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Z A P I S N I K
(skrajšani)
17. /redne/ seje Občinskega sveta Občine Lendava, ki je bila v četrtek, 19. 10. 2017 ob 14.00
uri v dvorani Mestne hiše, Glavna ulica 20, Lendava.
Sejo občinskega sveta je sklical mag. Anton BALAŽEK, župan Občine Lendava.
Sejo je na podlagi 34. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Lendava in po pooblastilu
župana vodil Stanislav Gjerkeš, podžupan Občine Lendava.
Seji sveta je prisostvovalo 16 članov občinskega sveta, s tem da se je Terezija Cuk
(DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije) seji pridružila ob 14.20 uri.
Odsotni so bili: Olga Požgai Horvat (Lista Anton Balažek – županova lista) in Daniel
Gömböš (mladost in izkušnje – županova lista), ki sta svojo odsotnost opravičila ter Ivan
Koncut (Lista zaKoncuta.si).
Svojo odsotnost je opravičil tudi Aleksander VARGA, predsednik Nadzornega odbora.
Seji sveta so prisostvovali še:
mag. Anton BALAŽEK, župan občine Lendava,
Jasna BRAČIČ-SZABÓ, Koordinator za lokalno samoupravo,
mag. Tibor HEBAR, Vodja NOE za medobčinsko upravo, inšpektorat in redarstvo,
Aleš KOZAR, Vodja NOE urad župana, stiki z javnostmi in lokalno samoupravo, do 8.
točke dnevnega reda,
5. Robert Recek, Višji svetovalec za okoljske zadeve in komunalno informacijski sistem pri
8. točki dnevnega reda
6. Miran Doma, inšpektor, do 6. točke dnevnega reda,
7. Aleksandra Kozak, tajnik občine do 7. točke dnevnega reda,
8. Danijela Levačič, Vodja NOE za splošne in premoženjske zadeve pri 5. točki dnevnega
reda,
9. Snježana Babič, pravnik VII/1,
10. direktor javnega zavoda KKC, dr. Albert Halász do 4. točke dnevnega reda,
11. Aleš Šteger, pri 3. točki dnevnega reda,
12. Aleš Novak, pri 3. točki dnevnega reda;
13. Maja Čander, pri 3. točki dnevnega reda,
14. Predstavniki sredstev javnega obveščanja
15. Dejan Süč,
1.
2.
3.
4.

Člani občinskega sveta so na mizo dodatno prejeli naslednje gradivo:
-

čistopis dnevnega reda v slovenskem in madžarskem jeziku,
mnenje Odbora za okolje in prostor k 2. točki dnevnega reda,
gradivo k 4. točki dnevnega reda – elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva
okolja v občini Lendava za javno službo oskrba s pitno vodo,
modifikacijo načrta razvojnih programov občine 2017-2020 – 1. sprememba,
projektno nalogo Izdelava idejne zasnove fitnesa na prostem,
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-

dopis podjetju L4T d.o.o. – Life for tires,
kadrovski načrt občinske uprave Občine Lendava za leti 2017-2018 (predlog dopolnitev in
sprememb kadrovskega načrta),
predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Lendavi
predlog sprememb terminskega plana in dodatni stroški na projektu občinski podrobni prostorski načrti Industrijska cona Lendava
pristop k mreži zdravih mest pod pokroviteljstvom WHO

