OBČINA TURNIŠČE

Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, Slovenija

OBČINSKI SVET
ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče, ki je bila v četrtek, 18. 6. 2020, ob 18.00 uri, v
prostoru Velike dvorane Občine Turnišče, Štefana Kovača 73, Turnišče
Prisotni člani občinskega sveta: Anton Sep, Igor Flucher, Ivan Prša, Mirko Šarkezi, Robert Tkalčič, Silva
Lutar, Suzana Horvat Zver, Tadej Žalik, Vincenc Litrop, Alenka Gujtman, Avguštin Kalina, mag. Jožef
Slavic.
Opravičeno odsotni: Ana Mari Koroša
Neopravičeno odsotni: /
Prisotni, vabljeni: Borut Horvat - župan, Boštjan Horvat - občinska uprava, Jožica Litrop – občinska
upravo, Iztok Novič - predsednik Nadzornega odbora Občine Turnišče, Melita Olaj - ravnateljica OŠ
Turnišče, Marija Pucko - računovodkinja OŠ Turnišče, snemalec.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče (priloga 1)
2. Poročilo župana
3. Vprašanja in pobude članic in članov sveta
4. Sprejem zaključnega računa za leto 2019 (priloga 2)
5. Obravnava sistematizacija delovnih mest za šolsko leto 2020/2021 in Ekonomska cena programa
vzgojno- varstvenih storitev za šolsko leto 2020/2021 -JVJZ OŠ Turnišče (priloga 3)
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš
podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Turnišče - prva obravnava (skrajšani postopek)
(priloga 4)
7. Obravnava predloga osnutka Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Pomurske lekarne in osnutka
Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega zavoda Pomurske lekarne (priloga 5)
8. Razno.
Sejo je vodil župan g. Borut Horvat. Seja se je pričela ob 18.00.
Župan je ugotovil, da je prisotnih 12 od 14 svetnikov kar pomeni, da je občinski svet sklepčen in lahko
nadaljuje z delom.
Župan je dal predlagani dnevni red na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA št. 12r. 1
Občinski svet Občine Turnišče potrjuje dnevni red 12. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče v
predlagani obliki in vsebini.
ZA je glasovalo 12 svetnikov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K tč. 1
Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče
Na zapisnik ni bilo podanih pripomb zato je župan dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 12r. 2
Občinski svet Občine Turnišče potrjuje zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče v
predlagani obliki in vsebini.
ZA je glasovalo 12 svetnikov.
Sklep je soglasno sprejet.
Seji se je po glasovanju pridružil svetnik mag. Jožef Slavic. Od tega trenutka naprej je bilo na seji
prisotnih 13 od 14 svetnikov.
Ktč.2
Poročilo župana
Župan g. Borut Horvat je podal poročilo za obdobje od 28. 5. 2020 do 18. 6. 2020:
- dne 3. 6. 2020 smo prejeli obisk s strani Urada za narodnosti RS,
- istega dne so se oglasili predstavniki PGD Gomilica glede nabave novega gasilskega vozila,
- dne 10. 6. 2020 je potekal sestanek z direktorico ZD Lendava (zobozdravnik, čakalnica),
- v torek dne 16. 6. 2020 je potekal komisijski prevzem državne ceste Gomilica,
- dne 18. 6. 2020 se je udeležil seje sveta ustanoviteljic Eko - Parka.
Izvedena dela:
- z MGRT smo dne 16. 6. 2020 dobili obvestilo o potrditvi operacije Skrbna skupnost za skupen
razvoj,
- izveden je bil prevzem parkirišča pri cerkvi – ugotovljenih je bilo nekaj napak, ki jih mora
izvajalec odpraviti,
- pričela so se dela v Renkovcih s 15. 6. 2020 (rok izgradnje je dva meseca),
- priprava idejne zasnove za Center za zaščito in reševanje – prvo usklajevanje s PGD Turnišče
(g. Škerget) in SD Štefan Kovač ( g. Maučec za del strelišča),
- izvedena je bila recenzija kolesarske povezave Gomilica – Lipa in kolesarske povezave Gomilica
– Črenšovci,
- fitnes na prostem - del je bil že izveden čakamo na dokončanje del (vreme),
- pridobljene so bile ponudbe za asfaltiranje ceste do g. Režonje, Ulica Štefana Kovača 29
(Nograd 10.800,00 eur); posredovan je bil dogovor, podpisan le-ta pa je pogoj da pričnemo z
deli,
- končani so razpisi na področju športa, kulture ter turizma in ostalih dejavnosti.
K. tč. 3
Vprašanja in pobude članic in članov sveta
g. Igor Flucher je povedal, da je bila na prejšnji seji podana pobuda g. Sepa, da se urgira na NLB banko
zaradi ponavljajočega se večkratnega nedelovanja bankomata v Turnišču oz. nerednega polnjenja
bankomata. Pred kratkim je bil prazen 4 dni in čez 2-3 dni je bil spet prazen. V nadaljevanju je g. Flucher
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predlagal naj občinska uprava razmišlja o projektu zamenjave stare vodovodne cevi v Renkovcih (iz
smeri Dobrovnika do kapelice po levi strani), ki je bila v okviru projekta Pomurskega vodovoda sistem
A označena kot ustrezna, a temu ni tako, saj je voda rjava.
Župan je odgovoril, da je glede polnjenja bankomata v Turnišču na NLB že naslovil dopis. Za vodovodno
cev v Renkovcih pa bo verjetno potreben širši dogovor, med drugim tudi z upravljavcem vodovodnega
