OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 9. REDNA SEJA, 2.12.2015
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ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila v sredo, 2.12.2015 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,
Stanislav Sobočan, Janez Šemen, Robert Tkalčič, Matej Vitez.
Svojo odsotnost so opravičili: Alenka Horvat, Vincenc Litrop, Stanislav Šarkezi.
Drugi prisotni na seji: županja mag. Vesna Jerala Zver, uslužbenci občinske uprave: Nada Zver, Marjan
Gjura, Jožica Litrop, Helena Ferčak predsednica Nadzornega odbora Občine Turnišče, predstavnik
medijev.
Seja se je pričela ob 18 uri.
Na seji je bilo navzočih 11 članic in članov sveta.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 9. seje Občinskega sveta Občine Turnišče:
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče
2. Poročilo županje
3. Vprašanja in pobude članic in članov sveta
4. Kadrovske zadeve
5. Določitev višine subvencioniranja cen storitev Cerop
6. Osnutek Odloka o prenehanju Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta
7. Predlog proračuna Občine Turnišče za leto 2016
8. Osnutek Pravilnikov o sofinanciranju in merilih za vrednotenje programov društev v Občini
Turnišče
- Kulturna društva v Občini Turnišče
- Športna društva v Občini Turnišče
- Ostala društva v Občini Turnišče
9. Predlog sklepa o določitvi stopnje najemnine za neprofitna stanovanja za leto 2016
10. Predlog sklepa o določitvi višine točke za izračun NUSZ za leto 2016
11. Razno
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ga. županja je dala predlog dnevnega reda v razpravo.
Na dnevni red ni bilo pripomb.
ga. županja je dala dnevni red na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA št. 1:
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 9. redne seje občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
AD.1
POTRDITEV ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TURNIŠČE
ga. županja odpira razpravo.
g. Flucher pove, da ima pripombo na zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta, pri točki 6. Poročilo
Statutarno-pravne komisije in sicer manjka stavek: »da ga predsednik komisije g. Litrop z odgovorom o
sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi (kdo jo potrjuje) ni prepričal.«
PREDLOG SKLEPA št.2:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče, z dne
4.11.2015 z dodatkom navedbe g. Flucherja.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 2.
POROČILO ŽUPANJE
V mesecu novembru so se skupaj s predsedniki vseh štirih Krajevnih skupnosti izvedli Zbori občanov.
Hvala vsem svetnicam in svetnikom, ki so s svojo udeležbo podprli naše delo za boljši jutri.
Izvedli smo Osrednje svečano prireditev ob Občinskem prazniku. Hvala svetnicam in svetnikom za
udeležbo in podporo.
Izgradnja državne ceste R3-726/1321 skozi vas Turnišče se je zaključila. Na našo pobudo so uredili tudi
propust med rondojema in preplastitev tega dela ceste.
V ponedeljek 30.11.2015 smo opravili uradno otvoritev vodovodnega sistema “Oskrba s pitno vodo
Pomurja – sistem A” v Črenšovcih, kjer je ministrica za okolje in prostor gospa Irena Majcen opravila
uradno otvoritev. Hvala svetnikoma gospodu Sepu in gospodu Flucherju za njun prispevek, tj. udeležbo na
otvoritvi.
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V mesecu novembru je bila ga. županja na pogovoru pri direktorju Knjižnice Lendava gospodu Halasz-u
glede knjige našega krojaškega ceha. Namesto odgovora preko elektronske pošte, kot je bilo dogovorjeno,
smo dobili odgovor v časopisu Vestnik. Navedbe v njem niso točne in korektne.
Na Svetu zavoda Osnove šole so sprejeli sklep, da se vsem uporabnikom telovadnice zaračuna uporabnina
telovadnice 18 eur/uro. Ga. županja je posredovala in kot predstavnica ustanovitelja zahtevala, da se za
aktivnosti šoloobveznih otrok ne zaračunava uporabnina telovadnice.

AD 3.
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANIC IN ČLANOV SVETA
Ga. županja odpira razpravo.
g. Sep povzame, da se je na seji 26.9.2015 odločalo in glasovalo o predlogu za podelitev občinskega
priznanja za naziv Častni občan Občine Turnišče. Na proslavi ob občinskem prazniku pa so bila
podeljena še druga priznanja. Kdo je pristojen za podeljevanje in kako to, da se o drugih priznanjih ni
delalo po Odloku in kdo jih je predlagal.
