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ZAPISNIK
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila v petek, 20. 05. 2016 ob 19.00 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, Vincenc Litrop, Robert Tkalčič, Alenka Horvat.
Svojo odsotnost sta opravičila: Stanislav Šarkezi, Matej Vitez, Stanislav Sobočan, Janez Šemen.
Drugi prisotni na seji: županja mag. Vesna Jerala Zver, v.d. direktorica občinske uprave Vera
Markoja, uslužbenca občinske uprave: Marjan Gjura in Jožica Litrop, Helena Ferčak predsednica
Nadzornega odbora Občine Turnišče, direktor javnega podjetja Varaš d.o.o. mag. Jožef Slavic, član
Nadzornega sveta javnega podjetja Varaš d.o.o. Simon Čiček, bivša zaposlena v javnem podjetju
Varaš d.o.o. Nuša Hozjan, predstavnik medijev.
Seja se je pričela ob 19. uri.
Na seji je bilo navzočih 10 članic in članov sveta, kar pomeni, da je občinski svet sklepčen in je
lahko nadaljeval z delom.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 2. izredne seje Občinskega sveta Občine
Turnišče:
DNEVNI RED:
1. Obravnava dela v javnem podjetju Varaš d.o.o.
Ga. županja je dala predlog dnevnega reda na glasovanje.
Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 2. izredne seje občinskega sveta Občine Turnišče.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI ni glasoval noben član sveta.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
AD.1
OBRAVNAVA DELA V JAVNEM PODJETJU VARAŠ D.O.O.
Ga. županja uvodoma pove, da je njena moralna in zakonska obveza, kjer je občina 100% lastnica,
da kot županja odreagira, če pride v podjetju do zakonskih in moralnih kršitev. Pove, da g. Slavica
bremenijo hude obtožbe in v izogib razpravi, kazenski ovadbi in pogodbeni kazni v višini 5 osnovnih
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mesečnih plač ponudi g. Slavicu v podpis sporazumno prekinitev pogodbe o zaposlitvi. Ga. županja
razloži, da je g. Slavicu bila danes ta pogodba že predstavljena in jo je dobil v pregled, a je zavrnil
podpis. Zato pogodbo iz korektnosti še enkrat podaja v podpis g. Slavicu na sami seji.
Ga. županja prosi za odgovor.
Po pregledu sporazumne prekinitve pogodbe se g. Slavic ni odločil za podpis sporazumne prekinitve
pogodbe iz delovnega razmerja.
Ga. županja nadaljujejo sejo in preide na 1. točko dnevnega reda Obravnava dela v javnem podjetju
Varaš d.o.o.
Ga. županja poda nekaj informacij iz odloka, kjer je zapisanih 18 dejavnosti družbe, ter da so se v
zadnjih treh mesecih na javnem podjetju Varaš d.o.o. opravljala le najnujnejša vzdrževalna dela kot
je vzdrževanje in čiščenje komunalne infrastrukture ter čiščenje javnih površin.
V nadaljevanju ga. županja poda dela in naloge, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi g. direktorja.
Ga. županja preda besedo v.d. direktorici občinske uprave ga. Markoja, ki na podlagi Odloka o
ustanovitvi podjetja Varaš d.o.o. navede nepravilnosti pri delu in probleme pri komunikaciji med
direktorjem javnega podjetja Varaš g. Slavicem in ga. županjo. Ga. Markoja navede, da se pojavljajo
zamude z izstavitvijo računov. Občina je s strani javnega podjetja Varaš v mesecu maju prejela
račune, ki se nanašajo na opravljene storitve v mesecih januar, februar in marec 2016. Računi prav
tako niso bili izdani kot e-računi, pri nekaterih so manjkale priloge s specifikacijami.
V dokument z dokazili so svetniki imeli možnost vpogleda na sami seji, vendar je dokument prvi
zavrnil g. Litrop, povedal, da je preobsežno, da je premalo časa za branje le tega na sami seji.
Ga. županja razloži, da so konkretni dokazi namenjeni za vpogled.
Ga. Horvat vpraša kakšne so te nepravilnosti in kakšno vlogo imajo pri tem svetniki in doda, da se te
stvari rešujejo notranje.
g. Litrop prosi, da se ne berejo členi iz odloka temveč se naj predstavijo ugotovitve.