omrežja t.j. Eko-Park d.o.o. Lendava.
g. Anton Sep je povedal, da se pridružuje mnenju g. Flucherja glede bankomata v Turnišču in predlaga,
da se župan o tem bolj odločneje pogovarja z NLB. Od občanov je prejel informacijo, da na klicano
številko, ki je na bankomatu niso prejeli nobenega odziva.
g. Robert Tkalčič je vprašal zakaj se ta vodovodna cev v Renkovcih ni zamenjala ob izgradnji novega
vodovodnega sistema.
g. Igor Flucher je povedal, do je takrat od občinske uprave prejel informacijo, da je ta vodovodna cev
ustrezna in da bo ostalo.
mag. Jožef Slavic je v razpravi dodal, da kolikor ve, je takih starih cevi pri izgradnji novega vodovoda po
občini ostalo še kar nekaj.
g. Ivan Prša se je pridružil mnenju g. Flucherja in g. Slavica in povedal, da ve za te primere.
ga. Silva Lutar je zastavila vprašanje glede delovanja šolske zobozdravstvene ambulante v Zdravstveni
postaji Turnišče - ali bo v prihodnje delovala?
Župan je odgovoril, da se je dogovarjal z direktorico ZD Lendava, da bi s 1. julijem bilo urejeno
nadomeščanje 2x na teden (nadomeščala bi ga. Mojca Zver, ki je obenem tudi zadolžena za obravnavo
osnovnošolskih otrok).
ga. Suzana Horvat Zver je izpostavila, da sedaj, ko se ureja čakalnico in sanitarije v Zdravstveni postaji
Turnišče, je glavni vhod s klančino zaprt in invalidom ni omogočen dostop do ambulante.
Župan je odgovoril, da je dogovor tak, da se čimprej zamenja vsa notranja vrata in se čakalnico
prepleska. Čakalnico se za lažji dostop invalidov do ambulante lahko odpre tudi med izvajanjem teh
del.
g. Mirko Šarkezi je zastavil vprašanje glede prestavitve droga javne razsvetljave pri eni od hiš v
romskem naselju, saj je zaradi droga težko dostopati do vhoda v hišo.
Župan je odgovoril, da v kolikor se želi premestiti drog javne razsvetljave za to potrebujemo soglasje
soseda, ker gre za parcelo v zasebni lasti.
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Ktč. 4
Sprejem zaključnega računa za leto 2019
Župan je predal besedo direktorju občinske uprave g. Boštjanu Horvatu, ki je predstavil vsebino
zaključnega računa proračuna za leto 2019.
Po predstavitvi je župan predal besedo predsedniku Nadzornega odbora g. Iztoku Noviču, ki je v imenu
odbora predlagal naslednja priporočila:
- Županu in občinski upravi se predlaga, da se ob nadaljnjem delu in pripravi zaključnega računa
pri določenih postavkah, ki izstopajo po vrednostih v pozitivni ali negativni smeri obrazloži in
predstavi zakaj je prišlo do povečane pozitivne ali negativne vrednosti pri kontih in postavkah;
- Županu, občinski upravi in občinskemu svetu se predlaga, da se vzpostavijo kriteriji
ocenjevanja ekonomske smotrnosti vzdrževanja, morebitne oddaje ali morebitne prodaje
občinskega premičnega in nepremičnega premoženja;
- Županu in občinski upravi se predlaga, da se ob nadaljnjem delu in pripravi zaključnega računa
v delu prerazporeditve pravice porabe, v obrazložitvi namena razporeditve obširneje razloži in
prikaže namen in utemeljenost prerazporeditve kontov;
- Županu in občinskemu svetu se predlaga, da pri sprejemanju predlogov novih investicij
vzpostavijo ocenjevanje ekonomske predvsem pa družbeno koristne smotrnosti investicije
glede na višino stroškov priprave dokumentacije in investicijskih del;
- Občinski upravi se predlaga, da odvetniške in notarske stroške uravnovesi;
- Občinskemu svetu se predlaga, da oceni smotrnost investicij, ki jih izvaja družba CEROP glede
na dano ponudbo in ceno storitev občini;
- Medobčinskemu inšpektoratu se predlaga, da se ažurneje odzove na pozive občine in občanov
ob zaznanih kršitvah.
Župan je povedal, da so zaključni račun proračuna za leto 2019 dne 15. 6. 2020 na 4. redni skupni seji
odborov obravnavali tudi vsi trije odbor in nato predal besedo predsednikom odborov.
Predsednik Odbora za gospodarstvo varstvo okolja in gospodarske javne službe g. Tadej Žalik je
povedal, da je odbor obravnaval zaključni račun proračuna za leto 2019 in sprejel sklep:
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, se je seznanil z zaključnim
računom proračuna Občine Turnišče za leto 2019 in ga daje v nadaljnjo obravnavo občinskemu svetu.
Predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ga. Silva Lutar je
povedala, da je odbor obravnaval zaključni račun proračuna za leto 2019 in sprejel sklep:
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, se je seznanil z zaključnim računom
proračuna Občine Turnišče za leto 2019 in ga daje v nadaljnjo obravnavo občinskemu svetu.
Predsednik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami Občine Turnišče g. Igor
Flucher je povedal, da je odbor obravnaval zaključni račun proračuna za leto 2019 in sprejel sklep:
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, se je seznanil z zaključnim
računom proračuna Občine Turnišče za leto 2019 in ga daje v nadaljnjo obravnavo občinskemu
svetu.
Župan je odprl razpravo.
4