Ga. Litrop pove, da je priznanje za naziv Častni občan bilo podeljeno na podlagi postopka, ki ga
predpisuje Odlok o podeljevanju priznanj v Občini Turnišče, za ostala priznanja ne more komentirati, ker
se o njih ni vodil postopek na občinski upravi. Predlogi so prišli s strani Koušte.
g. Sobočan pove, da se strinja z mnenjem g. Sepa in meni, da postopek ni bil izpeljan v skladu z Odlokom.
Ga. županja doda, da so to bili predlogi za podelitev priznanj za obletnice, kjer ne potrebujemo postopka
po Odloku.
Ga. Kocet pove, da želi odgovor, ki je bil poslan na sodišče za izbor sodnikov porotnikov.
Ga. Litrop pove, da od sodišča nismo prejeli odgovora, čakamo na odločitev predsednika sodišča in da se
ne spomni kakšen je bil odgovor sodišču, ker je to že nekaj časa nazaj.
Ga. Kocet vztraja, da se pove kakšen je bil odgovor sodišču, ker tako dolgo nazaj pa spet ni. Ali je bilo
povedano, da je bil predlog o kandidatih za sodnike porotnike umaknjen iz dnevnega reda ali kaj drugo.
g. Lebar pove, da je v zapisniku 8. redne seje navedba, da g. Gjerkeš težko verjame, da voda ni pitna in
pokaže dva vzorca vode – barva je rumena (prekuhano vodo in svežo vodo). Prisotne pozove naj sami
pogledajo kakšna voda teče iz njihovega vodovoda.
g. Lebarja zanima ali lahko postavi v jašek na svojem dvorišču regulator pritiska, glede na izjavo g.
Gjerkeša, da je tlak višji.
g. Gjura odgovarja, da mora to dovoliti upravljalec.
g. Lebar predlaga, da se naj vsak, ki ima kakršnekoli težave z vodovodom-vodo, obrne na občino.
g. Gjura pove, da je vsak, ki se je obrnil na Občino, dobil odgovor.
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Ga. Kocet zanima razsvetljava na drugem delu ceste skozi Turnišče (pri Cerkvi) in pove, da razmišlja oz.
je prepričana, da je drugi del Turnišča glede varnosti precej oškodovan, Cerkev ni osvetljena, kar pomeni,
da ni vzpostavljeno prvotno stanje. Zanima jo odgovor v zvezi s tem.
Ga. županja pove, da za tam niso predvidene talne lučke, ker so te le pred šolo. Odgovor nadzornega je
bil, da luč na razsvetljavi osvetljuje tudi prehod za pešce in da sta glede osvetljave Cerkve dogovorjena za
termin z gospodom župnikom.

AD 4.
KADROVSKE ZADEVE
Ga. županja pove, da je g. Vinčec zapustil delovno mesto na Varaš d.o.o. in da se je zaposlilo g. Nušo
Horvat za obdobje treh mesecev. Objavljen bo javni razpis za novega direktorja podjetja Varaš.

AD 5.
DOLOČITEV VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CEN STORITEV CEROP
Ga. županja odpira razpravo.
g. Tkalčič pove, da predlaga sklep, da ostane na 15% kot je bilo lansko leto.
Ga. županja pove, da je lepo, da skrbimo za občane, vendar pa glede na višino sredstev v proračunu
moramo paziti na razporeditev sredstev.
g. Sobočan vpraša koliko teh 5% vpliva na občinski proračun.
Ga. Zver pove, da teh 5% ni veliko, cca 2.000 – 3.000 eur na letni ravni, je pa odvisno od količine
odloženih odpadkov.
Ga. Kocet pove, da misli, da bo voda dražja in smatra, da bi lahko ostali na 15% subvencije cen storitev
Cerop.
Ga. županja predlaga, da se po vseh mnenjih spremeni % subvencioniranja cen storitev Cerop iz 10% na
15%.
ga. županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št.3:
Občinski svet Občine Turnišče potrjuje sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov s predlagano spremembo. Subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture za leto 2016
znaša 15%.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
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Sklep je bil sprejet.
AD 6.
OSNUTEK ODLOKA O PRENEHANJU ZAVODA ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI
KOUŠTA
ga. županja poda kratko obrazložitev glede opravljenih del na Zavodu Koušta. Za primerjavo poda tudi
finančno vrednotenje za Zavod Koušta za leto 2014, plan dela za leto 2015 ter porabo do 1.12.2015.
ga. županja pove, da se je zaposlilo tri javne delavce, ki so pomagali na Zavodu ter ob pomoči Komisije
za prireditve in proslave pove, da se je kljub temu premalo naredilo. Ga. županja v nadaljevanju
predlaga, da se Zavod za negospodarske dejavnosti Koušta Turnišče ukine.
