OBČINA TURNIŠČE
Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
17. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila v četrtek, 26. 1. 2017 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, mag. Stanislav Sobočan.
Svojo odsotnost so opravičili: Robert Tkalčič.
Neopravičeno odsotni: Stanislav Šarkezi, Alenka Horvat, Matej Vitez.
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,
preizkušena notranja revizorka mag. Vida Žurga, direktor Razvojne agencije Sinergija d.o.o. Stanislav
Sraka, predstavnik medijev.
Seja se je pričela ob 18.10 uri.
Županja mag. Vesna Jerala Zver je ugotovila, da je 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 17. seje Občinskega sveta Občine Turnišče:
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče
2. Poročilo županje
3. Kadrovske zadeve
a. Obravnava in potrditev predstavnika občine Turnišče v svetu Javnega zavoda Pomurske lekarne
4. Obravnava predloga proračuna Občine Turnišče za leto 2017 in 2018 – 2. obravnava
5. Predlog novega Statuta Občine Turnišče – 1. obravnava
6. Potrditev obvezne razlage Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče
7. Obravnava predloga Pravilnika o denarnih nagradah študentov Občine Turnišče – 2. obravnava
8. Obravnava predloga za spremembo in dopolnitev pravilnikov:
a. Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na
področju turizma in ostalih dejavnosti v Občini Turnišče
b. Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Turnišče
9. Predlog za potrditev cene najema dnevnega centra »Polanščekova domačija« v Turnišču
10. Predlog o določitvi višine subvencioniranja cen storitev Cerop
11. Seznanitev o delu Nadzornega odbora v letu 2016 in s planom dela za leto 2017, 2018
12. Poročilo o aktivnostih na področju kulture, turizma, športa in promocije
13. Poročilo o aktivnostih Javnega podjetja Varaš d.o.o.
14. Poročilo s sestanka s Pomurskimi lekarnami
15. Predlog za sodelovanje z Razvojno agencijo Sinergija

16. Vprašanja in pobude članic in članov sveta
17. Razno
Ker je bila na seji prisotna tudi gostja ga. mag. Vida Žurga preizkušena notranja revizorka, je županja
predlagala spremembo dnevnega reda 17. redne seje in sicer tako, da se točka 4. Obravnava predloga
proračuna Občine Turnišče za leto 2017 in 2018 – 2. obravnava, premakne na 2. točko dnevnega reda.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče
2. Obravnava predloga proračuna Občine Turnišče za leto 2017 in 2018 – 2. obravnava
3. Poročilo županje
4. Kadrovske zadeve
a. Obravnava in potrditev predstavnika občine Turnišče v svetu Javnega zavoda Pomurske lekarne
5. Predlog novega Statuta Občine Turnišče – 1. obravnava
6. Potrditev obvezne razlage Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče
7. Obravnava predloga Pravilnika o denarnih nagradah študentov Občine Turnišče – 2. obravnava
8. Obravnava predloga za spremembo in dopolnitev pravilnikov:
a. Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na
področju turizma in ostalih dejavnosti v Občini Turnišče
b. Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Turnišče
9. Predlog za potrditev cene najema dnevnega centra »Polanščekova domačija« v Turnišču
10. Predlog o določitvi višine subvencioniranja cen storitev Cerop
11. Seznanitev o delu Nadzornega odbora v letu 2016 in s planom dela za leto 2017, 2018
12. Poročilo o aktivnostih na področju kulture, turizma, športa in promocije
13. Poročilo o aktivnostih Javnega podjetja Varaš d.o.o.
14. Poročilo s sestanka s Pomurskimi lekarnami
15. Predlog za sodelovanje z Razvojno agencijo Sinergija
16. Vprašanja in pobude članic in članov sveta
17. Razno
SKLEP ŠT. 1:
Občinski svet Občine Turnišče sprejme predlog dnevnega reda 17. redne seje občinskega sveta
Občine Turnišče, s predlaganimi spremembami.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
AD.1
POTRDITEV ZAPISNIKA 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TURNIŠČE
Županja je odprla razpravo. Na zapisnik 16. redne seje sta bili podani pripombi s strani svetnika mag.
Stanislava Sobočana.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je povedal, da ima pripombo na razpravo pod 3. točko Obravnava
predloga proračuna Občine Turnišče za leto 2017 in 2018, na strani 5 v zvezi z razpravo glede sejnin.
Strinjal se je s tem, da se sejnine znižajo vsem, ampak z določenim predpogojem in prosil, da se to tudi
zapiše. Predpogoj je ta, da se z znižanjem sejnin istočasno znižajo tudi plače zaposlenim v občinski
upravi.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je podal pripombo na stavek v razpravi pod 6. točko Kadrovske zadeve
na strani 13, kjer se je obravnaval ključ delitve pri deležu Pomurskih lekarn po občinah, ki niso bile
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ustanoviteljice. Povedal je, da je ta stavek iztrgan iz konteksta. Njegov odgovor je bil, da je ključ za
delitev delitvena bilanca teh občin.
Županja je dala predlog zapisnika 16. redne seje občinskega sveta Občine Turnišče, s pripombami v
potrditev.
SKLEP št.2:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče, z dne
15.12.2016, s pripombami.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 2.
OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE TURNIŠČE ZA LETO 2017 IN 2018 – 2. OBRAVNAVA
Županja je uvodoma povedala, da se je ga. Jasmina Denša odločila, da bo še naprej opravljala svojo
funkcijo podžupanje neprofesionalno in v skladu s tem, se spremeni tudi Kadrovski načrt, ki je priloga
k predlogu proračuna za leti 2017 in 2018.
V nadaljevanju je Vera Markoja, direktorica OU podala poročilo o poteku javne razprave proračuna in
da je bil med javno razpravo podan predlog svetnika. 9. januarja 2017, so predlog obravnavali vsi odbori
na skupni seji ter po končani razpravi sprejeli enotne sklepe, da soglašajo s predlogom proračuna
Občine Turnišče za leto 2017 in 2018 in predlagajo Občinskemu svetu Občine Turnišče, da ju sprejme.
Županja je odprla razpravo.
Silva Lutar, članica OS je opozorila na razporeditev sredstev društvom, da se ne bi pojavil problem iz
preteklega leta, ko je bilo rezerviranih manj sredstev za tista društva, ki jih je več in obratno.
Vera Markoja, direktorica OU je povedala, da so sredstva pravilno razporejena, v enakih zneskih kot
lani po prerazporeditvi.
Anton Sep, član OS je predlagal in zaprosil ostale svetnike, da ga podprejo pri predlogu, da bi se sredstva
za turistična in ostala društva vsaj nekoliko zvišala, ker se vsa leta samo zmanjšujejo. Povedal je, da se
mu ni zdelo pravilno, ko so se sredstva lansko leto prerazporedila oz. spreminjala po razpisu.
Vera Markoja, direktorica OU je povedala, da je glede višine sredstev društvom naredila primerjavo z
drugimi občinami, ki so dosti večje od naše občine in je za društva namenjenih bistveno manj sredstev.
Županja je glede na predlog g. Sepa predlagala, da se točno pove, iz katere postavke oz. od kje naj se
dodatna sredstva za društva vzamejo.
Anton Sep, član OS je predlagal, da če se bo priliv iz naslova povprečnine povečal, bi lahko to storili z
rebalansom.
Županja je povedala, da moramo počakati, da vidimo kolikšna bo povprečnina.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je povedal, da je glede proračuna do danes iznesel že nekaj videnj.
Glede kulturnih društev, je povedal, da se mu zdi malo problematična sama struktura delitve sredstev
znotraj nekega društva in samih teh okvirjev - v procentih 70% za projekte, 25% za tekoče delovanje in
3

