ponudbo
sejo. To je delo občinske uprave. Pred seboj imajo predlog sklepa o rebalansu, ki ga lahko potrdijo ali
ne.
Vincenc Litrop, član OS je povedal, da ne bo podprl rebalansa, ker se morajo zavedati, svetniki posebej,
da je potrebno pri takih stvareh upoštevati Zakon o javnih naročilih. Ne bo podprl rebalansa, ker je
povišanje za 50% in se mu zdi to preveč.
Županja je pojasnila, da v primeru elementarnih nesreč ni časa za izvedbo javnega naročila, saj je
potrebno k reševanju situacije pristopiti takoj. Zavarovalnica ne bi odobrila sredstev, če ne bi bilo tako
kot mora biti. V tem primeru je bilo potrebno sanirati do začetka novega šolskega leta – pouka in v
takih primerih so dovoljene izjeme.
Županja je dala predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP ŠT. 11:
V proračunu za leto 2016 se odpre nova proračunska postavka št. 4019014 »Sanacija OŠ zaradi
neurja« v višini 155.000 Eur, od tega konto »4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini
130.000 eur«, 25.000 eur pa konto »4029 Drugi operativni odhodki«.
V bilanci prihodkov in odhodkov se odpre nova postavka 714120 – »Prihodki iz naslova odškodnin in
sklenjenih zavarovanj« v višini cca 100.727,67 EUR, razlika v višini 54.272,33 EUR pa se zagotovi s
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prerazporeditvijo sredstev iz proračunske postavke 4015012 »Investicije in investicijsko vzdrževanje
kanalizacijskega sistema«, konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 130.000 eur«.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI so glasovali 3 člani sveta.
Sklep je bil sprejet.

b. Sklep o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2016 (proslava ob prazniku Priključitve
prekmurskih Slovencev k matičnemu narodu)
Županja je predala besedo direktorici OU, ki je predstavila predlog sklepa o rebalansu - vezan na
proslavo.
Županja je predala besedo predsednici Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
ga. Silvi Lutar, ki je podala poročilo iz seje odbora o obravnavanem predlogu sklepa o rebalansu zaradi
stroškov proslave. Povedala je, da so članice odbora razpravljale o zneskih, predvsem o stroških
priprave prostora in ozvočenju v skupni višini 5.088,75 EUR. Postavile so vprašanje ali se ni dalo tega
urediti z občinskim ozvočenjem. Dobile so odgovor, da je v ta znesek vključeno tudi delo Varaševih
delavcev, elektro napeljava. V ta znesek ne spada samo ozvočenje, zato odbor predlaga, da občinski
svet potrdi predlog rebalansa, ki se nanaša na stroške proslave. Povedala je, da je naknadno iz portala
Revizor dobila podatek, da je J. Čeh dobil nakazilo v vrednosti 1.351,07 EUR, v gradivu pa je drugačen
znesek, višji.
Jasmina Denša, zadolžena za področje kulture in turizma je pojasnila, da je v znesku 1.936,03 EUR poleg
nakazila, ki ga je omenila ga. Lutar, bil preostali del sredstev namenjen še društvu vinogradnikov,
društvu kmetic ter za nabavo brezalkoholne pijače.
Županja je pojasnila, da predsednik države pije samo sok, zato se ga je naročilo več, da je ga bilo tudi
za ostale udeležence proslave oz. pogostitve.
Janez Lebar, član OS je dodal, da če nimamo primerjalnih projektov na takšni ravni, potem ne moremo
komentirati, da je za neko stvar znesek previsok.
Županja je dodala, da bi realno stroški proslave bili lahko dosti večji, ampak so nam vsi šli nasproti in
so znižali stroške, zaradi tega, ker je bila taka prireditev v Turniški občini prvič in ker je bila velika večina
sodelujočih iz naše občine.
Robert Tkalčič, član OS je povedal, da je dejstvo tako, da stroški so in da je zadeva je končana. Bode
drugo dejstvo in sicer, zakaj so naši stroški 6.000,00 EUR, stroški občine Beltinci pa 2.500,00 EUR.