OBČINA TURNIŠČE

Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, Slovenija

OBČINSKI SVET
Pri tej točki dnevnega reda ni bilo razprave zato je župan dal predloge sklepov na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 12r. 3
Občinski svet Občine Turnišče sprejme Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2019 s
prilogami v predlagani obliki.
ZA je glasovalo 13 svetnikov.
Sklep je soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA št. 12r. 4
Občinski svet Občine Turnišče se je seznanil s Poročilom o realizaciji letnega načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Turnišče za leto 2019 v predlagani obliki.
ZA je glasovalo 13 svetnikov.
Sklep je soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA št. 12r. 5
Občinski svet Občine Turnišče se je seznanil s Poročilom o realizaciji letnega načrta ravnanja s
premičnim premoženjem Občine Turnišče za leto 2019 v predlagani obliki.
ZA je glasovalo 13 svetnikov.
Sklep je soglasno sprejet.
Ktč.5
Obravnava sistematizacija delovnih mest za šolsko leto 2020/2021 in Ekonomska cena programa
vzgojno-varstvenih storitev za šolsko leto 2020/2021 - JVIZ OŠ Turnišče
Pri tej točki dnevnega reda sta se seji pridružili predstavnici JVIZ OŠ Turnišče ga. Melita Olaj ravnateljica in ga. Marija Pucko - računovodkinja. Župan je predal besedo ge. Meliti Olaj, ki je
predstavila sistematizacijo delovni mest in v tej povezavi tudi št. oblikovanih oddelkov glede na št.
vpisanih otrok za šolsko leto 2020/2021.
Ekonomsko ceno programa vzgojno-varstvenih storitev za šolsko leto 2020/2021 je predstavila ga.
Marija Pucko.
Župan je odprl razpravo.
g. Robert Tkalčič je vprašal zakaj je povišanje cene programa v prvem starostnem obdobju za večji
procent kot pa v drugem starostnem obdobju. Predlagal je, da bi bilo povišanje enako za obe starostni
obdobji. Dodal je, da ne glede na povišanje cen programov vrtca ostajamo med cenejšimi.
ga. Marija Pucko je odgovorila, da je sprememba v ceni vsako leto različna, saj se spreminja število
vpisanih otrok in glede na to število je potrebno zagotoviti tudi kader. Dodala je, da se v prvem
starostnem obdobju nudijo tudi plenice.
Ker ni bilo več vprašanj je župan dal predloge sklepov na glasovanje
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PREDLOG SKLEPA št. 12r. 6
Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k predlagani ceni za vrtec- l. starostno obdobje za
šolsko leto 2020/2021:
a) Program 9- urnega varstvo za oddelek prvega starostnega obdobja 1-3 let zajema vzgojo in
varstvo, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Cena tega programa znaša 460,86
EUR.
b) Program 4 - 6 urnega varstva za oddelek prvega starostnega obdobja zajema vzgojo in varstvo,
dopoldansko malico ter kosilo in znaša 413,76 EUR.
Veljavna cena
Predlog nove ekonomske cene
Indeks 2:1
424,52
460,86
108,56
II.
Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k predlagani ceni za vrtec - II. starostno obdobje za šolsko
leto 2020/2021:
a) Program 9 - urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja zajema vzgojo in varstvo,
dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Cena tega programa znaša 389,75 EUR.
b) Program 4 - 6 urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja zajema vzgojo in
varstvo, dopoldansko malico ter kosilo in znaša 349,76 EUR.
Veljavna cena
376,53

Predlog nove ekonomske cene
389,75

Indeks 2:1
103,51

III.
Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k predlagani ceni za vrtec - II. ·starostno obdobje
kombinirani oddelek za šolsko leto 2020/2021:
c) Program 9 - urnega varstva za kombinirani oddelek zajema vzgojo in varstvo, dopoldansko
malico, kosilo in popoldansko malico. Cena tega programa znaša 403,57 EUR.
d) Program 4 - 6 urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja zajema vzgojo in
varstvo, dopoldansko malico ter kosilo in znaša 362,20 EUR.
Veljavna cena
Predlog nove ekonomske cene
395,00
403,57
Ta sklep velja z dnem sprejetja. Uporablja pa se od 1. 9. 2020 dalje.
ZA je glasovalo 13 svetnikov.
Sklep je soglasno sprejet.

