OBČINA TURNIŠČE
Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila v četrtek, 6. 4. 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, Janez Lebar, Silva Lutar, Anton Sep, Janez Šemen, Vincenc
Litrop, mag. Stanislav Sobočan.
Svojo odsotnost so opravičili: Danica Kocet, Robert Tkalčič, Stanislav Šarkezi, Matej Vitez.
Neopravičeno odsotni: 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,
medobčinska inšpektorica Alenka Maroša, direktorica Zdravstvenega doma Lendava Olga Požgai
Horvat (pri 3. in 4. točki dnevnega reda), vodja službe pomoč družini na domu Doma starejših Rakičan
Leon Zelko (pri 2. točki dnevnega reda), predstavnik medijev.
Seja se je pričela ob 18.00 uri.
Županja mag. Vesna Jerala Zver je ugotovila, da je prisotnih 9 članic in članov OS od 14 in da je
občinski svet sklepčen ter lahko nadaljuje z delom.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 18. seje Občinskega sveta Občine Turnišče:
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče
2. Poročilo županje
3. Kadrovske zadeve
4. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2016
5. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Turnišče – 1. obravnava
6. Navodila predstavnikom ustanoviteljev
7. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah – 1. obravnava
8. Predlog cene najema dnevnega centra »Polanščekova domačija« v Turnišču in T2 v občinski zgradbi
9. Soglasje k ceni za opravljanje storitve pomoč na domu
10. Soglasje k imenovanju direktorice zavoda Zdravstveni dom Lendava
11. Soglasje k poročilu Zdravstvenega doma Lendava za leto 2016
12. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Občina Turnišče
13. Poročilo javnega podjetja Varaš d.o.o.
a. Letno poročilo 2016
b. Poročilo o tekočih aktivnostih
c. Seznanitev z investicijo v osnovna sredstva
14. Poročilo o aktivnostih na področju kulture, turizma, športa in promocije
15. Seznanitev in odločanje o aktualnih vprašanjih
16. Vprašanja in pobude članic in članov sveta
17. Razno

Ker so bili na seji prisotni tudi gostje, je županja predlagala spremembo dnevnega reda 18. redne seje
v smislu, da se točke dnevnega reda, pri katerih so poročevalci gostje, premaknejo višje na dnevni red.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče
2. Soglasje k ceni za opravljanje storitve pomoč na domu
3. Soglasje k imenovanju direktorice zavoda Zdravstveni dom Lendava
4. Soglasje k poročilu Zdravstvenega doma Lendava za leto 2016
5. Poročilo županje
6. Kadrovske zadeve
7. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2016
8. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Turnišče – 1. obravnava
9. Navodila predstavnikom ustanoviteljev
10. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah – 1. obravnava
11. Predlog cene najema dnevnega centra »Polanščekova domačija« v Turnišču in T2 v občinski zgradbi
12. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Občina Turnišče
13. Poročilo javnega podjetja Varaš d.o.o.
a. Letno poročilo 2016
b. Poročilo o tekočih aktivnostih
c. Seznanitev z investicijo v osnovna sredstva
14. Poročilo o aktivnostih na področju kulture, turizma, športa in promocije
15. Seznanitev in odločanje o aktualnih vprašanjih
16. Vprašanja in pobude članic in članov sveta
17. Razno
Županja je podala možnost za pripombe na dnevni red.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je podal pripombo na dnevni red v smislu, da je predolg in da predlaga,
da se točko št. 16 Vprašanja in pobude članic in članov sveta, uvrsti za točko 3. Kadrovske zadeve.
Igor Flucher, član OS je predlagal, da se točko 15. Seznanitev in odločanje o aktualnih vprašanjih uvrsti
takoj za točko Vprašanja in pobude članic in članov sveta.
Županja je predlagala, da točka Seznanitev in odločanje o aktualnih vprašanjih ostane pod št. 15.
dnevnega reda, ker je pri tej točki predvidena le kratka seznanitev in dve potrditvi predlogov sklepov.
Predlagala je, da Vprašanja in pobude članic in članov sveta ostanejo kot 16. točka dnevnega reda, ker
se bo na veliko vprašanj odgovorilo že tekom seje med razpravo.
Županja je dela predlog dnevnega reda s pripombo, da se točka št. 16 Vprašanja in pobude članic in
članov sveta uvrsti takoj za točko 3. Kadrovske zadeve, na glasovanje.
SKLEP ŠT. 1:
Občinski svet Občine Turnišče sprejme predlog dnevnega reda 18. redne seje občinskega sveta
Občine Turnišče, s predlaganimi spremembami.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
AD.1
POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TURNIŠČE
Županja je odprla razpravo. Na zapisnik 17. redne seje je bila podana pripomba s strani svetnika
Vincenca Litropa.
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Vincenc Litrop, član OS je povedal, da ima pripombo k 4. točki Kadrovske zadeve na strani 9, kjer manjka
nagovor županje. Preden se je prešlo na glasovanje o dveh predlogih za predstavnika Občine Turnišče
v Svetu javnega zavoda Pomurske lekarne, je županja nagovorila svetnike in ta nagovor manjka (on je
sicer takrat prostor zaradi glasovanja zapustil, je pa nagovor poslušal kasneje na video posnetku).
Županja je svetnike na 17. redni seji pri točki 4. Kadrovske zadeve pred glasovanjem za predstavnika
Občine Turnišče v Svetu javnega zavoda Pomurske lekarne nagovorila v smislu, kaj je naloga in vloga
predstavnika ustanovitelja ter na kakšen način glasuje. Izpostavila je dejstvo, da ni dovolj seznanjena z
dogajanjem in izidi glasovanj na sejah sveta zavodov nasploh. Poleg tega je povedala, da se je potrebno
zavedati tega, kar je že izpostavila na eni izmed sej, da več funkcij v eni družini naj ne bi bilo oz. preveč
funkcij na enem predstavniku naj ne bi bilo. Svetnikom je podala v razmislek, da ima g. Litrop že dve
konkretni funkciji: predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in predsednik
statutarno-pravne komisije. Toliko je povedala v razmislek in dodala, da so to samo podatki in dejstva.