5% za izobraževanje. V proračunu ne vidi končnega cilja, saj se stvari lotevamo z napačnih strani.
Omenil je možnost prijave na razpis za EU sredstva za Polanščekovo domačijo, ki ga je zasledil, ter v
zvezi s tem projektom povedal, da bo moralo preteči dosti let, da se nam bodo sredstva, ki se vlagajo v
obnovo Polanščekove domačije, povrnila. Predvsem ga moti to, da se ne črpa sredstev iz razpisov. V
tem primeru bi lahko denar, ki bi nam ostal, porabili za druge namene.
Županja je odgovorila, da se bomo s Polanščekovo domačijo prijavili na oba javna poziva LAS, torej niso
v proračunu planirana samo naša sredstva, ampak tudi sredstva iz razpisov, kar velja tudi za druge
projekte.
V nadaljevanju je tekla razprava o morebitnem prilivu sredstev iz naslova presežka nad odhodki
Pomurskih lekarn, ter priliva iz naslova najemnin občinam, ki so do sedaj svoje prostore Pomurskim
lekarnam dajale v najem zastonj.
Županja je razložila, da je iz kvote 2 mio EUR izvzetih 200.000,00 EUR za tiste občine, ki so do sedaj
svoje prostore zastonj dajale v najem Pomurskim lekarnam.
Vincenc Litrop, član OS ter predstavnik ustanovitelja v Svetu zavoda Pomurskih lekarn je povedal, da
so na seji potrdili sredstva iz naslova najemnin in da so ta sredstva bila rezervirana, kar pomeni, da
bodo te občine denar dobile po potrditvi finančnega načrta. Za našo občino se pričakuje priliv v višini
cca 55.000,00 EUR.
mag. Stanislav Sobočan je predlagal, da se zavežejo s sklepom, da se ta sredstva takoj nameni za
obnovo Zdravstvene postaje Turnišče.
mag. Vida Žurga, p.n.r. je pojasnila, da se presežki iz javnega zavoda morajo namensko porabljati, kar
pa mora biti zapisano tudi v odloku. Če je to že v odloku zapisano, za to ni potreben poseben sklep.
Predlagala je, da svetniki najprej sprejmejo proračun in če bodo ta sredstva zagotovo prišla, pa še
rebalans. Na razpravo o (ne) prijavah na evropske razpise in sredstva je dodala, da gre za zelo nesigurna
sredstva in da je postopek prijave zelo zahteven in obsežen. Po navadi imajo za to občine zunanje
sodelavce, ampak je to spet strošek. Predlagala je, da svetniki in občinska uprava spremljajo razpise,
dajo predlog ter se potem odločijo ali je primerno, ugodno za občino. Je pomembno, da občine sledijo
razpisom, s tem, da so bili zadnje čase razpisi zelo nerealni, neugodni in po navadi je sofinanciranje, kar
pomeni, da mora občina imeti zagotovljen tudi svoj del sredstev. Vsekakor pa je bolje pridobiti
sofinanciranje, kot pa da se projekt financira le iz lastnih sredstev.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je predlagal, da se projekte pripravi »na zalogo«.
Igor Flucher, član OS je predlagal, da se sredstva, ki so namenjena za obnovo Zdravstvene postaje
Turnišče iz leta 2018 v višini 60.000,00 EUR prestavijo v leto 2017, sredstva v višini 3.000,00 EUR iz leta
2017, pa v leto 2018.
Vera Markoja, direktorica OU je pojasnila, da je med prihodki – Drugi izredni nedavčni prihodki poleg
amortizacije za vodovodno omrežje predviden tudi prihodek iz naslova Pomurskih lekarn, v višini
60.000,00 EUR za leto 2017.
mag. Vida Žurga, p.n.r., je pojasnila, da če želijo svetniki povečati nek strošek na investiciji, morajo
povedati vir, ker drugače ne bodo mogli sprejeti proračuna, saj bo ta neuravnotežen.
Igor Flucher, član OS je predlagal, da se zmanjša znesek višine dotacije od Pomurskih lekarn.
mag. Vida Žurga, p.n.r., je pojasnila, da to ne gre, ker je to prihodek.
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mag. Stanislav Sobočan, član OS je glede na razpravo o prilivu sredstev iz Pomurskih lekarn v letu 2017
povedal, da bomo leto dni sredstva porabljali nenamensko. Dobimo 60.000,00 EUR, nam pa zmanjkuje
60.000,00 EUR nekje drugje in jih šele v letu 2018 vračamo. Ne sme zmanjkati, potrebno je imeti
pribitek, če teh 60.000,00 nismo obračunali.
Županja je povedala, da je bil plan tak, da denar pride, porabi se ga pa enkrat v prihodnje, točno se ne
ve, ker se ob pripravi proračuna še ni vedelo kdaj bo priliv, pa še projekte je potrebno do konca pripraviti.
Vera Markoja, direktorica OU je pojasnila, da je bilo planirano tako, da denar pride v letu 2017, v letu
2018 pa se izvedejo dela na zdravstveni postaji.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je predlagal, da se obnova začne že v letu 2017, če bo denar, ker zakaj
bi čakali, ko pa je postaja v slabem stanju. Ko občina sredstva prejme, se sprejme sklep o rebalansu, v