Jasmina Denša zadolžena za področje kulture in turizma je odgovorila, da je bil z naše strani dodaten
strošek nabava govorniškega pulta, zastave in stojalo za zastave. Obdobje avgust je v občini Turnišče
najbolj pestro, bila je Velika maša, Varaška noč, dodaten stroške je predstavljalo tudi oglaševanje vseh
teh dogodkov.
Robert Tkalčič, član OS je prosil, da se o predlogu sklepa glasuje in dodal, da je še vedno mnenja, da se
razmetava denar.
Danica Kocet, članica OS je dodala, da se strinja z g. Tkalčičem glede tega, da je naš strošek proti občini
Beltinci vseeno visok.
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Županja je dala predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP ŠT. 12:
V proračunu za leto 2016 se odpre nova proračunska postavka št. 1004006 »Stroški državne
proslave«, konto 4029 Drugi operativni odhodki – v višini 14.697,74 EUR.
V bilanci prihodkov in odhodkov se poveča postavka 714199 »Drugi izredni nedavčni prihodki« v
višini 2.462,87 EUR, poveča se tudi postavka št. 740004 »Prejeta sredstva iz državnega proračuna za
druge namene« v višini 6.000 EUR. Razlika v višini 6.197,74 EUR se zagotovi s prerazporeditvijo
sredstev iz proračunske postavke 4006003 »Materialni stroški občinske uprave«, konto 402997
»Stroški ohranjanja kulturne dediščine«.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI so glasovali 3 člani sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 7.
POROČILO O DELU JAVNEGA PODJETJA VARAŠ D.O.O.
Županja je prosila v.d. direktorja JP Varaš d.o.o. Zdravka Lebariča, da predstavi poročilo o delu javnega
podjetja Varaš d.o.o..
V.d. direktor JP Varaš d.o.o. Zdravko Lebarič, je podal poročilo o delu za obdobje od 17.09.2016 do
31.10.2016.
Županja je odprla razpravo.
Matej Vitez, član OS je povedal, da je bilo na odboru za gospodarstvo postavljeno vprašanje glede
pripomb o odvodnjavanju, ki so se zbirale do 15.09.2016. Vprašanje se je nanašalo na odvodnjavanje v
Renkovcih.
Zdravko Lebarič, v.d. direktor JP Varaš d.o.o. je pojasnil, da so se do tega datuma zbirale pripombe na
vodo – vezano na projekt pomurski vodovod.
Županja je dodala, da g. Lebarič ne pozna dobro del, ki so se vršila v projektu odvodnjavanje, ker se je
ta izvajal pred njim. Povedala je, da so bile letos v prednosti druge prioritete, zato se to ni izvajalo.
Nekaj se je izvedlo, okrog Renkovcev je predviden velik rez – projekt v vrednosti cca 1 mio EUR in bo
zajemal še druge okoliše. Ta projekt čaka na evropska sredstva, projekt je velik in ena občina bo nosilka
projekta. Se bo pa odvodnjavanje izvajalo takoj, ko bo lepo vreme, če ne letos pa spomladi. V letu 2017
je v planu odvodnjavanje na zemljiščih nasproti Cerkve in ker je to velik zalogaj bo le en del tega delal
Varaš.
Vincenc Litrop, član OS je podal predlog, da bi se pri porabi vode na položnico zapisati podatek kolikšna
je povprečna poraba po gospodinjstvu v naši občini.
Zdravko Lebarič, v.d. direktor JP Varaš d.o.o. je odgovoril, da ni problem to vključiti in dodal, da tudi
Elektro to prakticira. Lahko se izračuna poraba na prebivalca, vendar pa se lahko pojavi problem pri
blokih. Predlagal je, da bi se napisala tudi priporočljiva poraba na osebo, kar je nekje 150 l/dan.
Igor Flucher, član OS je predlagal, da direktor v plan uvrsti tudi nasipanje humusa ob glavni cesti v
Renkovcih, kar že sicer dve leti obljublja občinska uprava.