Indeks 2:1
102,17

PREDLOG SKLEPA št. 12r. 7
Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k predlagani sistematizaciji delovnih mest JVIZ OŠ
Turnišče za šolsko leto 2020/21 {oblikovanih 7 oddelkov predšolske vzgoje) in dodatnim zaposlitvam
kot sledi:
Sistematizirana delovna mesta
(šifra delovnega mesta)
Ravnatelj (8017316)

Deleži delavcev
dejanske kadrovske
zasedbe 2020/21
0,00
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z normativi
0,50

Deleži delavcev
dejanske kadrovske
zasedbe 2020/21
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Pomočnik ravnatelja (D037005)

Svetovalni delavec (0027026)
Vzgojitelj (0037007)
Vzgojitelj predšolskih otrok
pomočnik vzgojitelja (D035002)
Organizator prehrane (D037001
Organizator zdravstveno
higienskega režima (0037003)
Vzgojitelj oz. delavec za dodatno
strokovno pomoč
Spremljevalec gibalno oviranih
otrok
Tajnik VIZ (1026026)
Računovodja (1016027)
Kuhar ()034030)
Kuhinjski pomočnik (1033008)
Perica (1032013)
Čistilec (1032001)
Hišnik - vzdrževalec (1034020)
Skupno število

1,00
(0,50 pomočnik
ravnatelja, 0,50
vzgojitelj predšolskih
otrok)
0,23
6,50
8,00

1,00
(0,59 pomočnik
ravnatelja, 0,41 vzgojitelj
predšolskih otrok)

1,00
(0,50 pomočnik
ravnatelja, 0,50 vzgojitelj
predšolskih otrok)

0,22
6,50
7,00

0,22
6,50
7,00

0,10,13 (upoštevan
ugodnejši normativ)
0,12

0,11

0,11

0,11

0,11

Po odločbah otrok

Po odločbah otrok

Po odločbah otrok

/

/

/

0,47
0,47
1,30
1,26
0,32
1,00
0,39
21,19

0,43
0,43
1,30
1,15
0,30
1,00
0,36
20,41

0,43
0,43
1,30
1,15
0,30
1,00
0,36
19,19

Ta sklep velja z dnem sprejetja. Uporablja pa se od 1.9.2020 dalje.
ZA je glasovalo 13 svetnikov.
Sklep Je bil soglasno sprejet

