OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, 26. REDNA SEJA, 10.07.2014
ZAPISNIK
26. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila v četrtek, 10.7.2014 ob 18.00 uri v prostorih Občine Turnišče
Prisotni člani občinskega sveta: Robert Tkalčič, Franc Režonja, Jožef Gjerkeš, Stanislav
Sobočan, Jože Magdič, Matej Zadravec, Ivan Prša, Boštjan Houbar, Klaudija Horvat, Matej
Pucko (prišel med sejo), Janez Lebar, Alenka Premoša, Štefan Gjerkeš in Stanislav
Šarkezi.
Odsotni člani občinskega sveta: /
Prisotni vabljeni: Slavko Režonja – župan, Nada Zver in Marjan Gjura – občinska uprava,
Štefan Zver – predsednik NO, Danijela Skledar – direktorica zavoda Koušta Turnišče, Melita
Olaj in Marija Pucko – predstavnici OŠ Turnišče.
Na začetku 26. redne seje župan pozdravi vse prisotne, predstavi predlagani dnevni red in
predlaga, da bi pod drugo točko obravnavali Vlogo OŠ Turnišče, enota Vrtec Turnišče, za

sistemizacijo delovnih mest v vrtcu in predloga cene programa vzgojno-varstvenih
storitev za šolsko leto 2014/2015, nato pa ostale točke po vrstnem redu:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava vloge OŠ Turnišče, enota Vrtec Turnišče, za sistemizacijo delovnih
mest v vrtcu in predloga cene programa vzgojno-varstvenih storitev za šolsko
leto 2014/2015
3. Obravnava zapisnika 25. redne seje
4. Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega sveta
5. Vprašanja in pobude svetnikov
6. Obravnava rebalansa proračuna Občine Turnišče za leto 2014
7. Obravnava Poslovnega poročila Zavoda Koušta Turnišče za leto 2013
8. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Turnišče za volilno leto 2014
9. Imenovanje Komisije za pripravo volilnega imenika za pripadnike romske
skupnosti
10. Tekoče zadeve
Predlagan dnevni red je bil soglasno potrjen.
K tč. 1: Ugotovitev sklepčnosti
Župan ugotavlja, da je prisotnih trinajst članov občinskega sveta, odsoten je le Matej Pucko,
ki pa se bo verjetno pridružil med sejo. Občinski svet je sklepčen in lahko nadaljuje delo.
K tč. 2: Obravnava vloge OŠ Turnišče, enota Vrtec Turnišče, za sistemizacijo

delovnih mest v vrtcu in predloga cene programa vzgojno-varstvenih storitev
za šolsko leto 2014/2015
Uvod poda g. župan, ki pove, da je gradivo že obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne
službe družbenih dejavnosti. Odbor je predloge iz gradiva sprejel z pripombami. Ker je v
času med seje odbora in sejo občinskega sveta prišlo do spremembe, je bilo s predsednikom
odbora dogovorjeno, da na seji občinskega sveta predstavnik šole pojasni spremembe. Zato
sta na seji prisotni ga. Melita Olaj, ravnateljica OŠ Turnišče in ga. Marija Pucko,
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računovodkinja OŠ Turnišče. Nato najprej zaprosi predsednika odbora, g. Mateja Zadravca,
da poda poročilo s seje odbora.
G. Matej Zadravec navede, da je odbor obravnaval gradivo in ugotovil, da je formiranih 5,5
oddelkov. Oddelki so polni, formirani v skladu z višjimi normativi. Prostih mest trenutno ni.
Glede kadrovske zasedbe je odbor imel pripombo glede zaposlitve pomočnika vzgojitelja za
nedoločen čas. Člani odbora predlagajo, da se zaposli za določen čas, ker je tako lažje
ukrepati, če pride do zmanjšanja otrok v vrtcu.
Po predstavitvi stališč odbora g. župan zaprosi še ga. Melito Olaj, ravnateljico OŠ Turnišče,
da poda izhodišča, na podlagi katerih so pripravili gradivo.
Ga. Melita Olaj se je osredotočila predvsem na razlago glede zaposlitve pomočnika
vzgojitelja za nedoločen čas. Povedala je, da po spremembi zakonodaje ni več možno
zaposlovati za določen čas za delovno mesto, ki je stalno, kot je bilo to možno pred
sprejetjem nove zakonodaje. Prej je bilo potrebno le vsaki dve leti menjati osebo, ki je
zasedala to delovno mesto. Povedala je tudi, da se je spremenil pravilnik o normativih. Po
spremembi pravilnika ne more biti ostanek zaposlitve manjši od 0,25. To je v primeru
kombiniranega delovnega mesta poslovnega sekretarja, računovodje 0,44. Predlagajo, da
se zaposli 0,50 poslovnega sekretarja, računovodje in ne 0,44, ko je bilo predlagano v
gradivu. To na ceno programa varstva ne bo vplivalo.
V razpravi so nato člani sveta g. Matej Zadravec, g. Stanislav Sobočan in g, Franc Režonja
predlagali, da bi opis delovnega mesta spremeniti tako, da bo možna zaposlitev za določen
čas. G. Režonja Franc je opozori tudi na določbe ZUJF, ki predvideva zmanjšanje za 1 % in
vpraša, kako se to izvaja.
Ga. Melita Olaj navede, da je opis delovnega mesta točno določen. Če bi drugače
sistemizirali delovno mesto, nebi mogel opravljati dela. Pove tudi, da se na novo ne
zaposluje, pod normativ pa se zaradi varnost otrok ne more. Nekatera opravila se rešujejo z
zaposlenimi na javnih delih. Problem bo nastal, če zaposlitev prek javnih del ne bo mogoče.
V tem primeru bo potrebna dodatna sistemizacija delovnih mest.
Po razpravi na predlog župana občinski svet sprejme
Sklep št. 182:

1. Občinski svet potrjuje predlagano sistemizacijo delovnih mest za šolsko leto
2014/2015 v predlagani vsebini.
2. Občinski svet predlaga, da se delovno mesto »Pomočnik vzgojitelja« razpiše
za določen čas.
Sklep je v točki 1 bil potrjen soglasno, za zaposlitev za nedoločen čas pa je bil le en član
občinskega sveta, dva sta se glasovanja vzdržala, 10 jih je bilo proti.
Glede cena programa varstva župan navede, da se cene ne spreminjajo. Na ekonomsko
ceno ni bilo nobenih pripomb, na predlog župana občinski svet soglasno sprejme
Sklep št. 183:

Občinski svet potrjuje:
a) Predlagano ceno programa 9-urnega varstva za oddelek prvega starostnega
obdobja 1 - 3 let v višini 382,40 €.
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b) Predlagano ceno programa 4 – 6 urnega varstva za oddelek prvega
starostnega obdobja 1 - 3 let v višini 344,16 €.
c) Predlagano ceno programa 9-urnega varstva za oddelek drugega
starostnega obdobja v višini 323,13 €.
d) Predlagano ceno programa 4 – 6 urnega varstva za oddelek drugega
starostnega obdobja v višini 290,82 €.
Glede obračunavanja odsotnosti ga. Melita Olaj, ravnateljica OŠ predlaga, da naj bo vrtec v
prvih dveh tednih avgusta zaprt, kot je to bilo v lanskem letu. Pri pripravi gradiva je ta predlog
izostal, zato predlaga da se v 9. točki to doda. Prav tako predlaga, da se v 10. točki črta
besedilo »v okviru upravne enote Lendava«.
G. Robert Tkalčič pove, da se v nekaterih občinah nič ne plača, če se otrok izpiše.
V odgovoru mu je povedano, da je bilo prej tudi pri nas tako, ko se je varstvo plačevalo 10
mesecev. V nekaterih občinah je obveznost za plačilo v takem primeru prevzela občina, zato
starši ne plačajo.
Ker pripomb glede obračunavanja odsotnosti ni bilo, na predlog župana občinski svet
soglasno sprejme
sklep št. 184:
1. Prvi dan otrokove odsotnosti se živila ne odračunavajo, razen v času počitnic, ki
starši že naprej najavijo, da otroka ne bo v vrtec;
2. Nadaljnjih 5 delovnih dni, v primeru odsotnosti otroka, se odračunavajo stroški
živil.
3. Za odsotnost otroka nad 6 delovnih dni, se za prvih 5 dni odračunavajo živila, nad
5 dni pa se odračunavajo oskrbni dnevi s priloženim zdravniškim potrdilom.
4. Za odsotnost otroka nad enim mesecem (s priloženim zdravniškim opravičilom) se
obračuna staršem 25 % od deleža plačila po odločbi.
5. 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.
6. 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.
7. Starši lahko uveljavijo nadomestilo stroškov enkrat letno v obdobju o 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 o določitvi
višine plačila vrtca. Občina bo vrtcu zagotovila sredstva za plačilo razlike med
plačilom staršev in ceno programa po metodologiji, znižano za stroške živil.
Glede obratovalnega časa občinski svet soglasno sprejme
sklep št. 185