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AD 8.
OBRAVNAVA VPISA PRAVICE DO PITNE VODE V USTAVO RS
Županja je povedala, da se tematika trenutno precej pojavlja v javnosti, določene institucije protestirajo
proti predlogu 70.a člena in zato tudi apelirajo na občine, da podajo sklepe občinskih svetov, da se to
ne vpiše. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bi vodni viri in vodna omrežja lahko prešli v last
države. Ves zaslužek bi potem šel na državno raven. Vodni vir so zgradili občani in to mora ostati naše.
Multinacionalke že sedaj čakajo na to, ker so ugotovile, da ima Slovenija prvovrstno vodo. Predlagala
je, da se postavimo zase in navsezadnje za naše potomce.
Anton Sep, član OS je povedal, da je gradivo težko razumljivo, da je premalo razjasnjeno in da bi
potrebovali razlago o tem od nekoga iz občinske uprave ali mogoče pravnika, ki se na te stvari razume.
Županja je povedala, da se je v tem času od priprave gradiva pa do danes na tem področju že nekaj
dogajalo in da se dela na tem, da se pravica do vode zapiše v ustavo na tak način, da se zaščiti ljudi.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je citiral stavek iz gradiva …«naravni vodni viri služijo prednostno in
trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno
blago.« Navedel je primer kaj bi v praksi ta stavek pomenil - če npr. v nekem vodnjaku zmanjka vode,
se velikega uporabnika odklopi iz tega vodnega vira.
Marjan Gjura, OU je povedal, da Skupnost in Združenje občin ravno to kar pravi g. Sobočan, v tem
predlogu sklepa predlagata. Odločiti se je potrebno ali jih v tem predlogu podpiramo ali ne.
Županja je dala predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP ŠT. 13:
SKLEP S STALIŠČEM OBČINE TURNIŠČE O VPISU PRAVICE DO PITNE VODE V USTAVO RS
Občinski svet občine Turnišče podpira vpis neodtujljive pravice do pitne vode v ustavo, prav tako se
strinja z izhodiščem, da so naravni vodni viri naravno vodno javno dobro v upravljanju države ter da
naravni vodi viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo
gospodinjstev.
Pri tem naj se upošteva, da pravico do pitne vode ni mogoče enačiti s pravico do javnega vodovoda.
Pripravljalce besedila ustavnega zakona pozivamo, da upoštevajo dosedanjo zakonodajno ureditev,
po kateri morajo občine zagotavljati javne vodovode na območjih v skladu z Operativnim
programom oskrbe s pitno vodo, na ostalih območjih pa si oskrbo s pitno vodo ali samooskrbo občani
zagotavljajo še naprej.
Občinski svet občine Turnišče razume predlog, da bi odslej oskrbo gospodinjstev zagotavljala država
preko neprofitne javne službe tako, da naravne vodne vire za ta namen izkorišča sama neposredno
ali izkoriščanje prenese v neposredno upravljanje samoupravnim lokalnim skupnostim, kot poseg v
izvirne pristojnosti občin, zato ga ostro zavrača.
Občinski svet občine Turnišče glede na sprejeto stališče k točki 2 na 21. seji Državnega zbora opozarja
poslanke in poslance ter Ustavno komisijo Državnega zbora, da se naj v zahtevi po preprečevanju
podeljevanja koncesij za oskrbo prebivalstva s pitno vodo jasno loči med prepovedjo sklepanja
koncesijskih pogodb z zasebnimi podjetji in javnimi podjetji, katerim se naj dopusti izvajanje te
gospodarske javne službe še naprej.
Občinski svet občine Turnišče zahteva, da Državni zbor v vse postopke in razprave v zvezi s
spremembo Ustave RS in vpisom neodtujljive pravice do pitne vode, vključi tudi občine in njihova
združenja.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
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PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 9
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANIC IN ČLANOV SVETA
Županja je povedala, da so svetniki na 14. redni seji v gradivu prejeli 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, ki pa so ga takrat zavrnili. Glede te tematike je prispel
ponovni poziv s strani Skupnosti občin Slovenije, da se ta sklep sprejme. Županja je svetnice in svetnike
vprašala ali želijo o tem predlogu še enkrat razpravljati.