PREDLOG SKLEPA št. 12r. 8
Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k predlogu oddelkov za šolsko leto 2020/2021.
Glede na število vpisanih otrok se otroke razporedi v 7 oddelkov in sicer:
- 1 homogen oddelek prvega starostnega obdobja (1 do 2 let; skupaj vpisanih 14 otrok; leto
rojstva 14x2019),
- 1 heterogen oddelek prvega starostnega obdobja (1 do 3 let; skupaj vpisanih do 31. 12. 2020 5
otrok; leto rojstva 4x2018 in 1x2019) od 1.1.2021 vključevanje otrok 2 otroka 1/2021, 1 otrok
2/2021, 1 otrok 4/2021, 2 otroka 5/2021 in 1 otrok 6/2021,
- 1 homogen oddelek prvega starostnega obdobja (2 do 3 let; skupaj vpisanih 14 otrok; leto
rojstva 14x 2018),
- 1 kombinirani oddelek (2 do 4 let; skupaj vpisanih 19 otrok; leto rojstva 12x2017 in 7x2018),
- 1 heterogen oddelek drugega starostnega obdobja (3 do S let; skupaj vpisanih 21 otrok; leto
rojstva 6x2016, 13x2017 in 2x2018),
- 1 heterogen oddelek drugega starostnega obdobja (4 do 6 let; skupaj vpisanih 24 otrok; leto
rojstva lx 2014, 3x2015 in 20x2016 ),
- 1 homogen oddelek drugega starostnega obdobja (5 do 6 let; skupaj vpisanih 22 otrok; leto
rojstva 2x 2014 in 20x2015).
V vseh oddelkih je upoštevan fleksibilni normativ (+2 otroka v oddelku).
Ta sklep velja z dnem sprejetja. Uporablja pa se od 1. 9. 2020 dalje.
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ZA je glasovalo 13 svetnikov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA št. 12r. 9
Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k predlaganemu obračunavanju odsotnosti otrok:
- Prvi dan otrokove odsotnosti živil ne odračunamo, razen v času počitnic, ko starši že vnaprej
najavijo, da otroka ne bo v vrtec.
- Nadaljnjih S delovnih dni, v primeru odsotnosti otroka, odračunamo stroške živil.
- Za odsotnost otroka nad 6 delovnih dni, se za prvih 5 dni odsotnosti odračunajo živila, nad 5
dni po se odračunojo oskrbni dnevi s priloženim zdravniškim potrdilom
- Za odsotnost otroka nad enim mesecem (s priloženim zdravniškim potrdilom) se obračuna
staršem 25% od deleža plačila po odločbi.
- Staršem, ki med letom izpišejo otroka iz vrtca in ga nato ponovno vpišejo, se zaračunajo stroški
začasnega izpisa, ki jim je bilo z odločbo določeno - odstotek od cene programa, znižano za
stroške neporabljenih živil. Stroški začasnega izpisa se lahko staršem zaračunajo za obdobje
največ dveh mesecev.
- Otroci, ki bodo v mesecu septembru pričeli obiskovati šolo, bodo v primeru izpisa iz vrtca v juliju
in avgustu oproščeni plačila. Stroške, zmanjšane za stroške živil, plača Občina Turnišče.
- Starši lahko uveljavijo nadomestilo stroškov enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta.
Nadomestilo stroškov lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost, ki ne sme biti krajša od enega
meseca oziroma daljša od dveh mesecev. Starši plačujejo stroške v višini 40% vrednosti plačila,
določenega z odločbo v kateri je opredeljena višina plačila vrtca. Občina bo vrtcu zagotovila
sredstva za plačilo razlike med plačilom staršev in ceno programa po metodologiji, znižano za
stroške živil.
- V mesecu avgustu, ko vrtec ne obratuje (10 delovnih dni), se staršem, ki ne koristijo nadomestila
stroškov za ta mesec, za čas zaprtja vrtca odračunajo oskrbni dnevi. Odračunane stroške
staršem, zmanjšane za stroške živil, plača Občina Turnišče.
- Staršem se ob podpisu pogodbe zaračuna akontacija v višini 50,00 EUR, ki se jo poračuna pri
prvem obračunu vzgojno-varstvenih storitev.
- Vrtec je dolžan pričeti in končati poslovni čas, ko je izkazana potreba staršev otrok najmanj za