Stanislav Gjerkeš, podžupan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) je po uvodnem
pozdravnem nagovoru, ugotovitvi sklepčnosti in obvestilu o vodenju seje naštel dodatno
gradivo, ki so ga svetniki prejeli na mizo in dodal, da se bodo pri 3. točki seji pridružili
pripravljavci Lokalnega programa kulture (Maja Čander, Aleš Šteger, Aleš Novak), pri 7.1.
točki pa se bo izvedlo tajno glasovanje – volitve predstavnikov lokalne skupnosti v volilno
telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (elektorjev). Navedene volitve
bodo potekale v skladu s poslovnikom občinskega sveta. Nato je predlagal, da se pred
določitvijo dnevnega reda odloči o potrditvi zapisnika in sprejetih sklepov 16. /redne/ seje z
dne 13.7.2017 v skladu s prvim odstavkom 34. in v povezavi s 50. členom Poslovnika
občinskega sveta Občine Lendava.
Jasna Bračič-Szabó, Koordinator za lokalno samoupravo, je člane sveta seznanila, da k
predlogu zapisnika 16. /redne/ seje ni bilo podanih pripomb.
Nato je Stanislav Gjerkeš, podžupan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) predlagal
glasovanje o potrditvi zapisnika 16. /redne/ seje občinskega sveta v predloženi obliki.
Prisotnih je bilo 15 članov občinskega sveta.
Soglasno je bil sprejet
s k l e p št. 288 :
Občinski svet soglasno potrjuje zapisnik 16. /redne/ seje z dne 13.7.2016 v predloženi obliki.
Nato je Stanislav Gjerkeš, podžupan občine (Lista Anton Balažek – županova lista)
predlagal, da se seja nadaljuje z določitvijo dnevnega reda.
K 1. točki dnevnega reda
Določitev dnevnega reda
Stanislav Gjerkeš, podžupan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) je povzel
predlog dnevnega reda 17. /redne/ seje, ki so ga člani občinskega sveta prejeli z vabilom, ter
predlagal, da se v sklopu 3. točke obravnava tudi točka 7.4. o imenovanju projektnega sveta za
koordinacijo aktivnosti pri pripravi kandidature za EPK.
Nato je podžupan občine predlagal glasovanje o spremenjenem dnevnem redu v celoti.
Prisotnih je bilo 15 članov občinskega sveta.
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Nato je bil soglasno sprejet
s k l e p št. 289:
Občinski svet določa naslednji dnevni red 17. /redne/ seje občinskega sveta:
1. Določitev dnevnega reda
2. Poročilo o izvajanju aktivnosti akcijskega in operativnega načrta izboljšanja kakovosti
okolja in trajnostnega odtisa občine v letu 2017 in problematika obremenjevanja
okolja na območju občine Lendava
3. Sprejem lokalnega programa za kulturo v občini Lendava 2017 -2025
4. Odprava tveganj iz projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A
4.1. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva
okolja za javno službo Oskrba s pitno vodo
5. Predlog sprememb in dopolnitev:
5.1. načrta razvojnih programov občine 2017 – 2020 – 1. sprememba
5.2. načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2017 – 1. sprememba čistopisa
6. Predlog sklepa o priznanjih občine Lendava za leto 2017
7. Volitve in imenovanja
7.1. Volitve v državni svet RS – določitev kandidatov za predstavnike v volilno telo (elektorji) in določitev kandidata za člana državnega sveta
7.2. Predlog sklepa o soglasju h kandidatu za direktorja KKC Lendava
7.3. Predlog sklepa o imenovanju člana sveta zavoda Dom starejših Lendava
8. Informacija župana
9. Vloge občanov in institucij
10. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

K 2. točki dnevnega reda
Poročilo o izvajanju aktivnosti akcijskega in operativnega načrta izboljšanja kakovosti
okolja in trajnostnega odtisa občine v letu 2017 in problematika obremenjevanja okolja
na območju občine Lendava
Člani občinskega sveta so prejeli gradivo k točki dnevnega reda z sklicem seje.
Uvod k točki sta podala župan občine mag. Anton Balažek in mag. Tibor Hebar, Vodja NOE
za medobčinsko upravo, inšpektorat in redarstvo.
Mag. Anton BALAŽEK, župan občine je pojasnil, da lokalna samouprava nima možnosti
posegati v zakonodajo, ki ureja okoljevarstvene pogoje za delovanje podjetij, saj je ta izključena
kot enakovredni partner z državo pri urejanju okoljevarstvenih zadev. Okoljevarstvena
zakonodaja bo v obravnavi v parlamentu in to je naša priložnost, da skupaj s poslanci in
poslanskimi skupinami skušamo doseči spremembe, s katerimi bi bili bolj zavarovani. Tako so
občine žal prepuščene milosti pristojnih državnih služb, predvsem državnih inšpekcijskih služb
(bioplinarna je dobila soglasje brez presoje vpliva na okolje in postala predelovalnica
odpadkov). Zato se je občina Lendava začela povezovati s civilnimi organizacijami. Pripomni,
4

da so državne inšpekcijske službe pozno reagirale, saj bi se postopek za odvzem
okoljevarstvenega dovoljenja lahko začel že maja 2017 ter da je občina Lendava v zadevi
bioplinarne naredila maksimum v dopustnih okvirih.
Na področju varstva okolja je občina že veliko naredila. Še pred kratkim smo občani pili
neklorirano vodo, zgradili smo kompletno kanalizacijsko omrežje. Glede zraka je največji
problem promet, z daljinskim ogrevanjem smo se izognili trdim delcem, ki prihajajo z malih
kurišč, ki so velik onesnaževalec. Ker nimamo več zelenih barier, v vetrovnem času postane
problem tudi erozija tal, zato je v prostorskih planih treba predvideti nazaj zelene bariere, ki bi
izboljšale kakovost okolja. Na področju kakovosti tal bi lahko več naredili glede uporabe
pesticidov, vendar smo generalno gledano naredili velik napredek.
Občina je naročila vzorčenje tal na določenih področjih v občini in sedimentov v Kopici.
Mag. Tibor Hebar, vodja NOE za medobčinsko upravo, inšpektorat in redarstvo, je kronološko pojasnil tematiko in pojasnil, da so svetniki na 41. seji 4.12.2013 sprejeli akcijski načrt
za izboljšanje kakovosti okolja in sprejeli sklep, da se mora občinskemu svetu predati poročilo
o operativnem izvajanju akcijskega načrta na podlagi teh 4 dokumentov, ki so navedeni v poročilu.
Ob 14.20 uri se je seji pridružila Terezija Cuk (DeSUS - Demokratična stranka
upokojencev Slovenije).
Mnenje Odbora za okolje in prostor je predstavil Jožef Gerenčer (SMC), predsednik odbora.
Mnenje odbora so svetniki prejeli pred sejo na mizo.
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali:
-