smislu, da se ob prejemu sredstev, sredstva iz leta 2018 prerazporedijo v leto 2017 in se obnova
Zdravstvene postaje Turnišče začne v letu 2017.
Ker so se ostali svetniki strinjali s predlogom svetnika mag. Stanislava Sobočana, je županja predlagala,
da svetniki sprejmejo sklep:
SKLEP št. 3:
Občinski svet Občine Turnišče soglaša s predlogom, da se po prejemu sredstev Pomurskih lekarn,
pripravi predlog rebalansa proračuna, v smislu, da se ob prejemu teh sredstev, sredstva iz leta 2018
prerazporedijo v leto 2017 in se dela v Zdravstveni postaji izvedejo v letu 2017.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Janez Lebar, član OS je predlagal, da se celotni znesek v višini 10.000,00 EUR, ki je predviden za
monografijo občine, razdeli v smislu: društvom (1.000,00 EUR za kulturna, 1.000,00 EUR za turizem in
ostale dejavnosti ter 1.000,00 EUR za športna društva) in ostali znesek, pa za ureditev parkirišča oz.
prireditvenega prostora pri cerkvi.
V nadaljevanju razprave so se s predlogom svetnika Janeza Lebarja o prerazporeditvi sredstev, ki so bili
namenjeni za monografijo, strinjali tudi svetniki mag. Stanislav Sobočan, Anton Sep, Vincenc Litrop,
Silva Lutar. Silva Lutar je dodala, da je glede na število društev po področjih, potrebno paziti na pravo
razmerje sredstev.
mag. Vida Žurga, p.n.r je opozorila, da bi se po tem predlogu potem sredstva iz kulture-monografija
dala na kulturo-kulturno društvo.
Svetniki so povedali, da bi bilo to za delovanje vseh društev.
Županja je povedala, da bi bilo dobro imeti monografijo glede na to, da letos obeležujemo 50 let vrtca
Turnišče in 750 let stare cerkve.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je dodal, da se monografije ne da pripraviti v enem letu in predlagal,
da se za pripravo monografije za začetek jemljejo sredstva iz postavke brošure/letaki.
Županja je postavila vprašanje glede ureditve parkirišča pri cerkvi in sicer kaj vse se predlaga za
9.000,00 EUR (7.000,00 + 2.000,00 EUR).
mag. Stanislav Sobočan, član OS je povedal, da izkop, zavoz in utrditev.
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mag. Vida Žurga, p.n.r., je povedala, da če želijo povečati strošek, je potrebno navesti tudi vir.
Županja je glede na predlog svetnika predlagala, da se potem celotna višina sredstev v višini 10.000,00
EUR (ki so bila planirana za monografijo), nameni za ureditev parkirišča oz. prireditvenega prostora pri
cerkvi.
Silva Lutar, članica OS je povedala, da bi lažje o tem razpravljali že na 1. obravnavi in če bi imeli do
takrat že pripravljen program turizma in kulture, ker brez konkretnega programa, se ne da delati.
mag. Vida Žurga, p.n.r., je povedala, da če ima občina odbor, lahko ta sam pripravi predlog programa.
Silva Lutar, članica OS je povedala, da je odbor pripravljen sodelovati, ampak potrebuje vzvod oz.
naloga za to delo, mora priti od občinske uprave. Delo je potrebno razdeliti. Dodala je, da se zadev pri
načrtovanju lotujemo z napačne strani.
Županja je predlagala, da po predhodnem sestanku Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti v sodelovanju z društvi pripravi osnutek predloga vizije programa za kulturo in turizem v letu
2017 za leto 2018.
Županja je po razpravi predlagala v sprejem naslednji sklep.
SKLEP št. 4:
Občinski svet Občine Turnišče soglaša s spremembo predloga proračuna za leto 2017, tako, da se
- sredstva na proračunski postavki 40.1803.01 Dejavnost knjižnice, konto 402099 Drugi splošni
material in storitve v višini 10.000 prenesejo na
- proračunsko postavko 40.0403.04 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja,
konto 420501 Obnove, tako, da skupaj znašajo 110.000 EUR.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
V nadaljevanju je mag. Vida Žurga p.n.r., opozorila na višine plač glede na predlagano spremembo v
Kadrovskem načrtu zaradi odločitve ga. Jasmine Denša, da bo funkcijo podžupanje še naprej opravljala
neprofesionalno.
Županja je povedala, da bi bilo smiselno strošek plač pustiti tak kot je, ker bomo letos morali zaposliti
nekoga namesto g. Gjure in ta oseba bo najverjetneje z VII. stopnjo izobrazbe in ne s V. Torej gre
sprememba samo v Kadrovski načrt.
mag. Vida Žurga p.n.r., je predlagala, da se sprejme sklep, da se spremeni Kadrovski načrt.
Županja je dala predlog sklepa na glasovanje:
SKLEP št. 5:
Občinski svet Občine Turnišče soglaša s spremembo kadrovskega načrta za leti 2017 in 2018, tako,
da je tabela o številu zaposlenih naslednja:
OBČINA
TURNIŠČE
Župan/ja
(poklicni funkcionar)