Ga. županja razloži, da se navajajo dejstva, s katerimi morajo biti svetniki seznanjeni, saj o tem oni
odločajo. Predlaga, da se predstavijo nepravilnosti in preda besedo nazaj ga. Markoja, ki nadaljuje s
poročilom. Poda, da se bo pojavil tudi problem pri povračilu DDV-ja, prav tako računi nimajo
ustreznih prilog, na osnovi katerih bi lahko ugotovili dejanske vrednosti. Pojavila se je tudi zamuda
pri izstavljanju e-računov občini in zaradi tega je podjetje zašlo v manjše likvidnostne težave.
Ga. Horvat pove, da je to zapravljanje časa, ker se te stvari prej (npr. decembra, januarja) niso delale,
se pravi, da gre za osebno linčanje g. direktorja in ne razume za kakšne kršitve gre, če niso »adacta«.
g. Flucher predlaga, da se kamera ugasne.
Na vprašanje županje o razlogu, da se ta seja ne snema, g. Flucher pove, da zato, ker gre za osebno
zadevo med g. Slavicem in ga. županjo.
Ga. Županja pove, da ne gre za osebne zadeve med njo in g. Slavicem, ampak da o stanju na podjetju
Varaš morajo biti seznanjeni svetniki, saj tudi prevzemajo odgovornost. Zato predlaga, da se
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skrajšano navedejo samo glavne nepravilnosti. Dodaja, da imajo občanke in občani pravico vedeti,
kaj se dogaja.
G. Flucher poudari, da imajo občani pravico vedeti, kaj želi ga. županja narediti.
g. Litrop doda, da o snemanju odloča občinski svet z glasovanjem, ne županja in prosi, da o tem
glasujejo.
Ga. županja da na glasovanje predlog ali svetniki dovolijo snemanje v nadaljevanju ali pa se izključi
samo del seje.
Teče razprava o tem, da se vse seje snemajo zvočno in da je predlog svetnikov, da se ta seja ne snema
s kamero, ker gre za interne zadeve.
Ga. županja da predlog na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA št. 1:
Svetniki dovolijo snemanje druge izredne seje.
Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.
ZA ni glasoval noben član sveta.
PROTI je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep št. 1 je bil soglasno sprejet.
Od tega dela seje naprej, se seja ni več snemala s kamero, ampak le zvočno.
Ga. županja preda besedo gospe Markoja.
Ga. Markoja nadaljuje s skrajšanim poročilom in izpostavi nekatere zadeve iz poročila o delu podjetja
Varaš, kjer zaposleni navajajo, da dobivajo navodila za delo od strani direktorja in županje. Pojasni,
da je g. Bojan Lebar po pogodbi dolžan dve uri na dan opravljati dela za občino, navodila mu daje
občinska uprava. Ga. Hozjan pa je opravljala dela in naloge prenesene iz Zavoda Koušta na Varaš.
Mag. Slavic zaposlenim ni dovolil opravljati teh nalog, ki so jih dobili s strani občinske uprave, niti ni
izstavljal računov. V dokumentu je prikazana primerjava prometa v dobro podjetja Varaš v obdobju
19.4.2016 - 19.5.2016 v primerjavi z letom 2015 v istem obdobju. Primerjava kaže, da je imelo
podjetje v letu 2015 za cca 20.000 EUR več prometa v dobro. Direktor je tudi zaprosil občino za
zaposlitev javnega delavca V. stopnje izobrazbe in v obrazložitvi navedel dela in naloge, za katere je
potrebna najmanj VII. stopnja izobrazbe in za katera je zadolžen on sam. Ni upošteval, da splošne
akte sprejema Nadzorni svet. Spremembo sistemizacije ni podal v potrditev Nadzornemu svetu
Varaš. Ob nameri zaposlitve ge. Alenke Horvat se pojavlja sum koruptivnega dejanja, saj je ga.
Horvat kot članica Komisije za volitve in imenovanja sodelovala pri izboru in potrditvi takratnega
kandidata g. Slavica za direktorja podjetja Varaš.
Izvedena je bila tudi revizija na podjetju Varaš, revizijskega poročilo pa zaradi slabe odzivnosti
direktorja še ni izdelano. Za določena dela na terenu je morala občina najeti zunanje izvajalce. Tudi
naročilo za nakup luči javne razsvetljave do danes še ni bilo oddano, čeprav ni nikakršnega razloga
za zadržanje tega opravila. Ni se izdajalo računov za vodo (cca 70.000 kubikov vode) drugim
občinam, ki so uporabniki storitev podjetja Varaš.