-

-

-

Jožef Gerenčer (SMC) nasprotuje vsem investicijam, ki so okolju neprijazne, saj
smatra, da je občina Lendava že precej obremenjena z emisijami in se ne strinja s
prihodom predelovalca gum v občino, dokler bo okoljska zakonodaja v Sloveniji taka,
kot je sedaj. Predlaga, da lokalna skupnost poskuša v sodelovanju s pomurskimi
poslanci in političnimi strankami doseči spremembo okoljske zakonodaje na področju
izrekanja okoljevarstvenih dovoljenj;
Gabriela Sobočan (SMC) opozori, da si lokalna skupnost že vrsto let prizadeva
Lendavo postaviti na turistični zemljevid kot turistično, v resnici pa bomo postali
komunalna deponija Slovenije. Zato predlaga, da občina odločno izvede primerne
ukrepe, da do tega ne bo prišlo, saj se zaveda, da so področni zakoni nedorečeni;
Drago Nađ (DeSus) spomni, da so se v občini že predelovale gume v okviru Nafte
Lendava. Takrat proizvodnja ni obvladovala količine teh gum, zato so se začele kopičiti
po celotnem dvorišču tedanje Nafte. Poudari, da bi se to isto lahko ponovilo tudi sedaj.
Opozori tudi na možnost nastanka dodatnih zunanjih skladišč zaradi kopičenja gum saj
vsak lahko ogradi površino 20.000 m2 in postane zbiralec odpadnih gum; cene za
prevzem gum bodo mamljive, kapacitete za predelovanje vseh teh kamionov gum, ki se
bodo začeli zgrinjali v občino, pa ne bodo zadoščale. Pripomni še, da predpisov za
merjenje smradu ni, tako tega ni možno dokazovati;
dr. Mihael KASAŠ (Lista dr. Mihael Kasaš) meni, da moramo pri varovanju okolja
nastopati enotno kot cela občina, tudi če se bodo zadeve končale na sodišču.
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-

-

-

Igor Kulčar (Lista Lendava-tudi moja občina) – je postavil vprašanje, ali ni občinski
svet občine Lendava enkrat že razpravljal o vlogi L4T d.o.o. – Life for tires (oziroma
takrat vlogi EP1, ki je polovični lastnik); kolikor se spomni, je bilo o zadevi leta 2015
na občinskem svetu pozitivno odločena in ne razume, zakaj bi se podjetje sedaj
predstavljalo, ko je že izdan sklep občinskega sveta;
Stanislav Gjerkeš (Lista Anton Balažek – županova lista) pripomni, da je občina
Lendava ena redkih občin, ki ima izdelan Akcijski načrt izboljšanja kakovosti okolja in
je bilo marsikaj na tem področju narejenega, kljub temu pa nas zadnji dogodki
opozarjajo, da je potrebno biti pozoren in je treba vložiti veliko energijo za ohranitev
zdravega okolja. V zadevi tovarne metanola se je namreč naknadno ugotovilo, da občina
ni bila povabljena kot stranka v postopku. Povabilo je bilo posredovano šele po
intervenciji občine, ki je zahtevala odstranitev objekta skupaj z betonskimi temelji.
Opomni, da je lokacija bivšega podjetja Nafte zanimiva marsikomu, zato moramo biti
pozorni, kaj se bo tukaj v bodoče dogajalo;
Ferenc HORVÁTH (predstavnik madžarske narodne skupnosti) je ogorčen nad
odnosom države do lokalne skupnosti in razočaran nad turističnimi organizacijami, ki
se niso pritožile nad dogajanjem v občini Lendava letos poleti (smrad bioplinarne).