Št. zaposlenih
na dan
31.12.2015

Predlog števila
zaposlenih na dan
31.12.2016

Predlog števila
zaposlenih na dan
31.12.2017

Predlog števila
zaposlenih na
dan 31.12.2018

1

1

1

1
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Podžupan/ja (nepoklicni
funkcionar)
Podžupan/ja
(poklicni funkcionar)
Direktor OU – JU na položaju
(mandat 5 let)
Občinska uprava - javni
uslužbenci uradniki
(nedoločen čas)
Občinska uprava - javni
uslužbenci uradniki
(določen čas)
Občinska uprava - javni
uslužbenci strokovno
tehnična delovna mesta
(nedoločen čas)
Medobčinski inšpektorat in
redarstvo - javni uslužbenci
(nedoločen čas)
SKUPAJ

1

1

1

1

0

0

0

0

/

1

1

1

3

2

2

2

/

/

/

/

/

/

/

/

1

1

1

1

2 funkcionarja +
4 javni
uslužbenci

2 funkcionarja + 4
javni uslužbenci

2 funkcionarja + 4
javni uslužbenci

2 funkcionarja + 4
javni uslužbenci

Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Danica Kocet, članica OS je zastavila vprašanje v zvezi z obsegom dela in posledično temu sestavo plače
podžupanje.
Županja je povedala, da znaša plača podžupanje 50% županjine plače. Več kot to ne more dobiti in tudi
ne more opravljati več del za 50% plače. Kar pomeni, da če bo dela na tem področju več, bo to delo
morala dati nekomu drugemu.
Svetnika Stanislav Sobočan in Janez Lebar sta bila glede te teme enakega mnenja, da ni problem v
osebi, ampak v funkciji profesionalni podžupan.
Vincenc Litrop, član OS je dodal, da je že jasno povedal, da si tega tako mala občina ne more privoščiti.
Tu vidi še drug problem, saj je ta ideja, da bi se dela, ki jih je opravljala prej direktorica Zavoda Koušta,
prenesla v profesionalno funkcijo podžupanje, zgrešena. Namreč, to dvoje ne gre skupaj, ker je funkcija
profesionalne podžupanje nekaj čisto drugega. Ko se je ukinil zavod, so bile ideje, da bi ta dela opravljal
Varaš, konkretno g. Slavic. Potrebno je jasno povedati občanom, da je treba ta dela opravljati in
plačevati, kdorkoli bo že. Z ukinitvijo Zavoda Koušte nismo nič privarčevali, ker je Koušta sredstva naprej
razdelila društvom. Zadnjič je g. Tkalčič povedal, da je Koušta pridobila cca 150.000,00 EUR evropskih
sredstev, če je podatek točen tega ne ve, ker tega ni šel preverjat.
mag. Vida Žurga p.n.r., je povedala, da mora županja presoditi koliko ljudi potrebuje. Lahko bi se jo
zaposlilo tudi kot sodelavko za družbene dejavnosti zaposleno za 50%. Male občine so problem, ker je
malo zaposlenih. Po številu zaposlenih v primerjavi z drugimi občinami, občina Turnišče ne izstopa.
Županja je povedala, da podjetje Varaš nima kadra, ki bi izvajal organizacijo prireditev. V nadaljevanju
je opozorila na težave, ki lahko nastanejo, če proračun ne bo sprejet: npr. zamudil se bo rok za oddajo
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načrta investicij za leto 2017 v aplikaciji ZFO-invest februarja (za pločnik v Gomilicah), zamudili bomo
razpisa LAS, v mesecu februarju bo že potrebno pripravljati zaključni račun, zato bi bil zaradi tega novi
proračun pripravljen šele v marcu, težave imamo lahko s poročanjem na ministrstvu za finance in v
februarju še ne bo razpisa za društva.
Županja je nato dala predloge sklepov na glasovanje.
SKLEP št. 6:
Občinski svet sprejme Odlok o proračunu občine Turnišče za leto 2017, v predlaganem besedilu, z
vsemi sprejetimi spremembami in sklepi.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 7:
Občinski svet sprejme Odlok o proračunu občine Turnišče za leto 2018, v predlaganem besedilu, z
vsemi sprejetimi spremembami in sklepi.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 8:
Občinski svet sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja Občine Turnišče za leto 2017, v predlaganem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 9:
Občinski svet sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja Občine Turnišče za leto 2018, v predlaganem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Županja je pojasnila, da sta naslednja dva predloga sklepov priložena zato, ker sta Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Turnišče,
pripravljena na podlagi informacij in včasih se zgodi, da stranke želijo pravni posel na hitro urediti in ni