V nadaljevanju je povedala v apel, da je dobro, da razpršimo še te obveznosti, ki jih imamo in da ni
vsaka stvar samo na enem. Če se bodo pa svetniki drugače odločili, je to njihova odločitev.
Županja je dala predlog zapisnika 17. redne seje občinskega sveta Občine Turnišče, s pripombami v
potrditev.
SKLEP št.2:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče, z dne
26.1.2017, s pripombami, kot je navedeno v razpravi.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 2.
SOGLASJE K CENI ZA OPRAVLJANJE STORITVE POMOČ NA DOMU
Županja je predala besedo Veri Markoja, direktorici OU, da predstavi gradivo. V nadaljevanju je storitev
podrobneje predstavil g. Leon Zelko vodja službe pomoč družini na domu Doma starejših Rakičan. G.
Zelko je opravičil g. direktorja, saj je bil ta službeno zadržan. Povedal je, da gre za socialno oskrbo na
domu za osebe nad 65 let, invalidne osebe, kronično bolne osebe, ki brez tuje pomoči ne morejo živeti.
Njihov dom izvaja to storitev že v osmih občinah v Prekmurju. Uporabnikom nudijo tudi pomoč med
vikendi, dela prostimi dnevi in ob večerih. Cena storitve je oblikovana na podlagi pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Cena za opravljanje storitve med vikendi
in prazniki je drugačna, saj je takrat cena delovne sile tudi višja. Namen te storitve ni ustvarjanje
dobička, temveč njeno kvalitetno zagotavljanje.
Županja je po predstavitvi dodala, da so bile pridobljene tri ponudbe in da ima Dom starejših Rakičan
ugodno ceno ter nudi tudi široko paleto uslug na tem področju.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je pohvalil široko paleto uslug doma starejših ter prosil za obrazložitev
gradiva v 3. odstavku, kjer je nekaj teksta zmanjkalo. Povzel je, da potem število uporabnikov te storitve
raste.
Leon Zelko, Dom starejših Rakičan je povedal, da se podatki o številu uporabnikov te storitve za lansko
leto še zbirajo, zato nimajo primerljivih cen za leto 2016. Imajo pa podatke za leti 2015 in 2016. V
obrazložitev je dodal, da je ekonomska cena v velikih mestih lahko nižja, saj gre za strnjeno naselje in
tam ni toliko potnih stroškov in izgube časa med menjavo uporabnika.
Besedo je dobila Silva Lutar predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti in povedala, da je odbor to temo obravnaval na svoji 7. redni seji ter, da ni zavzel nobenega
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posebnega stališča ter, da ni bilo podanih pripomb. Odbor je sprejel sklep, da daje ta predlog v
obravnavo in potrditev občinskemu svetu.
Anton Sep, član OS je vprašal, ali je v ceno vključen tudi DDV, oz. kako je ta cena sestavljena in ali je
znano potencialno število uporabnikov v občini Turnišče.
Leon Zelko, Dom starejših Rakičan je povedal, da je cena v gradivu fiksna cena.
Vera Markoja, direktorica OU je povedala, da so bili po podatkih Centra za socialno delo v letu 2016 v
občini Turnišče štirje uporabniki tovrstne storitve.
Županja je dala predlog sklepa na glasovanje:
SKLEP št. 3:
Občinski svet Občine Turnišče sprejema Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na
domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za obdobje od 01.05.2017
do 30.04.2018.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD.3
SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA
Županja je predala besedo ge. direktorici ZD Lendava Olgi Požgai Horvat, da se predstavi.
Olga Požgai Horvat, direktorica ZD Lendava, se je na kratko predstavila. Svetniki so že v gradivu prejeli
njen življenjepis ter vizijo. Na koncu je ga. Požgai Horvat povedala, da je na voljo za vprašanja.
Županja je odprla razpravo.
Janez Lebar, član OS je povzel, da se ga. Požgai Horvat poteguje za tretji mandat kot direktorica ZD
Lendava in vprašal, na kaj je v preteklih dveh mandatih najbolj ponosna, kar se tiče Zdravstvene postaje
Turnišče ter zakaj se jo do sedaj še ni saniralo.
Olga Požgai Horvat, direktorica ZD Lendava je povedala, da skuša slediti vsem smernicam ter da je
najtežje dobiti kader. Uspelo ji je pridobiti šest specializantov, od teh sta dva končala, štirje pa še krožijo.
Tudi zobozdravstvena služba je pokrita. Glede opreme Zdravstvenega doma je povedala, da so uspeli
pridobiti standarde kakovosti ter, da je bila tam potrebna prenova že s tega vidika, ker je dosti več
obiskov kot v Zdravstveni postaji. Zdravstveno postajo Turnišče se namerava obnoviti, kajti za premični
del opreme so sredstva zagotovljena. S prejšnjimi predstavniki občine so zelo dobro sodelovali in to
sodelovanje se sedaj tudi nadaljuje. Z opremo se je čakalo (najverjetneje) iz razloga, da se najprej uredi
zunanji del stavbe, katerega lastnica je občina.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je kot predstavnik Občine Turnišče v Svetu zavoda pojasnil, da je
izostalo eno pojasnilo in sicer, da je Občina Turnišče lastnica nepremičnega dela Zdravstvene postaje in
opremo je posledično pričakovati s planskimi usmeritvami ZD Lendava.
Županja je povedala, da so sredstva za prenovo Zdravstvene postaje Turnišče v planu ter, da se čaka na
popis del.
Po razpravi je ga. Olga Požgai Horvat zapustila prostor.