Odgovore iz razprave sta podala mag. Anton Balažek, župan občine in mag. Tibor Hebar,
vodja NOE za medobčinsko upravo, inšpektorat in redarstvo:
-

-

mag. Anton Balažek, župan občine odgovori, da samovoljnih posegov v bioplinarno ne more
zagovarjati. Glede pirolize se je leta 2015 obravnavala pobuda na občinskem svetu, ki je dal
jasen odgovor, da se o tem lahko pogovarjamo, je pa potrebna 2/3 večina občinskega sveta. Tak
sklep je bil nato tudi sprejet. Odločitve občinskega sveta so javno dostopne in se vedno lahko
pogleda, kaj je občinski svet leta 2015 sprejel; nobenega soglasja ni občinski svet dal in natolcevanja glede tega niso primerna. Predlaga, da se v Akcijski načrt vključijo tudi podatki, koliko
je naše kmetijstvo obremenjeno s pesticidi in škropljenjem in da se konkretno zavzamemo za
komunalni red.
mag. Tibor Hebar, vodja NOE za medobčinsko upravo, inšpektorat in redarstvo – poda
informacijo, da je po uradni dolžnosti bila v petek, 13.10.2017 državni inšpekciji predana zadeva glede onesnaževanja KG Lendava (sušilnica).

Jožef Gerenčer (SMC) doda, da v zadevi odpovedi biofiltrov (silosi) ni samo pokazal slik
županu občine, ampak je tudi sprožil postopek zoper onesnaževalca. Sedaj je pa od državnih
inšpekcijskih služb odvisno, kaj bodo naredile.
Po razpravi Stanislav Gjerkeš podžupan občine (Lista Anton Balažek – županova lista)
poda predlog glasovanja o poročilu z dopolnitvijo, da se v poročilo vključi tudi vpliv kmetijstva
na okolje.
Prisotnih je bilo 16 članov sveta.
Nato je bil soglasno sprejet
s k l e p š t. 290:
1. Občinski svet se je seznanil z izvajanjem akcijskega in operativnega načrta izboljšanja kakovosti
okolja in trajnostnega odtisa občine v letu 2017 ter z izvedenimi aktivnostmi v zvezi z
bioplinarno v Lendavi.
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2. Občinski svet ugotavlja, da so lokalne skupnosti v veliki meri odvisne od učinkovitosti
pristojnih državnih institucij, da pa so v Sloveniji na tem področju veliki problemi, ki v končni
fazi prizadenejo prav lokalno prebivalstvo.
3. Sistematično spremljanje stanja v okolju ni izvajanje lastnih aktivnosti tako, kot to izvajamo v
naši občini, je pa dober pristop, s katerim je potrebno nadaljevati tudi v prihodnje.
4. Pričetek postopka za odvzem OVD bioplinarni v Lendavi bi se moral pričeti veliko prej, kar
kaže na veliko tolerantnost inšpekcijskih služb, ki so pristojne za nadzor. Odločitev, da se opravi
vzorčenje tal na več lokacijah in sedimenta v Kopici je pravilna. Enako velja za zaprošene
informacije javnega značaja v smislu javnega nadzora pri delovanju državnih inštitucij.
Strokovna interpretacija pridobljenih informacij s strani imenovane strokovne skupine župana
pa je pomembna za objektivno informiranje javnosti.
5. Za kredibilnost naših zahtev pa je pomembno tudi ravnanje lokalnega prebivalstva in vseh
subjektov na našem območju. Občinski svet poziva k zmanjšanju uporabe pesticidov, umetnih
gnojil za intenzivno kmetovanje, preprečevanju erozije tal, divjih odlagališč in k komunalnemu
redu
6. Pomembni del osveščanja prebivalstva je predstavljanje dobrih primerov, kot so učinki
daljinskega ogrevanja, učinki vzpostavljenega kanalizacijskega sistema, kakovost vodnega
črpališča Gaberje, itd.
7. Zavzemanje za trajnostni razvoj je tema, ki nas mora povezovati in ne razvajati. Stališče
občinskega sveta do predelave gum je bilo jasno izraženo že leta 2015 in ne more biti predmet
manipulacij ali drugačnih interpretacij. Projekt se naj predstavi na pristojnem odboru
občinskega sveta in prisluhne argumentom investitorja, ki pa jih je potrebno presojati tudi na
podlagi naših negativnih izkušenj iz bližnje preteklosti.
8. Okoljska dovoljenja Nafte Petrochem – v stečaju ne smejo služiti temu, da se potencialni
investitorji izognejo postopkom presoje vplivov na okolje.