Vincenc Litrop, član OS je povedal, da je za to, da se zavrne sporazume.
Marjan Gjura, OU je pojasnil, da skupnost predlaga, da občine s sprejetjem teh sklepov, skupaj
nastopimo proti temu v smislu, da bi bila Slovenija brez teh sporazumov.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je povedal, da ne nasprotuje sprejetju tega predloga, je pa skeptičen,
da bomo na koncu vsi v enem »košu«.
Matej Vitez, član OS je povedal, da je proti, če se gre samo za dogovarjanje. Ne moremo pa govoriti o
tem, da so vse multinacionalke slabe.
Robert Tkalčič, član OS je predlagal, da se sprejme ta sklep. Škoda, da se že na prejšnji seji svetnikom
ni tako razložilo (sicer njega takrat ni bilo na seji).
Županja je dala predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP ŠT. 13:
Občinski svet občine Turnišče je sklenil, 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.
Zato torej javno razglašamo, da na področju občine Turnišče ne pristajamo na dogovore, ki bi izhajali
ali izhajajo iz mednarodnih sporazumov, sklenjenih na nedemokratičen in nepregleden način med
komisijo EU in vlado ZDA (TTIP), komisijo EU in vlado Kanade (CETA) oz. med komisijo EU vlado
katerekoli druge države ali skupine držav (TISA). Za življenje in delovanje občank in občanov,
prebivalk in prebivalcev občine Turnišče, gospodarskih organizacij, delujočih na področju občine ne
glede na njihov morebitni sedež, institucij občine Turnišče ter društev občanov, delujočih na področju
občine, prav tako ne glede na njihov sedež, ne morejo veljati nikakršni sporazumi, ki jih je kdorkoli
in na kakršen koli način sprejel za našim hrbtom in bi nas na ta način prisilil k spoštovanju nekih nam
povsem tujih pravil, katerih posledice so za življenje ljudi in organizacij, celotne skupnosti povsem
nepredvidljive, škodljive. Prav tako ne moremo pristati na spoštovanje kakršnihkoli tajnih
sporazumov, ki nam voljenim predstavnikom ljudstva onemogočajo, da uresničujemo nam dano
zaupanje s strani naše skupnosti, da delujemo v skladu z njenimi interesi in v njeno korist.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.

15

Svetnice in svetniki so v gradivu prejeli tudi dopis NK Turnišče s pobudo za uredite športnega centra
občine Turnišče, ki ga je Občinska uprava prejela dne, 29.9.2016 in je bil naslovljen na Občinski svet
Občine Turnišče.
Županja je predala besedo g. Marjanu Gjuri, ki je povedal, da je predlagano območje za izgradnjo
športnega centra 1. območje kmetijskih zemljišč in je zaščiteno po Zakonu o kmetijskih zemljiščih.
Zavedati se je potrebno, da se bo morala narediti sprememba v prostorskem planu in izvesti presoja
vplivov na okolje (PVO). Če bi se odločili za ta postopek, bi bilo smiselno, da se v spremembo
prostorskega plana vključijo še druge spremembe. Povedal je primer iz preteklih let, ko ministrstvo ni
potrdilo gradnje v Renkovcih pri igrišču, ker je parcela na 1. območju kmetijskih zemljišč. Ministrstvo je
do sedaj vedno izločilo vse, kar je bilo na 1. območju kmetijskih zemljišč. Zato je potrebno vedno imeti
pripravljeno drugo varianto. Opozoril je, da ta predlog ni vključen v smernice za proračunu za leto 2017
in 2018 in posledično za to ni planiranih sredstev.
Županja je povedala, da to razume kot predlog, ki ne bo šel skozi zaradi postopkov na ministrstvu.