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Županja je odprla razpravo o podaji soglasja k imenovanju ge. Požgai Horvat za direktorico
Zdravstvenega doma Lendava ter predlagala, da se v tem delu kamera ugasne.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je povedal, da glasujejo o tem, ali se bo kamero ugasnilo, morali bi pa
to opraviti že pred sejo, ker tako določajo vsi akti.
Županja je dala na glasovanje predlog, da se kamera v delu seje, ko bo potekala razprava o podaji
soglasja k imenovanju, ugasne.
SKLEP št. 4:
Občinski svet Občine Turnišče se strinja s predlogom, da se kamera v delu seje, ko bo potekala
razprava o podaji soglasja k imenovanju direktorice Zdravstveni dom Lendava, ugasne.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
V nadaljevanju je potekala razprava o kadrovski problematiki na Zdravstveni postaji Turnišče, predvsem
o anonimnih pritožbah nad nestrokovnim delom zobozdravnice ter o pomoči še ene splošne zdravnice.
V razpravi so sodelovali svetniki: mag. Stanislav Sobočan, Vincenc Litrop, Janez Lebar, Silva Lutar, Anton
Sep, Igor Flucher ter županja in direktorica OU Vera Markoja.
Županja je dala predlog sklepa na glasovanje:
SKLEP št. 5:
Občinski svet Občine Turnišče podaja soglasje k imenovanju direktorice zavoda Zdravstveni dom
Lendava Olgi Požgai Horvat, dr. med.spec., Lendavske gorice 119, 9220 Lendava, za mandatno dobo
štirih let.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Po opravljenem glasovanju se je ga. Olga Požgai Horvat pridružila prisotnim na seji.
Županja je direktorico Zdravstvenega doma Lendava go. Olgo Požgai Horvat, vprašala kakšen je načrt
za nabavo opreme v Zdravstveni postaji Turnišče za leto 2017 ter kakšne so možnosti, da bi mlada
zobozdravnica delala več kot le en dan v tednu – ali je to pogojeno tudi s številom vpisov.
Olga Požgai Horvat, direktorica ZD Lendava je odgovorila, da je pripravljena za vsako sodelovanje, s
tem, da plan dokončno še ni izdelan – okvirno se predvideva za nakup opreme 30.000,00 EUR. Mlada
zobozdravnica je šele začela delati, zato dela le 1x/teden. Za njo je bilo mišljeno, da bo delala mladinsko
zobozdravstvo, ampak so na željo županje začeli vpisovati tudi odrasle. Kako dolgo bo tako, ne ve, ker
je odvisno tudi od tega, kako se bodo pacienti vpisovali, pa tudi to ni tako enostavno in ni vse odvisno
od tega. Niso opazili, da bi se od dr. Bukovec pacienti drastično izpisovali, niti ni dobila nobene pritožbe
čez njeno delo (razen dveh rešenih pritožb v skladu s pacientovimi pravicami). Na anonimne pritožbe je
zelo težko odreagirati. Na željo Občine je bil izveden tudi strokovni nadzor, dogovarja se tudi, da bi se
izvedel še izredni strokovni nadzor, vendar odgovora z ministrstva še nima.
Županja je povedala, da se bo najnujnejša oprema za Zdravstveno postajo nabavila v letu 2017, ostali
del opreme pa v letu 2018. Županjo je zanimala pomoč še ene splošne zdravnice v Zdravstveni postaji
Turnišče in kdaj lahko pričakujemo to pomoč.
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Olga Požgai Horvat, direktorica ZD Lendava je odgovorila, da bo splošna zdravnica pomoč dobila v obliki
specializantke – to je tisti del, ko mora specializant opraviti delo tudi v ambulanti splošne medicine.
Predvidoma bo to od aprila 2017 naprej.
AD. 4
SOGLASJE K POROČILU ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDAVA ZA LETO 2016
Županja je besedo predala Olgi Požgai Horvat, direktorici ZD Lendava, da je predstavila poročilo za
leto 2016, ki so ga svetniki prejeli v gradivu.
Ker ni bilo vprašanj, je županja dala predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP št. 6:
Občinski svet Občine Turnišče podaja soglasje k letnemu poročilu zavoda Zdravstvenega doma
Lendava, za leto 2016.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 5
POROČILO ŽUPANJE
Županja je podala poročilo:
- Most na Ulici 4. maja v Turnišču je dobil uporabno dovoljenje.
- Izvedli so se razpisi za športna, kulturna in ostala turistična društva.
- V objavi je razpis za prodajo dveh stanovanj v Lendavi. Vabljeni k nakupu.
- Na gasilskih domovih v Nedelici, Gomilici in Renkovcih se je namestil javno dostopni defibrilator. Zdaj
je v vsaki vasi en javno dostopen defibrilator.
- Obnovili so se klubski prostori NK Turnišče.
- Obnovila so se javna igrala in izvedel se je redni letni pregled javnih igral v vseh štirih vaseh.
- Pripravljamo dokumentacijo za gradbena dela.
AD. 16
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANIC IN ČLANOV SVETA
Županja je odprla razpravo.
Silva Lutar, članica OS je predlagala, da se na željo občanov, nazaj postavita ogledali na Ulici 1. maja
ter na Ulici 4. maja.
Marjan Gjura iz OU, je v obrazložitev povedal, da sedaj, ko je g. Hozjan na Ulici 1. maja znižal oz. porezal
živo ograjo, tam to ogledalo ni potrebno, saj je preglednost sedaj normalna.