mogoče, da zadeva čaka do naslednje seje.
SKLEP št. 10:
Občinski svet sprejme predlog, da na podlagi določb 12. člena ZSPDSLS v povezavi z določbami
drugega odstavka 7. člena Uredbe o SPDSLS, sme županja v letu 2017 v primeru spremenjenih
prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja sklepati tudi pravne
posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednosti
teh poslov lahko znaša največ 20% skupne vrednosti načrtov.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
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PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP št. 11:
Občinski svet sprejme predlog, da na podlagi določb 12. člena ZSPDSLS v povezavi z določbami
drugega odstavka 7. člena Uredbe o SPDSLS, sme županja v letu 2018 v primeru spremenjenih
prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja sklepati tudi pravne
posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednosti
teh poslov lahko znaša največ 20% skupne vrednosti načrtov.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.
Županja je predala besedo Veri Markoja, direktorici OU, ki je svetnike seznanila s priloženim sprejetim
sklepom o začasnem financiranju za obdobje januar-marec 2017.
SKLEP št. 12:
Občinski svet Občine Turnišče se je seznanil s sklepom o začasnem financiranju Občine Turnišče v
obdobju januar – marec 2017.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD.3
POROČILO ŽUPANJE
Županja je podala poročilo:
- na občinski upravi se je spremenil delovni čas ter uradne ure za stranke;
- dokumentacija na javne razpise se intenzivno pripravlja.

AD. 4
KADROVSKE ZADEVE
a. Obravnava in potrditev predstavnika Občine Turnišče v Svetu javnega zavoda Pomurske
Lekarne
Županja je prosila g. Vincenca Litropa, da se glede na to, da je med kandidati, v tem delu iz postopka
izloči. Zaradi tega, je g. Janez Lebar, kot namestnik predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, podal poročilo o poteku postopka.
g. Janez Lebar, namestnik predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
povedal, da sta v roku prispela dva predloga (skupaj s soglasjema) in sicer za Valerijo Zabavnik –
predlagatelj Jasmina Denša ter za Vincenca Litropa – predlagatelj SMC. Sklicani sta bili dve seji in v
obeh primerih komisija ni bila sklepčna. g. Litrop je bil vabljen in se je tudi opravičil v obeh primerih, z
opravičenim razlogom, ker se je izločil iz postopka. Zmotilo ga je to, da se v obeh primerih tretji član
komisije ni opravičil, čeprav so bila vabila poslano pravočasno, v bistvu dosti prej kot je po poslovniku.
Povedal je, da upa, da to ne bo postala praksa, saj potem komisije ne potrebujemo. V nadaljevanju je
predstavil reference obeh kandidatov.
Svetniki so glasovali za vsakega kandidata posebej, vsak svetnik je lahko dal glas le enemu kandidatu.
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Svetnik Vincenc Litrop se je izločil iz postopka glasovanja in v času glasovanja zapustil prostor.
Županja je dala na glasovanje predlog sklepa:
Za predstavnika Občine Turnišče, se v svet zavoda Pomurskih lekarn imenuje Valerija Zabavnik,
stanujoča Partizanska ulica 4a, 9224 Turnišče. Mandat predstavnika v svetu zavoda Pomurskih lekarn
traja za čas članstva v javnem zavodu, vendar ne dlje kot traja mandat članom občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA so glasovali 3 svetniki.
Županja je dala na glasovanje predlog sklepa:
Za predstavnika Občine Turnišče, se v svet zavoda Pomurskih lekarn imenuje Vincenc Litrop, stanujoč
Renkovci 64, 9224 Turnišče. Mandat predstavnika v svetu zavoda Pomurskih lekarn traja za čas članstva
v javnem zavodu, vendar ne dlje kot traja mandat članom občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 5 svetnikov.
1 svetnik se je glasovanja vzdržal.
Na podlagi glasovanja je županja oblikovala naslednji sklep.
SKLEP št. 13:
ZA je glasovalo 5 članov sveta. Za predstavnika Občine Turnišče, se v svet zavoda Pomurskih lekarn
imenuje Vincenc Litrop, stanujoč Renkovci 64, 9224 Turnišče. Mandat predstavnika v svetu zavoda
Pomurskih lekarn traja za čas članstva v javnem zavodu, vendar ne dlje kot traja mandat članom
občinskega sveta.