K 3. točki dnevnega reda
Sprejem lokalnega programa za kulturo v občini Lendava 2017 -2025
Člani občinskega sveta so prejeli gradivo k točki dnevnega reda z sklicem seje.
Uvod k točki so podali mag. Anton Balažek, župan občine ter Aleš Šteger in Aleš Novak,
kot pripravljavci Lokalnega programa kulture v občini Lendava 2017-2025.
Mag. Anton Balažek, župan občine je podal informacijo o projekciji zagotavljanja sredstev
do leta 2020 za program kulture in pojasnil, da bo v sklopu te točke imenovana tudi ožja programska skupina, ki bo predvsem bdela nad strokovnim delom izvajanja programa kulture. Delovala bo pa tudi širša skupina, v kateri bodo sodelovali direktorji javnih zavodov, predstojnik
lokalne skupnosti, predstavniki madžarske narodnosti ter hrvaške in romske skupnosti
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V razpravi so sodelovali:
-

-

-

-

Marija Unger (Lista Anton Balažek – županova lista) poudari, da je najprej potrebno
motivirati občane, saj nismo naredili dovolj v tej smeri ter posvetiti večjo pozornost
izobraževanju mlajših kadrov. Pridobitev naslova evropska prestolnica kulture lahko
zelo obogati naše okolje, saj imamo veliko potenciala (hrvaško kulturno društvo je
veliko naredilo na področju kulture; madžarska skupnost ima veliko dobrih mentorjev);
dr. Mihael Kasaš (Lista dr. Mihael Kasaš) – je poudaril, da je neodzivnost odraz vodenja
občine. V dokumentu bi bilo treba omeniti besedo »sočutje«. Potrebna bi bila tudi
edukacija na vseh ravneh (od vrtca, OŠ…).
Ferenc Horváth (predstavnik madžarske narodne skupnosti) poda samokritiko na
madžarsko narodno skupnost, saj je bila njihova odzivnost na strategijo kulture preslaba.
Razveselil se je županovega predloga, da bo program živa materija in se bo v naslednjih
letih dopolnjeval, zato bo predlagal, da tudi madžarska narodna skupnost pripravi svoje
predloge h kulturni prepoznavnosti lendavske kulture. Prav tako pogreša inovativnost
tistih ljudi, ki so na področju kulture zaposleni.
Stanislav Gjerkeš, podžupan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) je poudaril,
da imamo velik potencial izpeljati ta program;

Odgovore na vprašanja oziroma mnenja iz razprave sta podala Aleš Šteger in mag. Anton
BALAŽEK, župan občine, ki je tudi predlagal imenovanje ožjega programskega sveta v
naslednji sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aleš Šteger – vodja programskega sveta, pesnik prevajalec
Dejan Süč, zgodovinar
Attila Pisnjak, umetnostni zgodovinar
Dubravko Baumgartner, likovnik
Sabina Šinko, likovna pedagoginja
Melita Kontrec, novinarka na RTV Slovenija
__________ (po predlogu projektne skupine se imenuje kasneje)

Dr. Mihael Kasaš (Lista dr. Mihael Kasaš) pripomni, da med kandidati pogreša Katjo Pal,
drugače pa nima nobenih pripomb.
Po razpravi Stanislav Gjerkeš, podžupan občine (Lista Anton Balažek – županova lista)
poda predlog sklepa.
Prisotnih je bilo 16 članov sveta.
Soglasno je bil sprejet
s k l e p š t. 291:
1. Občinski svet sprejema Lokalni program za kulturo 2017 – 2015 in projekcijo
zagotavljanja sredstev za kulturo, kot izhodišče za pripravo občinskih proračunov do
leta 2020.
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2. Občinski svet potrjuje ožji programski svet za izvajanje Lokalnega programa kulture v
obdobju 2017 – 2025 in za pripravo kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025
v sestavi:
˗
˗
˗
˗
˗

Aleš ŠTEGER, vodja programskega sveta - pesnik, prevajalec,
Dubravko BAUMGARTNER - akad. slikar
Melita KONTREC – novinarka
Atilla PISNJAK - umetnostni zgodovinar
Dejan SÜČ – zgodovinar
Sabina ŠINKO - likovni pedagog