Janez Lebar, član OS je povedal, da je bilo obljubljeno, da bosta ogledali na Ulici 4. maja ter Ulici Jožeta
Zadravca postavljeni spomladi.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je povedal, da je bila z elaboratom predvidena tudi tabla naselje
Gomilica (pred Balaževim križem). Na eni izmed poti je opazil velike kose železa, vendar je to že področje
za inšpektorico. Povedal je, da je v objavi v časopisu Vestnik – prijava komisiji za preverjanje javnih
naročil, zasledil izjavo županje o tem, da bi se naj vprašali o kvaliteti izvedbe del na predhodni strehi
šole. Povedal je, da je na eni izmed sej zahteval, da se preverijo vsi kontrolni prevzemi in pregledi za to
streho in zanima ga, ali se to izvaja.
Vincenc Litrop, član OS je pohvalil urejenost gramoznice, s tem, da hrib pri podjetju Paradajz še vedno
ni urejen še z druge strani. Na eni izmed sej je že postavil vprašanje o tem, kakšen je bil odgovor
inšpekcije glede uvrstitve v plačni razred za Bernado Zver (ker to piše tudi v revizijskem poročilu). Prosil
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je, da se ob tovrstnih dogodkih kot je dan žena ipd. ne vpleta zadev, kot so prijave, ker se je kar nekaj
ljudi obrnilo na njega zaradi tega. Glede podjetja Cerop je predlagal, da se temu posveti točka dnevnega
reda, kjer o tem poda poročilo županja kot predstavnica ustanovitelja. V nadaljevanju je g. Litrop
povedal, da ga moti to, da Cerop z našim denarjem gradi Medgeneracijski center v Murski Soboti in o
tem občinski svet ni bil seznanjen, niti o tem ni razpravljal. Cerop bi ob dobičku moral znižati ceno
storitev, ne da gradi in kupuje. Pohvalil je županjo, da je odreagirala pametno pri zapletih okrog nakupa
Murskega vala. Želi, da se na naslednjo sejo uvrsti tema Polanščekova domačija in sicer kdo so izvajalci,
kdo jih je izbral in kakšni so bili stroški tega projekta do sedaj. Prosil je, da se na tablo pri domačiji
napiše, kar zahtevajo predpisi, da bodo občani vedeli, kdo je investitor, izvajalec, projektant, nadzorni
itd. podal je pobudo, da se pametno izkoristijo prazni prostori v pritličju Večnamenskega centra.
Igor Flucher, član OS je povedal, da je negativno presenečen nad dnevni redom, kajti poslal je predlog
o uvrstitvi točke na dnevni red o zelo pereči temi, od kar je zunaj poročilo Eko parka – pitna voda sistema
A. Odgovora županje o tem predlogu oz. kaj bo s to točko ni dobil. Zato poziva županjo, da to točko
poda na naslednji seji, kjer naj poda poročilo s sestanka z Eko parkom (ki je bil ravno v času, ko je podal
predlog za točko na dnevni red). Glede prodaje nepremičnin v gospodarski coni je povedal, da je bila
pogodba z investitorjem podpisana že konec decembra, vendar pa ne vidi, da bi se karkoli dogajalo
naprej v tej zadevi.
Županja je povedala, da je g. Flucher glede uvrstitve točke na dnevni red, dobil odgovor iz občinske
uprave.
Janez Lebar, član OS je povedal, da je teniško igrišče v slabem stanju. Glede na to, da se za uporabo
pobira najemnina, je vprašal, kdaj bo igrišče sanirano iz teh sredstev.
Županja je povedala, da bodo svetniki odgovore dobili tekom seje.
AD. 7
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TURNIŠČE ZA LETO 2016
Županja je povedala, da so zaključni račun proračuna obravnavali vsi odbori in kolikor ve, so ga vsi
odbori tudi podali v obravnavo in sprejem občinskemu svetu. Nato je besedo predala direktorici OU Veri
Markoja, ki je na kratko predstavila zaključni račun proračuna za leto 2016.
Silva Lutar, članica OS in predsednica odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
je povedala, da so bile podane pripombe občanov glede previsokih zneskov za svetovalne in odvetniške
storitve. Občina nameni preveč denarja za te storitve, zato bi morali posegati po ugodnejših ponudnikih
tovrstnih storitev. Odbor je sprejel sklep, da daje zaključni račun proračuna za leto 2016 v obravnavo
občinskemu svetu.
Igor Flucher, član OS in predsednik odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami
je podal pripombo, ki je bila iznešena na odboru in sicer glede visokega zneska presežka prihodkov nad
odhodki in zakaj se ta presežek ni za kaj porabil, če se je seveda zanj vedelo že pred zaključkom leta.
Vera Markoja, direktorica OU je na prošnjo predsednika odbora za gospodarstvo , varstvo okolja in
gospodarske javne službe Mateja Viteza, ki je bil zadržan, prebrala poročilo iz seje odbora ter sklep, ki
ga je odbor sprejel: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je obravnaval
Zaključni račun Občine Turnišče za leto 2016 v predloženi obliki in ga predaja v nadaljnjo obravnavo
občinskemu svetu.
Glede visokih zneskov za izdatke za odvetniške storitve je Vera Markoja povedala, da je bila opravljena
revizija, ki je občini marsikaj naročila; prenavljajo se akti, ki jih je potrebno uskladiti z novo zakonodajo,
urejajo se pogodbe za vodovod, postopke v zvezi z neurjem in streho OŠ vodijo odvetniki, ipd. Zaradi
tega so bila sredstva za ta namen v letu 2016 višja. Kar se tiče presežka prihodkov nad odhodki, je to
dobra popotnica za leto 2017. Pričakuje se, da se bodo sredstva za čistilno napravo v letu 2017 porabila.