dva otroka.
- Najmanjše število otrok za poslovanje vrtca v mesecu juliju in avgustu je vsaj 10% prijavljenih
otrok.
- V primeru manjšega števila prijavljenih otrok od 10% imajo starši možnost začasnega izpisa
otrok iz vrtca in vpis v drugi vrtec.
- Obratovalni čas vrtca je od ponedeljka do petka od 5.15 do 16.00 ure.
Ta sklep velja z dnem sprejetja. Uporablja pa se od 1.9.2020 dalje.
ZA je glasovalo 13 svetnikov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA št. 12r. 10
Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k predlaganemu obratovalnemu času vrtca. Obratovalni
čas vrtca je od ponedeljka do petka od 5.15 do 16.00 ure. Ta sklep velja z dnem sprejetja. Uporablja
pa se od 1.9.2020 dalje.
ZA je glasovalo 13 svetnikov.
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Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA št. 12r. 11
Občinski svet Občine Turnišče daje soglasje k zaposlitvi delavca na kombiniranem delovnem mestu
hišnik/kuhinjski pomočnik za določen čas od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.
Ta sklep velja z dnem sprejetja. Uporablja pa se od 1. 9. 2020 dalje.
ZA je glasovalo 13 svetnikov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ktč. 6
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš,
podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Turnišče - prva obravnava (skrajšani postopek)
Župan je povedal, da je bil leta 2018 sprejet sklep o povišanju osnovnega kapitala družbe Varaš, zaradi
tega je potrebno spremeniti odlok v 1. odst. 9. člena. Odlok je obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo,
varstvo okolja in gospodarske javne službe zato je predal besedo predsedniku odbora g. Tadeju Žaliku,
ki je povedal, da se je odbor seznanil s predlagano spremembo odloka ter sprejel sklep, da ga predaja
občinskemu svetu v nadaljnjo obravnavo.
Župan je pojasnil, da ne gre za večje spremembe zato predlaga, da se spremembo odloka sprejme v 1.
in 2. obravnavi skupaj - po skrajšanem postopku.
Župan je odprl razpravo. Na predlog spremembe odloka ni bilo razprave, zato je župan dal na
glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 12r. 12
Občinski svet Občine Turnišče sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o., Turnišče v prvi in drugi
obravnavi. V Uradnem listu Republike Slovenije se objavi čistopis Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o. Turnišče s spremenjenim osnovnim
kapitalom družbe.
ZA je glasovalo 13 svetnikov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ktč. 7
Obravnava predloga osnutka Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Pomurske lekarne in osnutka
Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega zavoda Pomurske lekarne
Župan je povedal, da Mestna občina Murska Sobota predlaga spremembo - zastopanje občin glede na
število prebivalcev in predlagal, da ga občinski svet pooblasti, da v imenu Občine Turnišče sodeluje pri
pripravi predloga odloka, zatem ga dobijo svetniki v obravnavo.
Župan je odprl razpravo. Razprave pri tej točki ni bilo zato je župan dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 12r. 13
Občinski svet Občine Turnišče pooblašča župana Boruta Horvat, da vodi nadaljnje aktivnosti glede
sprejemanja novega Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota in
Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota.
ZA je glasovalo 13 svetnikov.
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Sklep je bil soglasno sprejet.