in pooblašča ožji programski svet, da pripravi predlog za imenovanje še sedmega člana
projektnega sveta.
3. Občinski svet podpira predlog, da se oblikuje še širši programski svet pod vodstvom
župana, v katerega se povabijo predstavniki narodnosti, hrvaške in romske skupnost,
javnih zavodov, civilnih organizacij, predstavniki turistične dejavnosti in partnerska
mesta, ki se bodo vključila v projekt.
Po opravljenem glasovanju je Stanislav Gjerkeš, podžupan občine (Lista Anton Balažek –
županova lista) predlagal, da se zamenja vrstni red točk dnevnega reda in se pristopi k
obravnavi točke:
7.1. Volitve v državni svet RS – določitev kandidatov za predstavnike v volilno telo (elektorji)
in določitev kandidata za člana državnega sveta.
K 7.1. točki dnevnega reda
Določitev kandidatov za predstavnike v volilno telo (elektorji) in določitev kandidata za
člana državnega sveta.
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli kot naknadno gradivo k sklicani seji.
a). Ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
Podžupan občine na osnovi podpisov iz seznama prisotnosti ugotovi, da je navzočih 16 članov
sveta od skupnega števila 19, ki imajo pravico odločati in da je organ sklepčen.
Nato podžupan občine predlaga, da občinski svet imenuje tričlansko komisijo, ki bo vodila
postopek v naslednji sestavi:
1. Robert Berki
2. Marija Unger
3. Gyöngyi Horvat
Razprave ni, nato je soglasno sprejet naslednji
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s k l e p št. 292:
Občinski svet imenuje komisijo v sestavi:
1. Robert Berki
2. Marija Unger
3. Gyöngyi Horvat
b). Volitve predstavnikov lokalne skupnosti v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih
interesov v državni svet (elektorjev)
Janez Somi (SD) predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poda
predlog komisije, ki so ga člani občinskega sveta tudi prejeli ob sklicu seje.
Jasna Bračič-Szabó, Koordinator za lokalno samoupravo pojasni način tajnega glasovanja.
Člani občinskega sveta glasujejo za Zaprto listo kandidatov.
Ker dva (2) prisotna člana občinskega sveta nista želela glasovati, je glasovnice prevzelo 14
članov, ki so tudi glasovali.
Po končanem glasovanju komisija prevzame volilno gradivo ter v sosednjem prostoru
ugotavlja rezultate volitev.
Ob 16.12 uri je podžupan odredil odmor. Seja se nadaljuje ob 16.36 uri.
Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
c). Poročilo o izidu volitev predstavnikov lokalne skupnosti v volilno telo za volitve
predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (elektorjev)
Poročilo poda Robert Berki (Lista Delovna mesta mladim) in sicer:
1). Razdeljenih je bilo 14 glasovnic
2). Vrnjenih je bilo 14 glasovnic
3). Veljavnih je bilo 14 glasovnic
4). Neveljavna ni bila nobena glasovnica
Na podlagi določb 7. člena Pravil občinskega sveta so za elektorje izvoljeni naslednji kandidati:
1. Jožef GERENČER, roj. 3.5.1962, Trimlini 27/F, 9220 Lendava
2. Drago NAĐ, roj. 25.5.1953, Lendavske gorice 547, 9220 Lendava
3. Janez SOMI, roj. 25.09.1954, Lendavske gorice 95/c, 9220 Lendava
Občinski svet sprejema ugotovitveni
s k l e p št. 293:
Za predstavnike lokalne skupnosti v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v
državni svet (elektorjev) so bili izvoljeni:
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1. Jožef GERENČER, roj. 3.5.1962, Trimlini 27/F, 9220 Lendava
2. Drago NAĐ, roj. 25.5.1953, Lendavske gorice 547, 9220 Lendava
3. Janez SOMI, roj. 25.09.1954, Lendavske gorice 95/c, 9220 Lendava
K 4. točki dnevnega reda
Odprava tveganj iz projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A
4.1. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja
za javno službo Oskrba s pitno vodo
Člani občinskega sveta so prejeli gradivo k točki dnevnega reda pred sejo na mizo.
Uvod k točki je podal Jožef Gerenčer (SMC), ki pojasni, da je za GJS cene potrebno oblikovati
z elaboratom na podlagi Uredbe. Investicija glede pomurskega vodovoda je zaključena, tako je
elaborat narejen tako, da bi sovpadal z aktiviranjem investicije na občini Lendava z letom 2018.
V elaboratu sta obravnavani 2 zadevi:
- vodarina
- omrežnina
Za korigiranje cen so na razpolago tri zakonske možnosti, in sicer:
- subvencioniranje (pravne osebe niso upravičene do subvencij);
- izračun neizkoriščenih kapacitet, kar se je uporabilo tudi v tem primeru (iz naslova
vodnega vira v Gaberju, ki ga koristi vseh 7 občin in del transportnega voda od Gaberja
do Velike Polane, ki ga koristijo 3 naselja občine Lendava - Kapca, Kot in Hotiza ter
občine Črenšovci, Odranci in Velika Polana).
V razpravi so sodelovali:
-