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Vincenc Litrop član OS je povedal, da je pri proračunu in zaključnem računu proračuna pozoren
predvsem na to, da gre čim manj denarja za režijske stroške in na to, koliko gre za investicije. Povedal
je, da bo v nadaljevanju opozoril samo na tiste točke, ki zelo odstopajo od proračuna. Če gre za
odstopanja, bi prosil kot je že na poletni seji , da se odstopanja prikažejo s tabelo, v kateri bodo vidne
prerazporeditve. Bistveno izstopajo: prihodki od prodaje zemljišč, kjer je slaba realizacija v primerjavi s
proračunom, plačila po podjemnih pogodbah, sredstva za posebne namene-Občina Puconci za
investicije in inv. vzdrževanje Cerop, rekonstrukcije in adaptacije. V posebnem delu ZR na str. 4 pravno
zastopanje (sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo), kje se skriva še ostali znesek, ker se
ve, da je za to bilo porabljenih 20.000,00 EUR sredstev. Na str. 8 v zvezi z zbiranjem in ravnanjem z
odpadki, čistilna naprava-novogradnja je vprašal, kje je razlika porabljenih sredstev. Sredstva za
investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema so bila porabljena za nekaj drugega. Glede
neizvedenega razpisa za izbiro ponudnika ob sanaciji osnovne šole (neurje), je povedal, da se strinja, da
mora državna komisija to zadevo preveriti. Zaključnega računa proračuna za leto 2016 ne bo podprl,
ker je preveč odprtih vprašanj in prerazporeditev.
Vera Markoja, direktorica OU je pojasnila, da je indeks pri plačilih po podjemnih pogodbah visok zaradi
tega, ker sta bili v letu 2016 izvršeni dve izplačili sejnin za seje občinskega sveta in delovnih teles za leto
2015. Povišan je indeks na račun sanacije osnovne šole po neurju; odhodki v zvezi s prireditvami, Sazas,
z nakupom delovnih oblek javnim delavcem ipd. Pri sredstvih proračunskih skladov za Cerop je postavka
sicer višja, ampak so sredstva tudi na prihodkovni strani višja. Sredstva za rekonstrukcije in adaptacijeta konto se nanaša na sanacijo osnovne šole po neurju, tu je še Polanščekova domačija, Ulica 4. maja
oz. vse investicije v letu 2016, zato je postavka nekoliko višja. Pravno zastopanje-sodni stroški, stroški
odvetnikov, notarjev se nanašajo na postavko razpolaganje z občinskim premoženjem. Svetovalne
storitve pa so evidentirane pri materialnih stroških občinske uprave. Glede investicijskega vzdrževanja
čistilne naprave je bil projekt načrtovan, vendar zadeva stoji na ministrstvu zaradi pridobitve
okoljevarstvenega soglasja. Postavka investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema je bila z
rebalansom prerazporejena za namen sanacije osnovne šole.
Vincenc Litrop, član OS je povedal, da zavarovalnica povrne vso škodo in enako bi moralo biti pri
povračilu škode po neurju na zgradbi šole.
Vera Markoja, direktorica OU je pojasnila, da je bilo zavarovanje sklenjeno na dejansko vrednost, zato
zavarovalnica ni povrnila vseh stroškov.
Vincenc Litrop, član OS je povedal, da je preveril na osnovni šoli in da temu ni tako, saj je bilo
zavarovanje sklenjeno tako kot je treba.
Silva Lutar, članica OS je vprašala, kakšen je bil postopek ponudbe za nabavo peči v občinski zgradbi –
ali je res bil en ponudnik cenejši in zakaj je bil izbran dražji ponudnik.
Županja je odgovorila, da je ponudba lahko enakovredna drugi ponudbi le, če gre za popolnoma enako
peč.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je dodal, da se moč peči optimalno določi glede na površino prostorov.
Županja je povedala, da je bilo potrebno izbrati tako peč, ki bo lahko ogrevala celotno zgradbo ter bo
ogrevala vodo za NK Turnišče.
Igor Flucher, član OS je glede na to, da se ve za zneske svetovalnih in odvetniških storitev, ter tudi za
koga gre, vprašal ali se plačuje pavšal.
Županja je odgovorila, da ne.
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Igor Flucher, član OS je povedal, da je bila za odvetniške storitve podana ponudba za pavšal. Zakaj se
ni izbral tisti ponudnik, ki je bil za polovico cenejši od izbranega.
Županja je povedala, da bo na naslednji seji podala, kaj vse se dela in da tega ne more delati cenejši
odvetnik, ker smo takega imeli, pa ni dobro funkcioniralo. Občina blizu nas, ki je manjša od naše občine,
je za tovrstne storitve porabila 22.000,00 EUR.
Vincenc Litrop, član OS je povedal, da je toliko sredstev, kot se je porabilo od začetka mandata pa do
sedaj, porabila prejšnja garnitura v 7 letih skupaj.
Županja je povedala, da »stvari« niso bile urejene.
Vincenc Litrop, član OS je povedal, da se ne strinja s tem, da niso uredili stvari, saj so »stvari« vidne v
vsaki vasi.
Županja je dala predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP št. 7:
Občinski svet Občine Turnišče sprejme Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2016.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA so glasovali 4 člani sveta.
PROTI je glasovalo 5 članov sveta.
Sklep ni bil sprejet.
Županja je povedala, da od svetnikov, ki niso potrdili zaključnega računa, pričakuje, da podajo razlog
za to, pisno na njen elektronski naslov.
Vincenc Litrop, član OS je zaprosil županjo, da navede pravno podlago za to njeno zahtevo.
Janez Lebar, član OS je izpostavil, da se vedno postavljajo enaka vprašanja in da niso učinkoviti. Očitno
se kaže, da so nekateri že pred volitvami. Potrebno je delati v dobrobit občine, za to so bili izvoljeni. Ker
pa niso vsi enotni glede nekega predloga, posledično stvari niso narejene.
Silva Lutar, članica OS je na razpravo dodala, da opozarjajo na ene in iste stvari za to, ker še vedno niso
narejene, kot je npr. odvodnjavanje (to je bila predvolilna obljuba). Zato se ne more obsojati nekoga,
da se gre predvolilno kampanjo.