Ktč. 8
Razno
Župan je povedal, da so svetniki pred sejo prejeli dodatno gradivo - obvestilo OŠ Turnišče o tem, da se
nameravajo prijaviti na razpis ministrstva za šolstvo, znanost in šport »Prva zaposlitev« in potrebujejo
soglasje občine za sofinanciranje za obdobje (iz dopisa šole ni razvidno za koliko časa). Zaposlitev je za
vzgojitelja predšolskih otrok, strošek občine bi bil sofinanciranje plače za mesec ali več, po zaključku
sofinanciranja ministrstva, v kolikor bo OŠ uspešna na razpisu. Realizacija bi bila v proračunskem letu
2021 zato mora občinski svet prej za to podati soglasje, da se strošek lahko planira za naslednje
proračunsko leto.
g. Robert Tkalčič je predlagal, da se tovrstne zadeve uvršča v gradivo že prej.
g. Anton Sep je povedal, da v kolikor bomo s tem omogočili občanki-u pripravništvo oz. s tem tudi
posledično prijavo na strokovni izpit, se s predlogom strinja, ker vemo kako težko je pridobiti delovne
izkušnje, ki so pogoj za prijavo na strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja.
Svetniki so se strinjali, da se osnovno šolo zaprosi za dodatne informacije glede dopisa, ki so ga
posredovali ter se skliče dopisna seja občinskega sveta ali kako drugače obvesti vse svetnike, ki podajo
svoje mnenje o prošnji osnovne šole Turnišče.
Župan je povedal, da bo OŠ Turnišče zaprosil za opis programa Prva zaposlitev« ter oceno stroškov
sofinanciranja, ki bi bremenili proračun v naslednjem letu. Vse informacije se bo posredovalo
svetnikom, ki bodo podali svoje mnenje (ali preko dopisne seje ali preko e-pošte).
Za zaključek točke Razno je župan povedal, da je Občina v seznanitev prejela sklep Sveta zavoda OŠ
Turnišče o imenovanju v.d. ravnatelja OŠ Turnišče. Ge. Meliti Olaj namreč poteče mandat in ker zaradi
pandemije Covid-19 ni bilo možno izvesti razpisa, je Svet zavoda OŠ Turnišče go. Melito Olaj s 1.9.2020
imenoval za v.d. ravnateljico OŠ Turnišče. Svet zavoda OŠ Turnišče bo do konca leta objavil razpis za
delovno mesto ravnatelja OŠ Turnišče.
Ker ni bilo drugih vprašanj je župan zaključil sejo.
Seja je bila zaključena ob 19.40.
Zapisala:
Jožica Litrop

Župan
Borut Horvat
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