Skupna ocenjena nastala škoda v treh mesecih v podjetju Varaš je cca 139.000 EUR.
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Ga. županja preda besedo predsedniku Nadzornega sveta podjetja Varaš g. Sepu, da poda svoje
poglede na podjetje Varaš.
g. Sep pove, da z veliko stvarmi soglaša, z nekaterimi pa ne. Kakšni so odnosi v občinski upravi, ne
more komentirati, ker ni prisoten. Sam je že na sestanku, dne 4.4.2016 povedal direktorju in županji,
da v kolikor ne bo sodelovanja med njima, je boljše, da se razideta. Takrat je tudi sam g. Slavica
opozoril na določene napake. Doda še, da je vsaka vlada imela 100 dni časa in šele nato so izven
koalicijske stranke začele postavljati vprašanja povezana z delom. Pove še, da je Odlok o ustanovitvi
Varaša pomanjkljiv v marsikateri točki in preveč splošen in doda, da se spet ni zaposlilo pravnika, ki
bi lahko te napake popravljal. Pove, da je bil presenečen, ko je izvedel za razpis za novo delovno
mesto. Očitka, da g. Slavic ni izstavljal računov, ne more komentirati. Pove, da absolutno ne
zagovarja g. Slavica, ker je delal določene napake in pove, da ostaja pri mnenju, da se g. Slavic in ga.
županja pogovorita.
Ga. Markoja poda podatek, da so se člani Nadzornega sveta in g. direktor udeležili dragega
izobraževanja v znesku 2.580 EUR.
g. Sep pove, da tako izobraževanje s potrdilom izvajate le dve ustanovi v Sloveniji.
Ga. županja preda besedo g. Čiček Simonu, članu Nadzornega sveta Varaš.
g. Čiček glede izobraževanja pove, da je že takrat izrazil dvome, če je to nujno potrebno, ker je to
izobraževanje za velika podjetja v državni lasti. Navede, da Nadzorni svet ni bil seznanjen s
spremembami v sistemizaciji delovnih mest. O razpisih za delovno mesto poslovni sekretar pa je bil
obveščen šele po preteku objav na sejah Nadzornega sveta. Glede odloka o ustanovitvi Varaša pove,
da odkar se je ukinil Zavod Koušta, predloga za spremembo odloka še niso dobili, razen delovne
verzije.
Ga. županja preda besedo še bivši zaposleni ga. Nuši Hozjan.
Ga. Hozjan prebere svoj del poročila, kjer navaja določene nepravilnosti oz. slabe izkušnje v odnosu
med njo in g. Slavicem. Ga. Hozjan pove, da je bila s strani g. Slavica deležna mobinga, za kar je
morala oditi na bolniško.
V nadaljevanju ga. Markoja pove, da je bilo ravnanje g. Slavica pri objavi razpisa za prodajo
stanovanj, ki je bilo najprej zaupano gospe Hozjan, neodgovorno, saj je od zaposlene ga Hozjan
zahteval kodo in geslo spletne strani in to posredoval naprej tretji osebi, s tem pa ogrozil varnost in
obstoj spletne strani Občine ter varnost elektronskih sporočil.
Ga. županja preda besedo oz. možnost za zagovor g. direktorju mag. Jožefu Slavicu.
g. Slavic pove, da je glede na to, da je poslano gradivo odprl šele danes popoldan, imel premalo časa
za pripravo. Obenem zavrača obtožbe in pričakuje, da se zadeve razčistijo. Pove, da so po eni strani
dobili navodilo, da naj začnejo izvajati tržno dejavnost, po drugi strani pa, da se naj držijo izvajanja
nalog glede na proračun.
Ga. županja pove, da se je, v primerjavi z lanskim letom, v istem obdobju letošnjega leta v mesecu
aprilu izvedlo štirikrat manj del.
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g. Litrop pove, da na tem mestu ne bomo šli v podrobnosti, kaj je kdo komu rekel, ker občinski svet
ni za to, ampak je najvišji organ odločanja.
g. Tkalčič pove, da ga čudi, da se ne morejo med sabo zmeniti in obenem prosi, da se zmenijo med
sabo, ne tukaj.