PROTI so glasovali 3 člani sveta.
1 svetnik se je glasovanja vzdržal.
1 svetnik se je izločil iz glasovanja.
Sklep je bil sprejet.

AD. 5
PREDLOG NOVEGA STATUTA OBČINE TURNIŠČE – 1. OBRAVNAVA
Županja je povedala, da je statut v celoti pregledan in ustrezno popravljen. Nato je predala besedo
Veri Markoja, direktorici OU.
Vera Markoja, direktorica OU je povedala, da je bil v času od zadnje redne seje opravljen strokovni
pregled Službe za lokalno samoupravo, Ministrstva za javno upravo in na podlagi tega se je pristopilo
k popravkom predloga novega statuta. Predlog novega statuta, ki ga je občinski svet v prvi obravnavi
potrdil dne 15.12.2016, je bil popravljen v več členih. Potem ga je pregledala Statutarno-pravna
komisija ter se s predlogi strinjala. Edina dilema je bila vsebina oz. brisanje 6. odstavka 16. člena.
Vincenc Litrop, predsednik Statutarno-pravne komisije je povedal, da je bila dilema pri 6. odstavku 16.
člena, vendar pa katerakoli varianta bi bila tu sprejeta, to ne gre za tako pomembno stvar.
Županja je odprla razpravo.
Anton Sep, član OS je zastavil vprašanje pri 69. členu, 6. alineja, ki pravi, da je funkcija člana sveta
častna. Ali to pomeni, da za prihod na sejo član sveta KS ne dobi sejnine, ker nekje v nadaljevanju pa je
zasledil, da člani sveta KS prejemajo sejnine.
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Vera Markoja, direktorica OU je povedala, da načeloma to pomeni, da sejnin ne dobivajo, vendar pa
lahko občinski svet s sklepom sprejme, da se sejnina izplača.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je dodal, da se lahko dodeli nagrada, ne sejnina, saj je to v skladu z
Zakonom o lokalni samoupravi.
Županja je predlagala, da glede na to, da ni bilo pripomb na predlog statuta, da bi ga sprejeli v 1. in 2.
obravnavi skupaj.
Svetniki so se s predlogom strinjali, zato je županja dala predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP št. 14:
Občinski svet Občine Turnišče potrjuje predlog Statuta Občine Turnišče, v predlagani obliki in
vsebini, v prvi in drugi obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 6
POTRDITEV OBVEZNE RAZLAGE ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE
TURNIŠČE
Županja je predala besedo Marjanu Gjuri zaposlenemu na OU, ki je povedal, da Odlok o občinskem
prostorskem načrtu določa, da so objekti lahko kvadratne, podolgovate ali lomljene oblike z daljšo
stranico vzporedno s cesto. Ker so parcele preozke in so na tem področju že legalno zgrajeni objekti s
slemenom pravokotno na cesto, se predlaga ta obvezna razlaga tega določila v OPN-ju, ki omogoča,
da se lahko gradbeno dovoljenje za objekt s slemenom pravokotno na cesto izda v primerih, ko so v
bližini že legalno zgrajeni objekti s slemenom pravokotno na cesto.
Županja je dodala, da s tem dobimo enoten izgled okolice.
SKLEP št. 15:
Občinski svet Občine Turnišče sprejme Obvezno razlago Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Turnišče. Obvezna razlaga se podaja k drugemu stavku 1. odstavka točke c 22. člena Odloka
o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 1/09 in 83/12).
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 7
OBRAVNAVA PREDLOGA PRAVILNIKA O DENARNIH NAGRADAH ŠTUDENTOV OBČINE
TURNIŠČE – 2. OBRAVNAVA
Županja je predala besedo Silvi Lutar, predsednici Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti, ki je povedala, da je odbor predlog pravilnika obravnaval ter, da s strani članic ni bilo
podanih pripomb na pravilnik. Odbor predlaga, da ga občinski svet potrdi.
Ker ni bilo razprave, je županja dala predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP št. 16:
Občinski svet Občine Turnišče sprejme predlog Pravilnika o denarnih nagradah študentov Občine
Turnišče, v predloženi obliki, v drugi obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
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ZA je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 8
OBRAVNAVA PREDLOGA ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV PRAVILNIKOV:
a) Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju
turizma in ostalih dejavnosti v Občini Turnišče
b) Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Turnišče
Županja je predala besedo Silvi Lutar, predsednici Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti, ki je povedala, da je odbor predlog za spremembo in dopolnitev pravilnikov obravnaval v