Anton Sep, član OS je povedal, da si NK Turnišče po 75 letih zasluži prostor za izgradnjo nogometnega
igrišča. V nadaljevanju je navedel nekaj primerov izgradnje igrišč na prvovrstnih kmetijskih zemljiščih
(Občine Odranci, Črenšovci, Velika Polana). Če se ne bomo odločili, še naprej naslednje generacije ne
bodo imele pokritega stadiona. Trenutno igrišče ne zadošča za vsa udejstvovanja, ki se odvijajo na
njem. Razmišljal je, da bi se razmislilo o lokaciji čez cesto (od predlagane lokacije).
Županja je dodala, da ni bilo mišljeno, da si ne zaslužijo tega, ampak, da ta predlog ne bo šel skozi na
ministrstvu in da bo potrebno razmišljati o novi lokaciji.
Robert Tkalčič, član OS je povedal, da ga je prošnja NK Turnišče prijetno presenetila, kajti občina nima
vaškega jedra oz. centra in se strinja, da se nogometno igrišče prestavi iz trenutne lokacije, ker ne sodi
v ta okoliš. Občinska uprava naj preuči zadevo, kam se to igrišče lahko umesti.
Marjan Gjura, OU je dodal, da se je v prvi fazi potrebno zmeniti med NK Turnišče in Občino kam se to
lahko umesti. Takrat je varianto od Magdičevih grab na desni strani igrišča ministrstvo odobrilo.
Opozoril je, da je potrebno imeti rezervno varianto, da ne bi zastonj naredili spremembe prostorskega
plana, ki pa ni zanemarljiv strošek.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je predlagal, da se na vse možne strani preveri, kje lahko igrišče stoji,
da se lahko začne delati na tem. Nesmiselno je, da se začnejo delati projekti, ki potem ne bodo odobreni.
Igor Flucher, član OS je predlagal, da se v prostorski plan pogleda kje so kakšne »luknje« oz. kam bi se
to lahko uvrstilo, potem pa se o teh dveh ali treh možnostih obvesti predlagatelja.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je povedal, da se strinja s predlogom g. Flucherja in da je potrebno s
predlagateljem sodelovati glede izbora prostora oz. lokacije.
Županja je povedala, da je NK Turnišče prosila za predloge glede lokacij in podali so ta predlog.
Predlagala je, da se podajo predlogi za lokacijo igrišča in Občinska uprava bo preverila.
Marjan Gjura, OU je spomnil, da nam ministrstvo ne bo prej podalo odgovora. Postopek je takšen, da
če se odločimo za spremembo prostorskih planov, lahko ministrstvo zaprosimo za smernice. Seveda
moramo imeti pripravljene še druge variante možnih lokacij.
Anton Sep, član OS je dodal, da se Varašanci ne bodo strinjali s predlogom pri Magdičevih grabah. Edina
lokacija so položnice. Ker se igrišče izgradi za več let, moramo razmisliti o tem, da bo lokacija igrišča
izbrana tako, da v primeru širjenja vasi le-te ne bo ovirala.
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Janez Lebar, član OS je povprašal po stroških, ki bi jih občina imela s spremembo prostorskih planov in
dodal, da kolikor ve, bi bil ta strošek nekje 50.000,00 EUR.
Marjan Gjura, OU je predlagal, da se svetniki dogovorijo ali bomo šli v spremembo prostorskih planov,
da se bo lahko ta strošek vključilo v proračun.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je na razpravo dodal, da ne pričakuje od občine stadiona, ampak le,
da zagotovi pogoje za izgradnjo. Ker samo iz občinskega proračuna ŠRC- ja ne moremo zgraditi.
Obstajajo interesi v obliki javno-zasebnih partnerjev. Opomnil je, da se trenutno pogovarjajo o tem ali
bomo vključili v proračun strošek, ki bo nastal s spremembo prostorskih planov.