1. Obratovalni čas vrtca je od ponedeljka do petka od 5,30 do 16 ure.
2. Vrtec je dolžan pričeti in končati poslovni čas, ko je izkazana potreba
staršev otrok najmanj za dva otroka.
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3. Najmanjše število otrok za poslovanje vrtca v mesecu juliju in avgustu je
vsaj 10 % prijavljenih otrok. Vrtec je v mesecu avgustu prva dva tedna
zaprt.
4. V primeru manjšega števila prijavljenih otrok od 10 %, imajo starši možnost
izpisa otrok iz vrtca in vpisa v drug vrtec.
Po sprejetju sklepov je ravnateljica še enkrat opozorila na sklep o zaposlitvi za določen čas
in na možne stroške take odločitve.
V nadaljevanju so nekateri člani občinskega sveta predlagali, da se vseeno poskuša najti
rešitev zaposlitve za določen čas. Je pa odločitev šole, ali bo tak predlog občinskega sveta
upoštevala.
K tč. 3: Obravnava zapisnika 25. redne seje
Župan povzame sklepe zapisnika 25. redne seje in nato pozove vse prisotne k razpravi glede
ustreznosti zapisnika.
Na besedilo zapisnika ni nobenih pripomb. Na predlog župana občinski svet z enajstimi
glasovi za in dvema vzdržanima sprejme
Sklep št. 186: Občinski svet Občine Turnišče potrjuje zapisnik 25. redne seje v
predlagani vsebini.
K tč. 4: Poročilo župana o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje občinskega
sveta
Župan na kratko predstavi aktivnosti od zadnje seje, in sicer:
-

-

-

-

-

Izvedena je bila seja Nadzornega odbora, ki je obravnaval prejeto poročilo o izvedeni
reviziji. Iz poročila izhaja, da ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, bilo je le nekaj
administrativnih napak in podanih nekaj priporočil, ki se bodo upoštevala pri nadaljnjem
poslovanju.
G. Štefan Zver navede, da sicer ni bil prisoten na tej seji Nadzornega odbora, iz
zapisnika pa vidi, da gre le za manjše napake. Menil tudi, da ni razloga, da to poročilo
člani občinskega sveta nebi prejeli.
G. župan navede, da je revizijsko poročilo na razpolago na občini, ne more pa se
razmnoževati. Glede anonimke navede, da je tudi tu preiskava v zaključni fazi, vse
podatke se lahko pridobi pri kriminalistki ga. Benko.
G. župan pove, da je na podlagi predlogov na prejšnji seji, pripravil poročilo o izvedenih
investicijah v tekočem mandatu. Številke so vzete iz zaključnih računov v preteklih letih.
Pripravil je tudi izvleček iz finančne konstrukcije Pomurskega vodovoda, kjer so stroški
izgradnje prikazani po deležih posameznega sofinancerja.
Na seji Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe je bil podan predlog za
ureditev ograje pri šoli. Opravljen je bil ogled in je pripravljena idejna zasnova, ki pa jo je
potrebno uskladiti s šolo. V nadaljevanju se bodo pripravile kalkulacije in pridobili
predračun.
Glede na pobudo, da bi se uredila kolesarska steza od Renkovec proti podjetju Paradajz,
se je pristopilo k zbiranju ponudb za projektiranje. Projekt bi se pripravil za kolesarsko do
nadvoza, pri začetku Renkovec pa bi nato kolesarje lahko usmerili na javno pot od hišne
št. Renkovci 57 (Sraka) do Panonske ulice v Turnišču.
Začenja se izgradnja trgovskega centra Jager, izvajalec del je Legartis, opravljajo se
zemeljska dela.
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-