Ga. županja odpira razpravo.
g. Tkalčič vpraša zakaj so tako pozno dobili gradivo in da se ne more odločiti na podlagi tega. Pogreša
poslovni izid zavoda, ker predstavljena tabela ni prava bilanca stanja in da ga samo odlok o ukinitvi ni
prepričal. V nadaljevanju doda, da so se vse prireditve v 4 letih zgledno izvedle.
g. Sobočan pove, da nima večjih pripomb na zaposlene na zavodu Koušta, spomni, da so bili preko zavoda
izpeljani določeni projekti in v zvezi s tem postavlja vprašanje kakšne bodo morebitne posledice, če se
zavod ukine. V nadaljevanju pove, da se mu ne zdi pameten predlog, da bi vse dejavnosti, ki so
predstavljene v obrazložitvi odloka o ukinitvi zavoda, v nadaljnje vodil en človek. Opozori na to, da si pri
vsem tem ne bi nakopali finančnih bremen.
g. Flucher pove, da pogreša finančno konstrukcijo zavoda Koušta in meni, da je bilo vse prehitro
narejeno.
Ga. Kocet pove, da glede na njeno področje dela lahko pove, da je sodelovala z zavodom Koušta in da
nima negativnih izkušenj. Gospo Kocet še zanima s katerim datumom bi se zavod zaprl.
Ga. Lutar je mnenja, da je bilo delo zavoda Koušta predstavljeno kot ničelno in se ne more s tem strinjati,
ker je sama z njimi tudi sodelovala. Go. Lutar še zanima kdo bo skrbel za teniško igrišče v naprej (zdaj to
dela hišnik).
Ga. županja pove, da se je od javnih delavcev več pričakovalo in da je sama večkrat dobila odgovor, da
so samo javni delavci.
g. Sobočan med razpravo opozori naj se ne enači zavoda z direktorico. Direktorico lahko razreši nadzorni
odbor.
Ga. županja: zavod Koušta je za našo občino preveč. Bolje bi bilo, da imamo zaposlenega nekoga na
občini in se aktivnosti peljejo iz občine naprej. Pove, da ne oporeka temu, da prireditve niso bile narejene,
ampak želi, da se jih dvigne na višji nivo.
g. Sobočan: zavod Koušta je bil ustanovljen zato, da prinaša učinke. Predlaga, da se ubere postopek, ki
bo pravilen in da se pred tem preverijo vse posledice, ki bi jih prinesla ukinitev zavoda Koušta.
g. Sep doda, kako se na te stvari gleda zunaj..ali potrebujemo dva direktorja ali drugo delovno mesto, ker
delovno mesto direktorja je čisto drugače ovrednoteno. Doda, da kdorkoli bo to delo opravljal mora biti
povezan z vsemi društvi ter biti pripravljen žrtvovati svoj čas.
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g. Lebar poda repliko gospe Kocet: ni izjavil, da zavod Koušta ne dela nič, ampak, da ne dela na področju
športa, turizma. Delal je le na področju društev. Pogreša izdelek, ki bi bil prepoznaven navzven. V okviru
Prekmurskega centra so bile narejene sprostitvene točke, turistični butik na Planikinem parkirišču, to so
bili veliki načrti, ki so se kasneje izjalovili. Obenem butik stoji na Planikinem parkirišču kjer ni lastnica
občina. Meni, da tak objekt sodi k najbolj obiskani točki – Cerkev. Da ne omenja oškodovanja občinskega
proračuna preko računov storitev cca 10.000 eur in za sredstva, ki so bila dodeljena društvom, ki pa niso
izpeljala projektov. Pove, da se strinja, da se zavod zapre, vendar naj se vse preveri.
g. Flucher pove, da se razpravlja o stvareh za katere bi moral dati mnenje, predloge Svet zavoda Koušta,
ki je prva »inštanca«. Doda, da ima Nadzorni odbor pravico pregledati poslovanje.
Teče beseda, če je konstituiran Svet zavoda Koušte.
Ugotavljajo, da na zadnji seji niso bili sklepčni. Odsotnost direktorice, ki je bila na bolniški pa je tudi
vplivala.
g. Sobočan pove, da če ni sklepčna seja, se jo mora ponovno sklicati. Dodaja, da statut Zavoda pravi, da
mora direktor Zavoda dati nekomu pooblastilo, da delo opravlja namesto direktorja.
g. Tkalčič pove, da Svet zavoda obstaja saj pa je KVIAZ imenoval člane.
g. Sobočan predlaga, da se stvari okoli zavoda Koušta preverijo in da se točka prenese na naslednjo sejo.