Robert Tkalčič, član OS je bil mnenja, da je bila danes ta tema preveč na hitro predstavljena. Svetniki
bodo dobili plan proračuna v potrditev in takrat se bodo lahko odločili ali ga bodo potrdili.
Marjan Gjura, član OS je predlagal, da svetniki glasujejo o predlogu.
Županja je dala predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP ŠT. 13:
Občinski svet občine Turnišče potrjuje predlog, da občina Turnišče pristopi k spremembam
prostorskih planov.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA so glasovali 4 člani sveta.
PROTI je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep ni bil sprejet.
Vincenc Litrop, član OS in predstavnik ustanovitelja v svetu zavoda Pomurskih lekarn, je svetnike
seznanil, da bo naslednja seja sveta zavoda Pomurskih lekarn 17.11.2016. Tema bo delitev presežkov
prihodkov nad odhodki. MO Murska Sobota je predlagala delitev 2 mio EUR med občine, po ključu št.
prebivalcev. Za našo občino bi bil ta znesek cca 60.000,00 EUR. Prosil je za mnenje svetnikov, ker se ne
bi želel v tej zadevi sam odločati.
Županja je povedala, da če ta denar dobimo, se ga bo namenilo za zdravstvo.
Vincenc Litrop, član OS je povedal, da ima pomislek, kajti zavod ima več zaposlenih kot je v sistemizaciji
in te plače pokrivajo iz tržne dejavnosti. Boji se, da bi ukinjali, zmanjševali zaposlitve. V tem primeru se
moramo zavedati, da bo lekarna v naši občini prva na udaru.
Županja je povedala, da se je v 15 letih nabralo cca 4 mio EUR dobička. Polovico te vsote bodo zadržale
lekarne, polovico pa bodo razdelili med ustanoviteljice. Delavcem se njihove plače pokriva iz
celoletnega toka. Če vzamemo mi svoj delež, se s tem ne bo ogrozilo delovnih mest.
Robert Tkalčič, član OS je povedal, da je bil v preteklosti član sveta zavoda, zato bo zadevo komentiral
iz tega vidika. Deliti dobiček je relativna stvar – na papirju je, drugače ga pa ni. Ta denar je samo na
kontih. Naša lekarniška podružnica posluje negativno in te primanjkljaje bo potrebno od nekje vzeti.
Njegovo mnenje je, da nam teh 60.000,00 EUR ne bi pomenilo nič, če bi zaradi tega izgubili našo
lekarniško podružnico. Sicer bi nam denar koristil, ampak prav nič, če bi izgubili lekarniško podružnico.
Županja je vprašala ali naj se o tem glasuje.
Marjan Gjura, OU je dodal, da je vse odvisno od tega, kako bodo na svetu zavoda glasovali ostali.
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Igor Flucher, član OS je podal pobudo, da se točka 9. Vprašanja in pobude članic in članov sveta, v
prihodnje pomakne višje na dnevnem redu: ali za poročilo županje ali za kadrovskimi zadevami.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je podal pobudo, da se glede na izdelan elaborat SPVCP-ja, postavi
predvidena tabla za prepoved tovornjakov skozi Gomilice.
Županja je odgovorila, da se drugi del postavitve prometnih znakov planira za leto 2017.
Anton Sep, član OS je zastavil vprašanje ali se bodo podelila priznanja športnikom in zakaj te točke ni
na dnevnem redu.
Marjan Gjura, OU, je odgovoril, da pravilnik o podeljevanju priznanj športnikom ne določa, da predlog
dobitnikov priznanj potrdi občinski svet, ampak županja.
Anton Sep, član OS je vprašal za informacijo glede ceste Turnišče-Radmožanci, saj naj bi to temo (tako
je izvedel od drugih županov) župani obravnavali na seji Sosveta županov.
Županja je odgovorila, da je na to temo že enkrat odgovorila. Začeli so s postopkom, iščejo se rešitve
za sredstva. Več o tem ne more povedati, saj še nima oprijemljivih informacij.

AD. 10
RAZNO
Drugih vprašanj ni bilo, zato je ob 22.05 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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