-

Za ureditev Skateparka so zbrane ponudbe, skupaj z zemeljskimi deli je vrednost
projekta 48.000 EUR.
Župan navede, da se je glede plačila odborom za komasacijo pozanimal v drugih
občinah. V Dobrovniku izplačil ni bilo, prav tako ne v Črenšovcih, v Odrancih je bilo
izplačilo minimalno, zato ostaja dilema, kaj narediti.
G. župan navede, da je opravljen razgovor z odvetnikom glede možnosti vpisa bremena
na nepremičnine za neplačane terjatve in je po zagotovilih odvetnika to možno, so pa
stroški izpeljave postopka precej visoki. Ga. Nada Zver navede, da so stroški vpisa cca
550 – 700 EUR po posamezniku. Nadzorni odbor predlaga, da se tam, kjer so dolgovi
večji od stroška, to izpelje.
Župan pove, da je v zadnjem obdobju burila duhove subvencija za bivše delavce Mure.
Delavce , ki so se o tem pozanimali, je seznanil s sklepom občinskega sveta, po katerem
se bo o subvenciji odločalo, ko se bodo zadeve razčistile.
Glede obnove glavne ceste skozi Turnišče pove, da je bil opravljen razgovor in na
podlagi razgovora napisana zabeležka, ki dovoljuje asfaltiranje levega pločnika. Stroške
ureditve se obračuna pri skupnem deležu Občine Turnišče za ureditev ceste. Pove tudi,
da je klical izvajalca, kdaj bi se lahko ta dela izvajala. Povedali so mu, da imajo do
Direkcije za ceste zahtevo po priznanju dodatnih del v višini cca 140.000 EUR in dokler
jih Direkcija za ceste na potrdi, z deli na cesti ne mislijo nadaljevati. Predlaga, da občinski
svet sprejme sklep glede ureditve pločnika..
V nadaljevanju se člani sveta dogovorijo, da se to uredi iz sredstev občinskega deleža.
Potrebno je dogovoriti spremembo pogodbe, ki naj to odločitev tudi pravno pokrije.
Na podlagi razprave in na predlog župana občinski svet sprejme
Sklep 187:
Župan izvede aktivnosti za spremembo pogodba v smislu, da se sredstva za
ureditev levega pločnika plačajo iz deleža Občine Turnišče za obnovo ceste. Ta
znesek se nato poračuna pri nadaljnjih delih na obnovi ceste.

-

Župan obvesti občinski svet še o potencialnem investitorju v poslovni coni, podjetju
prehrambene industrije. Podjetje bi potrebovalo celotno območje naše poslovne cone,
zaposlilo bi cca 100 delavcev. Zaprosili so tudi izvleček iz OPN, ki ga bodo prevedli v
angleščino.