Ga. Horvat pove, da so za mobing pristojne oz. o njem odločajo pristojne inštitucije in predlaga, da
se stvari rešijo znotraj.
Ga. Lutar pove, da danes to razume kot javni linč g. direktorja. Predlaga, da se izvede anketa med
občani, kjer bo ga. županja dobila povratno informacijo o zadovoljstvu občanov. Predlaga, da se
pogovori znotraj. Pove še, da se že nekaj mesecev na občini ukvarjajo samo s kadrovanjem. V Občini
pa se ni razvozil niti kup zemlje iz gospodarske cone in šolskega igrišča in še marsikje drugje. Pove,
da ne vidi rešitve v neki drugi osebi, ker se je ukinil tudi Zavod Koušta, bili so tudi sposobni ljudje na
Varašu (npr. zaposleni za samo 4 ure). Srž problema vidi v tem, da ni pogovora in pove, da je potrebno
timsko delo.
Ga. županja se strinja, da je potrebno razvoziti kupe zemlje, ampak za to je pristojen Varaš, ne
Občina. Svetnike še enkrat opozori in prosi, naj bodo spoštljivi, konkretni in naj se držijo dnevnega
reda.
g. Flucher doda, da je potreben pogovor in da se naj na razumen način situacija reši.
Ga. Horvat prosi, da Nadzorni odbor preveri, kako lahko imamo zaposlenega v.d. direktorja občinske
uprave medtem, ko je še odprti postopek o zaposlitvi direktorja občinske uprave.
Poteka razprava o sodelovanju oz. nesodelovanju med ga. županjo in g. Slavicem.
g. Litrop dobi besedo in pove, da se kot svetnik ne bo pustil potegniti v ta »vrtiljak norosti«. Mandat
je že na polovici in potrebno je začeti nekaj dobrega delati. Ker stvari ne grejo v pravo smer. Lahko
da se moti, ampak bo čas pokazal svoje. Na naslednjih rednih sejah bo potrebno resno delati in
pozabiti na osebne zamere ter iti naprej. Glede javnega podjetja Varaš pove, da normalno, da ima
direktor določene dolžnosti, ustanoviteljica pa ima lastninske pravice in zahteve – in te pravice je
potrebno po zakonu izvajati. G. Litrop vpraša ali obstaja knjiga sklepov v podjetju Varaš.
g. Gjura pove, da kolikor ve obstaja, saj jo je imel že g. Novič.
g. Litrop pove, da se javno podjetje ne upravlja tako, da se direktorju nekaj govori, ampak se
sprejemajo sklepi. Sklepe se vpisuje v knjigo sklepov. G. Litrop predlaga, da se v bodoče o nalogah
podjetja najprej pogovorijo na seji občinskega sveta, o tem razpravljajo, sprejmejo se sklepi in če se
bo po tem ugotovilo, da je prišlo do nekih določenih zapletov, se lahko izvede izredna revizija. Pove,
da je najprej potrebno odreagirati z lastnim sistemom nadzora, to sta Nadzorni odbor in Nadzorni
svet. Nadzorni odbor je po Statutu dolžan nadzirati javno podjetje in če se ugotovi nepravilnosti, se
mora o tem odločati občinski svet in šele nato revizija.
Ga. županja doda, da z njene strani do direktorja ni osebnih zamer, ampak morajo biti naloge
opravljene. Te pa žal niso in podjetju Varaš se dela velika škoda. V zvezi z revizijami poudari, so bile
vse naročene revizije redne, ne izredne. V osnovni šoli pa je bila zadnja revizija opravljena pred petimi
leti, zato je bila letos izvedena redna revizija.
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Ga. Lutar pove, da je bil datum revizije že znan, soglasje s strani ravnateljice pa še ni bilo podpisano.
Ga. županja obrazloži, da ima napačne informacije in da je bilo soglasje s strani ravnateljice
podpisano in poslano.
g. Lebar pove, da vir problema vidi v direktorju podjetja Varaš, Nadzornem svetu ter občinski upravi.