Vincenc Litrop, član OS je prosil za repliko.
Županja ni dovolila replike, za to je g. Litrop zahteval, da se to zapiše v zapisnik, nato je dobil besedo.
Vincenc Litrop, član OS je povedal, da so svetniki zadosti stari in odgovorni, za to jih ni potrebno učiti,
saj se vsak obnaša tako kot misli, da je prav.
AD. 12
POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA – OBČINA TURNIŠČE
Županja je predala besedo ge. Alenki Maroša, medobčinski inšpektorici, ki je podala poročilo o delu iz
leta 2016. Svetniki so poročilo prejeli v gradivu.
Županja je odprla razpravo.
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Janez Lebar, član OS, je glede na obvestila o pasjih iztrebkih vprašal, kam bi se naj pospravljali pasji
iztrebki, če pa ni košev.
Vera Markoja, direktorica OU je povedala, da v skladu z odlokom o javnem redu in miru ni dovoljeno
voditi živali na javne površine, kot so igrišča ipd. in posledično tam tudi ni potrebno postaviti košev.
Alenka Maroša, medobčinska inšpektorica je pojasnila, da je pospravljanje pasjih iztrebkov mišljeno
tako, da če obstajajo koši, se iztrebki odlagajo vanje, če jih pa ni, pa v vrečko in s sabo. Glede tega je
imela že en primer z opozorilom.
Janez Lebar, član OS je vprašal o rešitvi za obe parkirišči za tovornjake na začetku Turnišča ter, da je v
zvezi s tem dobil le odgovor, da je zadeva predana naprej. Vendar še vedno ni nič urejeno.
Alenka Maroša, medobčinska inšpektorica je pojasnila, da je l. 2015 dobila prvi odgovor, drugega pa
22.4.2016 in oba odgovora je posredovala na občinsko upravo. V skladu z uredbo morajo biti lovilci olj
le tam, kjer je površina parkirišča večja od 1 ha.

AD. 8
PREDLOG POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE TURNIŠČE – 1. OBRAVNAVA
Županja je predala besedo predsedniku statutarno-pravne komisije Vincencu Litropu, ki je povedal, da
je komisija obravnavala predlog novega poslovnika in podala naslednje pripombe: na str. 4 se predlaga
naslednje besedilo: »seje sveta se meseca julija praviloma ne sklicujejo«, člen 10.: »prvo sejo vodi
navzoči član na predlog navzočega najstarejšega člana..«, člen 31.: »predlaga se brisanje 4. odstavka«,
člen 61.: predlaga se dodati stavek: »predsednik delovnega telesa mora biti član občinskega sveta«.
Vera Markoja, direktorica OU je povedala, da je bil veljaven poslovnik pregledan s strani ministrstva za
lokalno samoupravo. Edini člen, s katerim se s komisijo ne strinjajo, je brisanje 4. odstavka (ta predlog
je bil preverjen na ministrstvu za lokalno samoupravo), kvečjemu se ga lahko drugače formulira.
Namreč že v statutu je zapisano, da dnevni red seje predlaga župan.
Županja je odprla razpravo.
Anton Sep, član OS je predlagal, da bi se lahko v 17. ali 25. členu smiselno dodal stavek, da so pobude
in vprašanja svetnikov na začetku dnevnega reda za kadrovskimi zadevami. 21. člen govori o vabilu in
gradivu, ki se ga pošlje svetnikom po elektronski pošti, kaj pa, če kateri svetnik nima elektronske pošte.
Vera Markoja, direktorica OU je odgovorila, da glede na to, da so se nekateri svetniki opirali na
poslovnik državnega zbora, bi lahko dodali pobude in vprašanja na vrh dnevnega reda (17. ali 25. člen),
vendar bi potem tudi podobno zapisali, kot je zapisano v poslovniku državnega zbora, da lahko vsaka
svetniška skupina zastavi dve vprašanji. Predlog za vročitev vabila z gradivom po elektronski pošti je
dalo ministrstvo, zaradi racionalnosti poslovanja.
Županja je povedala, da ne vidi smiselnosti v tem predlogu, da bi bile pobude in vprašanja na začetku
seje. Če so na začetku seje, se pobere vprašanja in odgovori sledijo na naslednji seji (kot v državnem
zboru). Če so pobude in vprašanja na koncu seje, pa se veliko odgovori že tekom same seje.
Županja je dala predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP št. 8:
Občinski svet Občine Turnišče potrjuje predlog Poslovnika Občine Turnišče, v predlagani obliki in
vsebini, v prvi obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
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ZA je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 9
NAVODILA PREDSTAVNIKOM USTANOVITELJEV
Županja je predala besedo Veri Markoja direktorici OU, ki je povedala, da si je glede navodil pridobila
stališče ministrstva.
Anton Sep, član OS je povedal, da vsak, ki je predstavnik, ve, da mora zastopati interese občine. Nima
pa nič proti, da se to zapiše.
Županja je pojasnila, da so navodila zapisana zato, da se ve točno, kako je treba delati.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je podal nestrinjanje z zapisanimi navodili, saj zadeve niso korektno in
pravilno zapisane, v nekaterih primerih celo protizakonite. Iz tega lahko razbere, da enostavno ne
potrebujemo predstavnika, ampak se enostavno odločitev pisno sporoči na svet zavoda. Vsak zastopa
interese občine in na svojo odgovornost. Se ne strinja s tem, da se natančno zapišejo načini glasovanja.
Županja je povedala, da ko se ustanovitelji zmenijo za nek cilj, ga morajo tudi predstaviti in zagovarjati.
Temu je namenjeno to navodilo, da se ve kaj in kako se mora zagovarjati. Ni pa namen navodila, da se
v njem opredeli, kako naj se glasuje.