K tč. 5: Vprašanja in pobude svetnikov
G . Franc Režonja, kakšen je status ceste od Panonske ulice v Turnišču do hiše Renkovci
57 .
G. Gjura navede, da je to kategorizirana javna pot. Župan nato tudi razloži zamisel glede
vodenja kolesarjev izven glavne ceste.
G. Matej Zadravec predlaga, da se občinski svet seznani z revizijo in vpraša, če se
upoštevajo priporočila.
G. župan pove, da se člani sveta lahko seznanijo. Lahko vsak poročilo pregleda, poročilo je
pri ga. Nadi Zver. Po priporočilu revizijske hiše, pa se naj poročilo nebi razmnoževalo. Nato
poda še izvlečke iz poročila, ki jih je pripravil za sejo, predvsem pripombe glede
pomanjkljivosti. Navede tudi, da se priporočila upoštevajo pri tekočem poslovanju
G. Alenka Premoša opozori na poslovanje med občino in podjetjem SAB in vpraša, če je bilo
to vse opravljeno, saj so bili za ta dela izplačani visoki zneski.
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Ga. Nada Zver navede, da je revizija pogledala vse pogodbe in je bilo vse v redu.
G. Prša meni, da revizija ni mogla ugotoviti nepravilnosti, saj so bile pogodbe podpisane.
Tudi če bi bile podpisane za večjo vrednost, bi bile pravilne. Moti pa ga, ker se je vsako leto
zviševala pogodbena vrednost. Težko pa je ovrednotiti delo, ki je bilo opravljeno po teh
pogodbah.
G. Štefan Zver meni, da bi se poročilo lahko dalo članom sveta, ti pa ne smejo tega
posredovati dalje. Poročilo je za občinsko upravo pozitivno in bi s tem lahko preprečili
napačne razlage, ki se pojavljajo v jasnosti. Tudi g. Zadravec meni, da bi se morali seznaniti
z poročilom.
G. župan pove, da je ključne navedbe iz poročila že predstavil. Če bomo to razmnoževali, se
bo to pojavljajo v javnosti za razne potrebe. Ne misli poročila razpečevati po občini. Vsak
član občinskega sveta lahko pregleda poročilo in tudi posamezne dokumente iz poročila, če
to želi.
G. Lebar vpraša, kaj to pomeni za delovno razmerje bivše direktorice.
G. župan navede, da je direktorica sama podala odpoved iz osebnih razlogov in on je to
odpoved sprejel.
K tč. 6: Obravnava rebalansa proračuna Občine Turnišče za leto 2014 (Predlog rebalansa je
priloga zapisnika))
Uvod poda g. župan, ki pove da so gradivo že obravnavali odbori občinskega sveta in
zaprosi predsednike, da podajo poročilo z odborov.
G. Matej Zadravec, predsednik odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti pove, da je odbor obravnaval rebalans proračuna najprej na skupni seji in nato v
nadaljevanju na ločeni seji. Pregledali so predvsem postavke glede financiranje javnih
zavodov in društev. Ni bilo pripomb za področje, ki ga pokriva odbor in odbor predlaga, da
občinski svet rebalans proračuna obravnava in sprejme.
G. Janez Lebar, predsednik Odbora za prostorsko planiranje in poslovanje z nepremičninami
navede, da se je odbor seznanil z predlogom rebalansa proračuna in ga sprejel z enim
glasom proti.
Tudi G. Sobočan, predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe navede,
da se odbor strinja s predlogom rebalansa proračuna in ga daje v obravnavo in sprejem
občinskemu svetu. Odbor daje tudi pobudo za pripravo projekta za zaščito premoženja
šolskega okoliša.
G. župan pove, da so glede zaščite premoženja šolskega okoliša že začeti teči nekateri
postopki. Je že pripravljena idejne zasnova, ki jo je potrebno uskladiti s šolo.
G. Lebar vpraša, če so se popravljene postavke, kot je bilo predlagano na odborih.
G. župan navede, da so postavke ostale enake, tudi za Skatepark, ker je bil projekt prijavljen
na podlagi ponudb, ki so bile v višini navedene postavke v proračunu.
Ker drugih pripomb ni bilo, na predlog župana občinski svet z dvanajstimi glasovi za in
dvema proti sprejme
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Sklep št. 188:
Sprejme se Odlok o rebalansu odloka o proračuna Občine Turnišče za leto
2014 v predlagani vsebini.
K tč. 7: Obravnava Poslovnega poročila Zavoda Koušta Turnišče za leto 2013
(Poslovno poročilo je priloga zapisnika)
Uvod poda ga. Danijela Skledar, direktorica zavoda. Navede, da je poročilo že obravnaval
sveta zavoda in Nadzorni odbor občine. Samega poročila ni predstavljala, ker so ga člani
občinskega sveta prejeli v gradivu. Predlagala je, da bi ji člani postavljali konkretna
vprašanja.
G. Matej Zadravec pove, da je poročilo obravnaval svet zavoda, ki je tudi predlagal pregled
poročila na Nadzornem odboru. Svet zavoda je poročilo sprejel, predlagal pa je, da se pred
vsako oddajo del pridobijo tri ponudbe.
G. Janez Lebar vpraša direktorico, kako je zadovoljna z izvajanjem projektov.
G. Skledar pove, da je zadovoljna, ne more pa vplivati na vreme in na obisk. Pove, da
Zavod Koušta dobi prihodke le od vstopnine, prihodki od ostalih storitev so prihodki društva,
ki izvaja te storitve.
G. Lebar pove, da ga moti, da društva dobijo denar na podlagi razpisov in še ob izvedbi
prireditev.
G. župan opozori, da je težko pridobiti društvo, ki bi sodelovalo pri prireditvi. Če prireditev ne
bomo podpirali, takih prireditev ne bo. Društva za izvedbo prireditve vložijo ogromno napora
in prostovoljnega dela. To je za daleč najugodnejše in prav zaradi takega načina dela,
dajemo za prireditve sorazmerno malo, glede na druge občine.
G. Janez Lebar pove, da ga moti, ker pri cerkvi ni nobenega dogajanja, se pa tam obrača
največ ljudi. Je tudi mnenja, da bi trgovina, ki je pri muzeju, morala biti pri cerkvi.
Ga. Skledar pove, da se strinja da ni dogajanja. pri cerkvi. Pove tudi, da se že sedaj
povezujejo z župnikom, tam so tudi zloženke, ki jih je pripravil Zavod Koušta.
G. Magdič meni, da mora biti jasno, kam gre denar od dobička na prireditvi.
Ga. Skledar navede, da mora društvo že pred izvedbo prireditve pripraviti program in navesti
za kaj bodo sredstva namenili.
Tudi g. Štefan Gjerkeš pove, da mora društvo navesti, kam gredo sredstva, vsi morajo delati
prostovoljno. Tudi sam menii, da bo v bodoče težko najti izvajalca na teh prireditvah, ker je
dobiček minimalen.
Ga. Danijela Skledar meni, da bo nastal problem, če društva ne bodo izvajala storitev ob
prireditvah. Če bomo vse plačali, ne bomo mogli izvajati prireditev.
G. Sobočan predlaga, da bi vključiti domačo obrt, te izdelke bi ponujali ob obiskih skupin.
Lahko bi postavili stojnico ob takih primerih. S tem bi bolj promovirati naše znamenitosti ter
domačo obrt.
G. Danijela Skledar obljubi, da bodo v bodoče tudi temu področju namenila več pozornosti.
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G. župan člane sveta tudi seznani, da bo tudi v trgovskem centru Jager kotiček, kjer se bodo
lahko ponujali domači izdelki.
Ker na samo poročilo ni bilo pripomb, na predlog župana občinski svet soglasno sprejme
Sklep št. 189:
Potrdi se Poslovno poročilo Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta Turnišče za
leto 2013 v predlagani vsebini.
K tč. 8: Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Turnišče za volilno leto 2014 (sklep je priloga zapisnika)
Uvod poda g. Gjura, ki navede, da je sklep potrebno sprejeti na podlagi Zakona o volilni
kampanji. Maksimalna višina je navedena v sklepu, občinski svet lahko določi nižjo
vrednost.
G. Lebar vpraša, kako je bilo na prejšnjih volitvah.
G. Gjura navede, da za prejšnje volitve tak sklep ni bil sprejet. Po tolmačenjih Državne
volilne komisije je pa tak sklep nujno sprejeti. O višini nadomestila odloča občinski svet.
Tudi g. župan pove, da so nekatere stranke že opozorile, da moramo sprejeti tak sklep.
G. Zadravec meni, da bi zaradi trenutnega stanja v državi in občini bilo smiselno, da
povračila nebi bilo. Ker pa je sklep nujno sprejeti, predlaga višino povrnitve stroškov v višini
10 % od zakonsko dovoljenega zneska.
Ker drugih predlogov za določitev višine nadomestila ni bilo, na predlog župana občinski
svet soglasno sprejme
Sklep 190:

Povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Turnišče za
volilno leto 2014 znaša 0,04 EUR za volitve članov občinskega sveta in 0,025
EUR za volitve župana.
K tč. 9: Imenovanje Komisije za pripravo volilnega imenika za pripadnike romske
skupnosti
G. Gjura navede, da je potrebno pripraviti volilni imenik romske skupnosti. Ker takih
podatkov noben organ ne vodi, je v ta namen potrebno imenovati komisijo. V komisijo se
predlaga g. Danijelo Skledar, g. Stanislava Šarkezija in g. Mirka Šarkezija.
Na predlog ni bilo pripomb, občinski svet na predlog župana soglasno sprejme
Sklep št. 191:

V Komisijo za pripravo volilnega imenika romske skupnosti se imenujejo:
1. Danijela Skledar,Gomilica 141, 9224 Turnišče
2. Stanislav Šarkezi, Gomilica 58b, 9224 Turnišče
3. Mirko Šarkezi, Gomilica 58b, 9224 Turnišče
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K tč. 10: Tekoče zadeve
•

Sklenitev pogodbe z Alenko Horvat za dokončanje projektov.

Župan seznani člane občinskega sveta, da je potrebno za projekte, ki so bili izvajani v tej
perspektivi pripraviti razna poročila, potrebno je tudi zaključiti projekt Prekmurski center.
Zaprosil je Alenko Horvat, da te projekte zaključi, ker ima vse podatke. Povedal je tudi, da
dodatnih stroškov to ne bo predstavljalo, ker so sredstva zagotovljena na postavki vodenje
projekta. Gre za zaključek projekta Prekmurski center in za poročanje o celotni perspektivi.
V razpravi člani sveta predlagajo, da se pridobijo še druge ponudbe in če bo ta
najugodnejša, se lahko sklene pogodba.
Seja je bila končana ob 20,10 uri.

Zapisal:
Marjan Gjura

Župan Občine Turnišče:
Slavko Režonja
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