Predlaga pogovor in da se pride do nekega zaključka. Čudi ga, da po treh mesecih g. direktor še ne
ve, katerim občinam pošiljati račune za vodo.
g. Slavic pove, da je tu problem upravljalec. Pridobil si je mnenje od revizorja, da kam voda gre, tisti
mora plačati.
g. Lebar izpostavi bojazen in opozorilo, da bi zaradi nezaračunavanja vode lahko bil oškodovan
občinski proračun.
Ga. županja pove, da je upravljalska pogodba že podpisana, kar pomeni, da ima direktor potrebno
pravno podlago.
g. Tkalčič pove, da ni tak problem glede izstavljanja računov, saj se lahko račune izstavi za nazaj.
Ga. Horvat pove, da so to notranje stvari, katere se morajo rešiti znotraj.
Ga. županja izrazi skrb nad tem, da bo Varaš kot podupravljalec zmogel pravočasno in pravilno
izstavljati račune.
g. Slavic pojasni, da so bile napake pri izdanih računih zaradi odsotnosti sodelavke. Je pa pisno
zaprosil v.d. direktorico občinske uprave, kaj morajo vsebovati računi in priloge.
Ga. Kocet pove, da obtoževanja zelo krožijo po vasi in da je prisotno nezadovoljstvo s strani občanov.
Potreben bo korak nazaj, si oprostiti in pozabiti. Število zaposlenih tudi zelo odmeva po vasi in delati
bo potrebno za občane. Zanima jo še podpis pogodbe v torek, 24. maja, kaj bo z vodnim stolpom ali
ga bomo res prodali, ker dalo se je drugim računovodske storitve, pravniške storitve nam delajo od
daleč, stečaje enako, zaposluje se ljudi, ki niso iz naše občine. Sprašuje se, če imamo res tako
nestrokoven kader.
Ga. Županja pove, da je število zaposlenih na občinski upravi ostalo enako, bili pa smo dolžni
upoštevati priporočila prve revizije in zamenjati kader. V zvezi z vodovodom poudari, da ona samo
končuje ta projekt, ki ga je pričel mož od gospe Kocet. Vodni vir Turnišče je del transportnih vodov,
ki ga bo upravljal Eko-park d.o.o.. Tako je bilo določeno ob začetku projekta Pomurski vodovod,
sistem A. Tako bo naslednjih 5 let z vodnim virom Turnišče upravljal Eko-park d.o.o.. Se pa
zavzemamo, da bi primarne in sekundarne vode imel v najemu Varaš d.o.o..
Ga. Horvat pove, da je skrajno neprimerno, da govorimo o pokojnih, ki se ne morejo braniti in doda,
da smo lahko veseli, da so ga začeli, ker drugače ga. županja danes ne bi imela dela. Spomni še na
neprimerno ravnanje gospe županje, ko so po obvestilih za javnost, krožile novice, da iz časa
mandata g. Režonje manjka cca 500.000 eur, on pa o tem ni bil prej obveščen ali vsaj vprašan zakaj
je do tega prišlo, če je. To bi bilo dostojno.
Ga. Horvat pove, da bo sejo zapustila.
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Ga. županja opozori na nepravilen podatek, da je manjko 500.000 € v občinskem proračunu iz
preteklih let in ne iz preteklih 4 let.
ga. Kocet pove, da je bila dogovorjena z ga. županjo, da bo ob 21.00 uri zapustila sejo, zaradi drugih
obveznosti.
Ga. Horvat medtem nedovoljeno zapusti sejo, kljub opozorilu županje.
g. Sep se naveže nazaj na razpravo in pripombe g. Čičeka, da Nadzorni svet ni bil pravočasno
obveščen o razpisu za novo delovno mesto poslovni sekretar.
g. Lebar pove, da je Nadzorni svet pristojen za to, da poda poročilo občinskemu svetu, če je karkoli
narobe v podjetju Varaš.
Teče beseda glede potrditve sistemizacije delovnih mest v podjetju Varaš.
g. Gjura pove, da bi verjeto Nadzorni svet moral potrditi novo sistemizacijo v podjetju Varaš.