drugem delu 3. redne skupne seje odborov. Do sprememb je prišlo zaradi izkušenj iz lanske delitve
sredstev, kjer je prišlo do neenakovredne razdelitve sredstev. Odbor je dobil že popravljen izvod, kjer so
bili predlogi sprememb označeni z rdečo barvo. V prvem delu pravilnika ni velikih sprememb, medtem,
ko se je odbor v drugem delu - pri merilih, zadržal kar nekaj časa. Nekoliko se je spremenil točkovnik.
Predlagano je bilo, da bi se točke za izobraževanje drugače delile, poenotile so se tudi točke v tabelah,
da so enake v obeh pravilnikih (turizem in kultura). V nadaljevanju je oba pravilnika pregledala še
komisija, ki se je izoblikovala znotraj odbora in predlagala, da bi tudi društva na področju turizma dobila
možnost za točke pri sekcijah, saj jih imajo tudi kulturna društva.
Županja je vprašala ali je bila narejena simulacija in dodala, da je glavni namen sofinanciranja
sofinanciranje prireditev in ne toliko za samo delovanje društva. Županja je v nadaljevanju izrazila
pomislek, da ne bi naneslo preveč točk za samo delovanje sekcij oz. društva.
Ga. Lutar in ga. Kocet sta povedale, da so primerjale društva, nastala je zelo mala razlika. Delale so dve
simulaciji in ta druga se je izkazala za boljšo.
mag. Stanislav Sobočan član OS, je vprašal kaj pomeni dikcija v 3. členu, ki pravi, da mora biti vsaj en
član aktiven na področju kulture.
Danica Kocet članica OS, je povedala, da je v komisiji za ocenjevanje vlog društev več članov, s tem, da
mora biti vsaj eden od njih aktiven na področju kulture.
Anton Sep član OS, je predlagal, da bi se točke nekoliko spremenile v Tabeli A pod število izvedenih
aktivnosti in število načrtovanih aktivnosti, ter v Tabeli B, kjer so zelo male razlike med tem, če si
organizator ali soorganizator ali če sodeluješ.
Silva Lutar predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, je povedala,
da gre pri turizmu za dogodke, ki niso tržna dejavnost. Glede razlik, če si organizator ali soorganizator
ali če sodeluješ, je povedala, da se bo v razpisno dokumentacijo - vlogo vpisala posebna navodila, da
vlagatelj lahko označi oboje – da je društvo organizator in da tudi sodeluje.
mag. Stanislav Sobočan član OS, je povedal, da vidi problem pri društvu, ki bo izvajalo bolj zahtevne
prireditve kot je npr. »Švicanje«. Pri tem bi bilo smiselno pregledati, ali je pravilno ovrednoteno.
Silva Lutar predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, je povedala,
da so daljši dogodki ovrednoteni z več točkami. Kolikor ji je znano, bo pri projektu »Švicanje« sedaj
pokrivala nekaj stroškov tudi občina.
Županja je potrdila besede gospe Lutar in povedala, da »Švicanje« ostane pod organizatorjem Kluba
mladih Turnišče, občina bo samo pomagala, ker gre prireditev v večje razsežnosti.
Županja je dala predlog sklepa na glasovanje.
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SKLEP št. 17:
Občinski svet potrjuje Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov
in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti v Občini Turnišče, v predlaganem besedilu, v
prvi in drugi obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 18:
Občinski svet potrjuje Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Turnišče, v
predlaganem besedilu, v prvi in drugi obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Županja je predlagala zamenjavo vrstnega reda točke dnevnega reda, ker se je pridružil gost g.
Stanislav Sraka, direktor Razvojne agencije Sinergija. Seja se je nadaljevala s 15. točko dnevnega reda.
AD. 15
PREDLOG ZA SODELOVANJE Z RAZVOJNO AGENCIJO SINERGIJA
Županja je predala besedo direktorju Razvojne agencije Sinergija, g. Stanislavu Sraki, ki je predstavil
delo agencije in možnosti medsebojnega sodelovanja. Povedal je, da obstajata dve možnosti
sodelovanja in sicer lahko vstopimo v agencijo kot družbenica z ustanovnim vložkom ali pa samo
pristopimo k sodelovanju s pooblastilom za opravljanje splošnih razvojnih nalog.
Županja je povedala, da se k Razvojni agenciji Lendava ne moremo priključiti, ker je tam skupna
občinska uprava, lahko se priključimo k RC Murska Sobota, Pomelaju ali pa k Sinergiji. Potem je tu še
odločitev ali bomo pristopili kot družbenica ali s soglasjem/pooblastilom.
mag. Stanislav Sobočan član OS, je vprašal kolikšni bi bili stroški teh pristopov.