Ga. županja zaključuje razpravo.
PREDLOG SKLEPA št.4:
Občinski svet Občine Turnišče ne daje soglasje k potrditvi osnutku odloka o prenehanju Zavoda za
negospodarske dejavnosti Koušta.
g. Gjura predlaga, da se odločanje o odloku o prenehanju Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta
prenese na naslednjo sejo, saj sam odlok ni sporen, potrebne so samo dodatne obrazložitve.
AD. 7
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE TURNIŠČE ZA LETO 2016
Ga. županja poda kratko obrazložitev proračuna Občine Turnišče za leto 2016.
Ga. Zver pove na kratko nekaj ključnih točk iz predloga proračuna za leto 2016. naloge Občine Turnišče
so izvirne in tiste prenešene iz države. V nadaljevanju obrazloži splošni del proračuna.
Ga. županja odpira razpravo.
g. Sep: kolikšna je povprečnina.
Ga. Zver pove, da 519 eur, za leto 2016 pa 529, 536,…ni še potrjeno. Za leto 2015 je pripravila točen
izračun povprečnine, za leto 2016 tega ni, ker še ni znan znesek.
g. Sep: delovanje/financiranje političnih strank..ni bil sprejet noben sklep glede tega v tej sestavi.
g. Gjura: sklep iz preteklih let se nanaša na nadomestilo stroškov kampanje. Stranke se financira na
podlagi odloka.
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g. Sep pove, da bi bilo potrebo na šolskem igrišču postaviti kontejner/WC. Zanima ga strošek.
Ga. županja pove, da se je zanimala in je strošek cca 15.000 eur. Gre pa za prenosni WC m/ž.
Ker na to temo ni bilo več vprašanj, ga. županja predlaga glasovanje.
PREDLOG SKLEPA št.5:

Sprejme se predlog Odloka o proračunu Občine Turnišče 2016 v prvi obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
ga. županja je dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št.6:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi predlog proračun Občine Turnišče za leto 2016, ki se daje v javno
razpravo, ki traja od 03.12.2015 do 17.12.2015, v predlagani obliki in vsebini.
Plan predloga proračuna Občine Turnišče za leto 2016 se objavi na spletni strani Občine Turnišče in je
na vpogled na sedežu občinske uprave Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, vsak delavnik od 8.00
do 14.00 ure.
Pripombe na predlog proračuna se podajo pisno in se pošljejo na e – naslov obcina@turnisce.si ali
dostavijo osebno na naslov Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, Turnišče do 17.12.2015 do 12.00
ure.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 8.
Osnutek Pravilnikov o sofinanciranju in merilih za vrednotenje programov društev v Občini Turnišče
- Kulturna društva v Občini Turnišče
- Športna društva v Občini Turnišče
- Ostala društva v Občini Turnišče
Ga. županja pove, da so vsi pravilniki narejeni po strateških dokumentih in sicer po Nacionalnem
programu za šport in kulturo. Pripravljal je zunanji sodelavec, podjetje Idealis. Smiselno so bile izvzete
aktivnosti/dejavnosti, ki ne pridejo v poštev za našo občino. Vse pravilnike se bo temeljito še pregledalo
na seji odbora. Lahko pride nekdo, ki bo dodatno obrazložil.
Ga. županja odpira razpravo.
g. Sobočan: pravilniki se mu zdijo zelo strogi, glede na št. vaj itd. in se boji, da bo velik osip društev.
Zanima ga še sofinanciranje vrhunskih športnikov.
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Ga. Litrop pove, da so na pravilnike prispeli dve pripombe od predsednikov društev in sicer od
predsednika Sadjarsko-vinogradniškega društva in Strelskega društva.
g. Sep vpraša pod kam bodo spadala mladinska društva.
Ga. županja odgovarja, da po pravilnik za ostala društva.
g. Tkalčič: kdo se je podpisal pod to in zakaj stari pravilnik ni bil v redu.
Ga. županja pove, da je potrebno slediti strateškim dokumentom države in glede na to, da tudi predsedniki
društev niso bili s starim zadovoljni se je šlo v to.
Ga. Kocet vpraša kdo je ta gospa, ki je to pripravila.
Ga. županja odgovarja, da je strokovnjakinja za delo v javni upravi.
g. Tkalčič vpraša koliko bo stala priprava pravilnikov.