Ga. županja predlaga, da se sprejmejo določene aktivnosti glede podjetja Varaš, katere se bodo
lahko na naslednji seji preverile, če so bile izvedene. Prosi Nadzorni svet, naj bolje kontrolira podjetje
Varaš, tudi finančno in o tem na naslednji redni seji poroča. Ga. županja pove, da ne želi več posegati
v podjetje Varaš, ker je bila v preteklosti ravno zaradi tega že deležna kritik o vmešavanju v delo
direktorja, želela je pa le podati informacije in usmeritve.
g. Litrop pove, da se s tem ne strinja in da morajo vsi odigrati svojo vlogo – Občinski svet, Nadzorni
svet, županja, občinska uprava. Stvari je potrebno vsakodnevno urejati. Občinski svet ne more urejati
teh stvari.
g. Litrop po razpravi predlaga, da se sprejme sklep, da se svetniki odpovejo današnji sejnini in se jo
nakaže v šolski sklad. S tem se bo naredilo vsaj nekaj koristnega.
g. Lebar se ne strinja s tem, da se to pove na koncu seje in pove, da je o tem potrebno razpravljati.
g. Litrop pove, da je podal samo predlog in da nobenega v nič ne sili in ne predstavlja pred dejstva,
kot je bil danes g. direktor. Pove še, da g. direktor ni bil njegov izbranec, je pa bil izbran demokratično
s strani Občinskega sveta in da ga ne morejo kar razrešiti po treh mesecih, ker je to neresno.
Ga. Bukovec pove, da se lahko odpove sejnini, vendar se ji vseeno ne zdi prav, saj je morala zaradi
seje prej iz službe.
g. Litrop zaprosi občinsko upravo, da njegovo sejnino računovodstvo nakaže osnovni šoli, v šolski
sklad.
Ga. županja prosi naj svetniki opredelijo določene naloge, ki morajo biti v podjetju Varaš opravljene
do naslednje seje.
G. Lebar pove, da se v podjetju Varaš naj ne zaposluje na novo v tem proračunskem letu.
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G. direktor poda repliko, da želi zaposlitve v skladu s programom.
Ga. županja obrazloži, da dodatna zaposlitev ni v proračunu, nadzorni svet je ni potrdil, prav tako je
ni potrdil občinski svet. Poleg tega spremenjena sistematizacija delovnih mest v Varašu ni pravilno
izpeljana, ni usklajena z Odlokom o ustanovitvi Varaša in je ni potrdil nadzorni svet Varaša.
Ga. Lutar spomni na postavitev hišic na postajališčih.
Ga. Ferčak predlaga, da se naredi spisek nalog, ki jih je potrebno opraviti v podjetju Varaš, potem pa
se določijo po prioritetah.
g. Gjura pove, da podjetje Varaš zavezujejo primarne naloge iz Odloka in te mora opravljati dnevno.
Za vse ostale naloge pa na podlagi ugodnih ponudb in naročilnic.
g. Tkalčič pove, da naj Varaš dela to, kar je delal zadnjih šest let, urejanje okolice, da bodo občani
zadovoljni.
g. Slavica zanima ali naj opravljajo tržno dejavnost kot jim je bilo v preteklosti povedano ali ne.
g. Tkalčič pove, da v tem času tržno Varaš ne more delati, že iz tega vidika, ker niso kvalificirani.
Sejo želi zapustiti tudi g. Tkalčič, a se odloči, da bo ostal na seji, ko ga na neodgovornost opozori
predsednica nadzornega odbora ga. Helena Ferčak.
g. Gjura pojasni naprej, da je na prvem mestu izvajanje primarne dejavnosti, če ostane čas pa vse
ostalo vezano na tržno dejavnost.
Ga. županja obrazloži, da mora podjetje Varaš najprej opraviti dela in naloge v domači občini. Če jim
ostaja čas, opravljajo tržno dejavnost v domači občini. Ne morejo pa izvajati tržnih aktivnosti v
sosednjih občinah, doma pa ne opraviti vsaj osnovnih del.
g. Sep pove, da ima informacijo, da so stroji obrabljeni.
V nadaljevanju teče razprava o tem, na kak način bi si lahko podjetje Varaš nabavilo nove stroje.
Ga. županja dodaja, da iz svojih sredstev, iz naslova amortizacije.
Drugih vprašanj ni bilo, zato je ob 21.40 ga. županja zaključila sejo.
Občinska uprava Občine Turnišče hrani celotni zvočni zapis seje.

Občina Turnišče
mag. Vesna Jerala Zver
ŽUPANJA
Zapisnik pripravila:
Jožica Litrop
Občinska uprava Občine Turnišče
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