Županja je povedala, da je v primeru pristopa kot družbenica ustanovni vložek 1.045,00 EUR, s tem, da
moramo k temu prišteti še letno plačilo za opravljanje splošnih razvojnih nalog, ki jih sedaj že plačujemo
drugemu nosilcu SNR v višini 2.448,12 EUR. V primeru, da se odločimo za drugo varianto s pooblastilom,
pa se plača letni znesek v višini 2.448,12 EUR za opravljanje splošnih razvojnih nalog, ki jih v enaki višini
sedaj že plačujemo drugemu nosilcu SNR.
V nadaljevanju je tekla razprava o obliki pristopa k razvojni agenciji. Svetniki so bili mnenja, da se
zaenkrat k Razvojni agenciji Sinergija pristopi s pooblastilom za izvajanje splošnih razvojnih nalog.
Županja je dala predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP št. 19:
Občinski svet Občine Turnišče pooblašča Razvojno agencijo Sinergija, d.o.o., Kranjčeva ulica 3, 9226
Moravske Toplice, da zastopa Občino Turnišče v izvedbi splošnih razvojnih nalog v regiji in v
vsakokratnemu Razvojnemu programu Pomurja.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
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ZA je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 9
PREDLOG ZA POTRDITEV CENE NAJEMA DNEVNEGA CENTRA »POLANŠČEKOVA DOMAČIJA«
V TURNIŠČU
Igor Flucher član OS, je pred razpravo opomnil oz. opozoril, da te točke oz. tega predloga sklepa ni
obravnaval noben izmed odborov, kar se mu zdi pomembno.
Vsi svetniki so se strinjali, da predlog za potrditev cene najema dnevnega centra »Polanščekova
domačija« v Turnišču pred naslednjo redno sejo, obravnava odbor, ki je za to pristojen – Odbor za
prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
AD. 10
PREDLOG O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CEN STORITEV CEROP
Županja je predala besedo Veri Markoja direktorici OU, ki je predstavila vsebino predloga sklepa in
povedala, da predlaga, da se iz priloženega sklepa izbriše »na podlagi sklenjene pogodbe«, ker dikcija
ni v skladu z našimi ugotovitvami.
Marjan Gjura, zaposlen na OU je pojasnil, da je občinski svet v prejšnji sestavi sklenil, da se bo odstotek
subvencioniranja cen storitev Cerop vsako leto zniževal.
Županja je dala predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP št. 20:
Občinski svet potrjuje predlog sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 11
SEZNANITEV O DELU NADZORNEGA ODBORA V LETU 2016 IN S PLANOM DELA ZA LETO 2017, 2018
Županja je predala besedo predsednici Nadzornega odbora Heleni Ferčak, ki je predstavila delo odbora
v letu 2016 ter svetnike seznanila s predvidenim planom dela za leto 2017 in 2018.
AD. 12
POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU KULTURE, TURIZMA, ŠPORTA IN PROMOCIJE
Županja je predala besedo Jasmini Denša, zadolženi za področje kulture, turizma, športa in promocije,
ki je predstavila delo in aktivnosti na tem področju od zadnje seje do danes.
AD. 13
POROČILO O AKTIVNOSTIH JAVNEGA PODJETJA VARAŠ d.o.o.
Županja je predala besedo Zdravku Lebariču, vd. Direktorju JP Varaš, ki je svetnike seznanil z delom in
aktivnostmi podjetja od zadnje seje do danes.
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AD. 14
POROČILO S SESTANKA S POMURSKIMI LEKARNAMI
Županja je pri tej točki povedala, da so o tej temi že govorili tekom seje in zato prešla na naslednjo
točko dnevnega reda.
AD. 16
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANIC IN ČLANOV SVETA
Anton Sep član OS je glede spremenjenega delovnega časa in uradnih ur na občinski upravi, zastavil
vprašanje o terminu za malico, saj tega podatka v objavah ni zasledil, po njegovem mnenju pa bi moral
biti zapisan.
Vera Markoja direktorica OU, je odgovorila, da se je ravno ta čas – čas malice hotel določiti s tem, da
uradnih ur ni v času med 12.00 in 13. uro. To je poenoteno z Upravno enoto oz. Krajevnim uradom.
Silva Lutar članica OS, je opozorila, da ob glavni cesti skozi Turnišče pri trgovini Mercator že nekaj
mesecev ne deluje prikazovalnik hitrosti.
AD. 17
RAZNO
Drugih vprašanj ni bilo, zato je ob 21.50 h županja zaključila sejo.
Zapisnik je zapisan v skrajšani obliki. Občinska uprava Občine Turnišče hrani celotni zvočni zapis seje.

Zapisnik pripravila:
Jožica Litrop
Občinska uprava Občine Turnišče

Občina Turnišče
mag. Vesna Jerala Zver
ŽUPANJA
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