-

-

-

Gabriela Sobočan (SMC) sprašuje, ali je cena vode tudi pogojena z metodologijo
obračunavanja cene oz. določena s strani države. Zanima jo še, koliko predstavlja delež
nerešenega lastništva v projektu pomurskega vodovoda - sistem A;
mag. Anton Balažek (Lista Anton Balažek – županova lista), župan občine pove,
da obdobje neurejenih zadev že predolgo traja. Čakati se ne more več, ravnati moramo
v skladu s predpisi. Predlog izvajalca je korekten, vendar to ne pomeni avtomatski dvig
cene na 3,6 EUR s 1.1.2018, saj lahko občinski svet ob sprejemanju proračuna odloči o
subvenciji. Prav tako bi občinski svet moral odločiti o prenosu premoženja drugim
občinam.
dr. Mihael Kasaš (Lista dr. Mihael Kasaš) predlaga, da se ustanovi sklad, kjer bi se
sredstva iz omrežnine zbirala.
mag. Anton Balažek, župan občine – ta sredstva se morajo namensko porabiti že po
sami uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja. V vsakem primeru mora občina omrežnino
obračunati, prikazati in poročati.
Stanislav Gjerkeš, podžupan občine (Lista Anton Balažek – županova lista)
predlaga, da se sedaj razčisti vse v zvezi s to točko in se bo vedelo, zakaj se omrežnina
zvišuje. Veliko truda je bilo vloženega, da se omrežnina čim bolj zniža, hkrati pa občina
rabi denar za obnovo vodovodnega sistema.
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Odgovore na postavljena vprašanja in predloge je podal Jožef Gerenčer (SMC) – tako ceno
vode kot omrežnino določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Ne gre za procent nerešenega lastništva. V
obračunu amortizacije je v znesku 306.734,70 EUR 100 % vsa amortizacija iz naslova
vodovodnega omrežja v Lendavi (v ta znesek je všteto vse: vodni vir, transportni vodi, vodni
hrami, primarni vod, sekundarni vod). Od tega je odštet del, ki ga souporabljajo občine
Črenšovci, Odranci in Velika Polana, to je 62.290,98 EUR, dokler se solastniška razmerja ne
uredijo. Uredba določa, da lastnik mora najemnino oz. amortizacijo porabiti prvenstveno za
tisto gospodarsko javno infrastrukturo, kjer se je nabrala, če pa ni tam potrebe, pa jo lahko
porabi tudi za drugo gosp. javno infrastrukturo (kanalizacijo ali ceste).
Stanislav Gjerkeš, podžupan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) predlaga
glasovanje.
Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta, s tem da se je Jožef Gerenčer (SMC) izločil iz
glasovanja.
Glasuje 15 članov občinskega sveta.
Nato je bil soglasno sprejet naslednji
s k l e p š t. 294:
1. Občinski svet občine Lendava potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih
gospodarskih javnih služb varstva okolja za javno službo »oskrba s pitno vodo na
območju občine Lendava v letu 2018«, pri čemer je vrednost omrežnine po zaključeni
investiciji Regijski vodovod – podsistem A 3,6342 EUR za DN 20 in vodarina 0,5161
EUR/m3 ob upoštevanju neizkoriščenih zmogljivosti sistema navedenih v elaboratu.
2. Cene začnejo veljati s 1.1.2018, s čemer se na območju občine Lendava zaključuje
investicija Regijska vodooskrba – podsistem A.
3. Občinski svet se bo ob sprejemanju proračuna za leto 2018 odločal o morebitnem
znižanju cene s pomočjo subvencije iz občinskega proračuna.
4. Občinski svet ugotavlja, da občina Lendava na podlagi sprejetih sklepov ohranja eno
od najnižjih cen vodooskrbe v Sloveniji ter ob tem zanesljivo in varno oskrbo v
naslednjih desetletjih.
K 5. točki dnevnega reda
Predlog sprememb in dopolnitev:
5.1. načrta razvojnih programov občine 2017 – 2020 – 1. sprememba
5.2. načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2017 – 1. sprememba čistopisa
Gradivo so člani sveta prejeli z sklicem seje, pred sejo pa so na mizo prejeli še modifikacijo
načrta razvojnih programov občine 2017 – 2020 – 1. sprememba.
12

Uvod k točki sta podala mag. Anton Balažek, župan občine in Danijela Levačič, Vodja NOE
za splošne in premoženjske zadeve.
Mag. Anton Balažek, župan občine na kratko razloži, da se dodajajo tri nove proračunske
postavke, in sicer za vzpostavitev športnega igrišča za nogometno akademijo in fitnes na
prostem, nakup defibrilatorja za ZD Lendava, ki je bil prijavljen na razpis ministrstva ter za
obnovo vrtca na Hotizi in obnovo podružničnih vrtcev Gaberje in Dolga vas.
Danijela Levačič, Vodja NOE za splošne in premoženjske zadeve doda, da mora pri sanaciji
vrtca v Hotizi NRP ločen od NRP podružničnih vrtcev. Pri NRP vzdrževanje občinskih cest in
NRP obnova podružničnih vrtcev pa samo prihaja do spremembe na že obstoječih investicijah,
ki so že uvrščene v NRP.
Razprave ni bilo.
Stanislav Gjerkeš, podžupan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) predlaga
glasovanje.
Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.
Nato sta bila soglasno sprejeta naslednja
s k l e p š t . 295:
Občinski svet sprejema predlog sprememb in dopolnitev Načrta razvojnih programov občine
2017-2020 – 1. sprememba, v predloženi obliki.
in
s k l e p š t . 296:
Občinski svet sprejema predlog sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem občine za leto 2017 – 1. sprememba čistopisa v predloženi obliki.
K 6. točki dnevnega reda
Predlog sklepa o priznanjih občine Lendava za leto 2017
Gradivo so člani sveta prejeli z sklicem seje.
Marija Unger (Lista Anton Balažek – županova lista) je predstavila predlog Komisije za
pripravo statuta in poslovnika ter za občinska priznanja o priznanjih občine Lendava za
leto 2017.
Stanislav Gjerkeš, podžupan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) predlaga
glasovanje.
Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.
Nato so bili soglasno sprejeti
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s k l e p š t. 297:
Občinski svet podeljuje Priznanje Občine Lendava za leto 2017 Arpadu Sobočan,
samostojnemu podjetniku z dejavnostjo avtoprevozništvo in kurivo iz Dolnjega Lakoša
-