Županja je dala predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP št. 9:
Občinski svet Občine Turnišče sprejme Navodila za predstavnike Občine Turnišče v organih
upravljanja javnih zavodov.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA so glasovali 4 člani sveta.
PROTI je glasovalo 5 članov sveta.
Sklep ni bil sprejet.
Županja je svetnike po ne-potrditvi navodil vprašala, v katerem delu se ne strinjajo.
Silva Lutar, članica OS je povedala, da vsak ve, da mora delati v interesu občine in to se lahko zapiše
tudi v poslovnik.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je povedal, da ni sporno to, da se določi tok in način informacij, sporen
se mu zdi 4. odstavek 3. člena, ki pravi, da mora predstavnik sporočiti občini neudeležbo drugega
predstavnika organa upravljanja (za to obstajajo zapisniki).
Županja je pojasnila, da nima pregleda, kaj se dogaja na svetih zavodov, ker ji predstavniki ne poročajo.
Vera Markoja, direktorica OU je povedala, da so navodila pripravljena po vzorcu drugih občin ter, da je
navodilo pregledalo tudi ministrstvo.
Vincenc Litrop član OS je prosil, da se mu vzorec navodila druge občine in mnenje ministrstva pošlje na
elektronski naslov. V nadaljevanju je povedal, da občinska uprava ni najvišji organ odločanja, ampak
občinski svet in ta predstavnik mora v prvi vrsti odgovarjati občinskemu svetu, pa tudi vsekakor županji.
Iz tega predloga navodila pa je razumel, da bo občinska uprava dajala predstavnikom neke usmeritve.
Opozarja, da ta predlog navodila ni strokoven ter, da ne smemo mešati med seboj vej oblasti. Prosi, da
se gradivo pripravo tako, da bo v skladu z zakonodajo.
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Vera Markoja,direktorica OU je na prošnjo svetnika Vincenca Litropa prebrala odgovor oz. mnenje v
zvezi s predlogom navodila predstavnikom ustanovitelja.
Županja je predlagala, da se glede na razpravo, iz predloga navodil črta 4. odstavek 3. člena.
AD. 10
PREDLOG ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH – 1. OBRAVNAVA
Županja je predala besedo predsedniku statutarno-pravne komisije Vincencu Litropu, ki je povedal, da
je komisija pregledala predlog odloka in na njega ni imela pripomb.
Vera Markoja, direktorica OU je pojasnila, da se je k prenovi odloka pristopilo zaradi zakonskih
sprememb na tem področju.
Županja je dodala, da je odlok osnova, da se potem lahko delajo prenove vseh drugih aktov, ki se vežejo
nanj. Ker ni bilo pripomb na predlog odloka, je županja predlagala, da se ga sprejme v prvi in drugi
obravnavi.
Županja je dala predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP št. 10:
Občinski svet Občine Turnišče sprejme predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v
Občini Turnišče, kot je predlagan, v prvi in drugi obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 11
PREDLOG CENE NAJEMA DNEVNEGA CENTRA »POLANŠČEKOVA DOMAČIJA« V TURNIŠČU IN T2 V
OBČINSKI ZGRADBI
Županja je predala besedo predsedniku odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami Igorju Flucherju, ki je povedal, da je odbor obravnaval predlog cene najema prostora
v Polanščekovi domačiji in ceno najema prostora za T2 v občinski zgradbi. Odbor je obravnaval tudi
predlog za postavitev antene za madžarske programe. Odbor vse predloge sklepov predlaga
občinskemu svetu v potrditev.
Anton Sep, član OS je vprašal, ali bi lahko postavitev antene kakorkoli vplivala na zdravje občanov.
Županja je odgovorila, da ne, ker ni prisotnega žarčenja, gre samo za anteno za zajem programov.
Silva Lutar, članica OS je vprašala zakaj se planira še eno balinišče na Polanščekovi domačiji, saj enega
že imamo na šolskem igrišču.
Županja je povedala, da se ta postavitev balinišča planira v sklopu projekta Las in je tudi želja
upokojencev. To bi bilo take vrste balinišče, ki bi bilo potem tudi primerno za tekmovanja, ker zdajšnje
ni. Zraven bodo še sanitarije, ki se bodo na tej lokacije bistveno lažje postavile kot bi se pa ob igrišču.
Županja je dala predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP št. 11:
Občinski svet Občine Turnišče soglaša s ceno najema Dnevnega centra »Polanščekova domačija«, ki
se nahaja v Ulici Štefana Kovača 83, 9224 Turnišče, parc. Št. 1920 k.o. 149 Turnišče, skupaj s celotnim
zemljiščem na parc. št. 1920 in parc št. 1921, obe k.o. Turnišče v višini 50,00 EUR mesečno z DDV.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
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ZA je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Županja je dala predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP št. 12:
- Občinski svet Občine Turnišče soglaša s sklenitvijo najemne pogodbe z družbo T-2 d.o.o. Verovškova
64 A, 1000 Ljubljana, za najem prostora v zgradbi Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224
Turnišče, v velikosti 7,5 m2, za dobo petih let z mesečno najemnino 100,00 EUR.
- Občinski svet soglaša tudi s postavitvijo antene na občinski zgradbi za zajemanje madžarskih
programov.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 13
POROČILO JAVNEGA PODJETJA VARAŠ d.o.o.
a) Letno poročilo 2016
b) Poročilo o tekočih aktivnostih
c) Seznanitev z investicijo v osnovna sredstva
Županja je predala besedo Zdravku Lebariču, v.d. direktorju JP Varaš, ki je svetnike seznanil z delom in
aktivnostmi podjetja od zadnje seje do danes ter s poročilom o delu v letu 2016.