Ga. županja odgovarja, da 200 eur. Bo pa gospa pomagala še dodatno preveriti notranjo dokumentacijo.
Dodaja, da je danes samo prva obravnava in predlaga glasovanje.
PREDLOG SKLEPA št.7:
Občine Turnišče potrdi osnutek Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Turnišče, v prvi obravnavi v predloženi obliki.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 9 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA št.8:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi osnutek Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Turnišče, v prvi obravnavi v predloženi obliki.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA št.9:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi osnutek Pravilnika o sofinanciranju programov ostalih društev in
organizacij v Občini Turnišče, v prvi obravnavi v predloženi obliki.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
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PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 9.
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI STOPNJE NAJEMNINE ZA NEPROFITNA
STANOVANJA ZA LETO 2016
O predlogu sklepa ni bilo razprave.
Ga. županja je dala na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA št.10:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi stopnjo najemnine za neprofitna stanovanja v lasti Občine
Turnišče se za leto 2016, v višini 4,04 % od vrednosti stanovanja.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 10.
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE TOČKE ZA IZRAČUN NUSZ ZA LETO 2016
O predlogu sklepa ni bilo razprave.
Ga. županja je dala na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA št.11:
Občinski svet Občine Turnišče potrdi vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega
stavbnega zemljišča v Občini Turnišče za leto 2016 znaša 0,00028 EUR, za izračun nadomestila za
uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Turnišče za leto 2016 pa znaša 0,00011 EUR.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 11.
RAZNO
Obravnava dodatnega gradiva, ki ga je Občina prejela od Skupnosti Občin Slovenije.
Ga. županja pove, da imamo možnost, da s predlaganim sklepom preko oz. s pomočjo združenja Skupnost
občin Slovenije, pritisnemo na državo in odločno povemo, da se ne strinjamo z višino predlagane
povprečnine.
g. Sep pove, da podpirajo to kar je zapisano v gradivu.
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Ga. županja da na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA št.12:
Občinski svet Občine Turnišče odločno nasprotuje 54. členu, 55. členu in 56. členu Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 v katerih ta določa višino finančnih sredstev za
občine. Svetnice in svetniki ugotavljamo, da Vlada RS in Državni zbor s tako dodeljeno višino finančnih
sredstev ogrožata smisel in obstoj lokalne samouprave in še dodatno siromašita prebivalke in prebivalce
občin, ki so zaradi socialne in ekonomske krize že tako zelo prizadeti. Prav tako pa državna raven deluje v
nasprotju s pravili pravne države, saj že nekaj let določa višino povprečnine v nasprotju z Zakonom o
financiranju občin.
Svetnice in svetniki zahtevajo, da se 54., 55. in 56. člen Zakona o proračunu RS za leti 2016 in 2017
spremenijo tako, da se glasijo:
54. člen
Višina povprečnine za leto 2016 znaša 536,00 evra na prebivalca.
Višina povprečnine za leto 2017 znaša 536,00 evra na prebivalca.
55. člen
Se črta.
56. člen
V letu 2016 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne primerne
porabe občin, ob upoštevanju, da 1 % teh sredstev predstavlja nadomestilo dela sredstev za
sofinanciranje investicij iz leta 2015.
V letu 2017 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne primerne
porabe občin. Delež sredstev, ki ga bo občina porabila za namene vračila obveznosti po 23. členu ZFO-1
se ne uvršča v načrt razvojnih programov državnega proračuna, pri čemer se za pridobitev osnove za
sklenitev pogodbe o sofinanciranju smiselno uporabijo določbe četrtega in petega odstavka 23. člena
ZFO-1. Sredstva investicijskega transfera se lahko v skladu s 23. in 21. členom ZFO-1 uporabijo tudi za
plačilo tistih stroškov projektov strukturne in kohezijske politike Evropske unije, ki so nujno potrebni za
izvedbo projekta, vendar jih organ upravljanja ne pripozna kot upravičene stroške. Med te stroške pa
sodi tudi nepovračljiv davek na dodano vrednost, plačan v zvezi z njimi.
Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Sklep je bil sprejet.

Drugih vprašanj ni bilo, zato je ob 20.40 h županja zaključila sejo.
Zapisnik je zapisan v skrajšani obliki. Občinska uprava Občine Turnišče hrani celotni zvočni zapis seje.

10

OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 9. REDNA SEJA, 2.12.2015
Občina Turnišče
mag. Vesna Jerala Zver
ŽUPANJA
Zapisnik pripravila:
Jožica Litrop
Občinska uprava Občine Turnišče
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