Županja je predlagala, da se seja po 4 urah podaljša še za 20 minut, da se obdelajo vse točke dnevnega
reda. Županja je dala predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP št. 13:
Občinski svet Občine Turnišče soglaša s predlogom, da se seja podaljša za 20 minut.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Županja je odprla razpravo.
mag. Stanislav Sobočan, član OS, je vprašal, kakšna je višina terjatve v zvezi z dobavljeno vodo do občine
Velika Polana na dan 31.12.2016. Opozoril je, da se na dobiček plača davek. Glede nabave traktorja je
postavil vprašanje, zakaj se ne gre v nabavo rabljenega traktorja, ker so npr. na Nizozemskem in v
Belgiji za polovico nižje cene.
Zdravko Lebarič, v.d. direktor JP Varaš d.o.o., je odgovoril, da je dolgovan znesek Občine Velika Polana
31.000,00 EUR. Glede nakupa traktorja je pojasnil, da se mora izvesti javno naročilo, če ocenjena
vrednost nakupa presega 20.000,00 EUR. Če bi se odločili za nakup v tujini, bi se postopki bistveno
zavlekli.
V razpravi, kjer so sodelovali svetniki mag. Stanislav Sobočan, Igor Flucher in Vincenc Litrop je bilo
izpostavljeno, da se lahko vrednost investicije zviša za 30%. Povedali so, da lahko po njihovem mnenju
to zelo zviša ceno nakupa. Predlagali so, da se procent zniža iz 30% na 15%, kar pomeni, da se lahko
vrednost investicije zviša za max. 15%, zniža se pa lahko tudi za več.
Županja je dala predlog sklepa na glasovanje.
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SKLEP št. 14:
Občinski svet Občine Turnišče na podlagi sedme alineje 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega
podjetja VARAŠ d.o.o., odobri javnemu podjetju Varaš d.o.o. investicije v osnovna sredstva: traktor
moči 100 do 130 KM, enoosna prikolica nosilnosti vsaj 6 ton, teleskopski muljčar dosega min. 5 m in
širine košnje min. 100 cm. Ocenjena vrednost investicije v osnovna sredstva je 110.000,00 EUR (brez
DDV), ki se lahko zviša za največ 15 % vrednosti. Načrtovano obdobje najema je 3 do 5 let, ocenjena
mesečna obveznost bi znašala 1.500,00 EUR/mesec.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 14
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. 15
SEZNANITEV IN ODLOČANJE O AKTUALNIH VPRAŠANJIH
Županja je povedala, da nima informacije o tem, kdo je kupil 60 odstotni delež v podjetju Murski val.
Predlagala je, da se sprejme sklep, da občinski svet nasprotuje nakupu podjetja Murski val.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je bil mnenja, da se sklep lahko sprejme, vendar ni potrebe, ker je
stvar že zaključena.
Županja je dala predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP št. 15:
Občinski svet Občine Turnišče nasprotuje nakupu podjetja Murski val d.o.o..
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Županja je predlagala, da se pri tej točki obravnava predlog g. Flucherja in sicer tema pitna voda, objave
v medijih in problematika v zvezi s tem.
Igor Flucher, član OS je povedal, da se v medijih, odkar je izšlo poročilo Eko parka, piše o problemu tople
vode v vodnem stolpu (Občina Črenšovci, Občina Turnišče), da obstaja nevarnost legionele ter, da se
dozira več klora. Povedal je, da so imeli odvzem vzorca vode pri njih v lokalu ter, da je bil odgovor z
inštituta, da ni klora. g. Flucher je županjo zaprosil za pojasnila glede teh navedb.
Županja je glede segrevanja vode odgovorila, da občina Turnišče nima kritičnega povečanja
temperature vode, legionele pri nas ni. Pri nas se klorira minimalno in avtomatsko. Analize so ustrezne.
Legionela se razvija pri temperaturi nad 37'C. Dodatne klorne naprave v občini ne bo, ker ni potrebno.
Za stolp v Črenšovcih odgovorni trdijo, da je dobro izoliran. Dejstvo je, da je sistem predimenzioniran.
Lastniške, izvajalske pogodbe še vedno niso podpisane, za to bo MOP pregledal te »sporne« pogodbe.
Je mnenja, da so pogodbe v redu pripravljene.
Sončne elektrarne podjetja Tuson je ostalo na strehi osnovne šole (od neurja) še 60 odstotkov, vendar
je neaktivna. Oba z direktorjem sta se strinjala, da preostalih 40 odstotkov ne gre več nazaj na streho.
Sedaj želi podjetje Tuson, da se teh 40 odstotkov vrne nazaj na streho. Podpisana pogodba s podjetjem
je zelo neugodna, saj dobivamo le 400,00 EUR na leto. Je mnenja, da se novih elementov ne bi več
dajalo nazaj na streho.
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mag. Stanislav Sobočan, član OS je bil mnenja, da lahko sprejmejo tak predlog sklepa, vendar nas
določila v pogodbi zavezujejo.
Županja je povedala, da 14. člen pogodbe pravi, da če je višja sila, se lahko pogodbo odpove.
mag. Stanislav Sobočan, član OS je povedal, da je to mišljena verjetno drugačna višja sila, ampak ne
pozna zadeve. Zanimalo ga je, ali je bila elektrarna zavarovana in ugotavljanje odgovornosti, da
slučajno ni streho uničilo zaradi sončne elektrarne.
Županja je odgovorila, da ne, ker bi jo moral zavarovati on kot lastnik. Kot soodgovoren tu nastopi
podjetje Mlakar, s katerim se pogovarja.
Županja je dala predlog sklepa na glasovanje.
SKLEP št. 16:
Občinski svet Občine Turnišče soglaša, da se na prenovljeni del strehe na zgradbi Osnovne šole
Turnišče ne namešča panelov sončne elektrarne.
Navzočnost je priglasilo 9 članov sveta.
ZA je glasovalo 5 članov sveta.
PROTI so glasovali 4 člani sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD. 17
RAZNO
Drugih vprašanj ni bilo, zato je ob 22.25 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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