za njegovo že skoraj 35 letno izvajanje obrtne dejavnosti na področju avtoprevozništva
in kuriva, za širitev svoje dejavnosti in zaposlovanja, za vzorno članstvo v Območno
obrtni podjetniški zbornici, za prenašanje znanja in izkušenj na mlajše generacije ter za
vsestransko delovanje v sekciji avtoprevoznikov.

s k l e p š t. 298:
Občinski svet podeljuje Plaketo Občine Lendava za leto 2017 Neđadiju Derviši – Neđoju,
slaščičarju v Lendavi
-

za njegovo pripadnost Lendavi, človeški odnos do soljudi in mesta, za povezovalno in
družabno vlogo ter za odličen sladoled.

s k l e p š t . 299:
Občinski svet podeljuje naziv Časnega občana Občine Lendava za leto 2017 Francu Geriču,
učitelju likovne umetnosti, muzejskemu delavcu in nekdanjemu direktorju Galerije
Muzej Lendava
-

za zasluge dosežene pri strokovnem delu na področju umetnostnih stvaritev, za uspešno
izpeljan umetniški projekt odlivanja v bron, za vsestransko umetniško delo za Zvezo
Slovencev v Porabju na Madžarskem, za sodelovanje s prestižnimi galerijami in zasebnimi zbiratelji v evropskem prostoru in za osebni prispevek pri promociji ter ugledu
Lendave v Sloveniji in tujini.

in
s k l e p š t . 300:
Občinski svet podeljuje Priznanje za najlepše urejeno naselje v občini Lendava naselju –
Čentiba
-

za celostno podobo naselja, kot priznanje za nesebični trud krajanom in vzpodbudo za
nadaljnje aktivnosti v smislu ohranjanja urejenosti, privlačnosti in razpoznavnosti
kraja.
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K 7. točki dnevnega reda
Volitve in imenovanja
7.2. Predlog sklepa o soglasju h kandidatu za direktorja KKC Lendava
7.3. Predlog sklepa o imenovanju člana sveta zavoda Dom starejših Lendava
7.2. Predlog sklepa o soglasju h kandidatu za direktorja KKC Lendava
Janez Somi (SDS) je predlog - mnenje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja o soglasju h kandidatu za direktorja KKC Lendava.
Razprave ni bilo.
Stanislav Gjerkeš, podžupan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) predlaga
glasovanje.
Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.
Soglasno je sprejet
s k l e p š t . 301:
Občinski svet Občine Lendava daje po predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja k imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava
– Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, dr. Alberta Halász, Gornji Lakoš, Gozdna
ulica 18, 9220 Lendava, svoje soglasje.

7.3. Predlog sklepa o imenovanju člana sveta zavoda Dom starejših Lendava
Janez Somi (SDS) je predstavil predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja o imenovanju člana sveta zavoda Dom starejših Lendava.
Razprave ni bilo.
Stanislav Gjerkeš, podžupan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) predlaga
glasovanje.
Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.
Soglasno je sprejet
s k l e p š t . 302:
Občinski svet Občine Lendava zaradi poteka mandata članom sveta zavoda Dom starejših
Lendava, za predstavnico lokalne skupnosti v svetu javnega zavoda za naslednje mandatno
obdobje imenuje Terezijo CUK, članico občinskega sveta iz Banute 1, 9220 Lendava.
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K 8. točki dnevnega reda
Informacija župana
1. Pristop k mreži zdravih mest pod pokroviteljstvom WHO
Člani občinskega sveta so dobili gradivo na mizo o zdravstvenem stanju v občini Lendava.
Mag. Anton Balažek, župan občine v nadaljevanju pojasni, da se bo investicijska dejavnost v
zadevi nogometne akademije začela predvidoma že v tem letu in bo prinesla nov zagon na
področju športa in rekreacije. V občini sta dva problema, in sicer imamo najbolj nerazgibane
otroke v Sloveniji in najmanj vključenih ljudi v sejalne programe (rak na debelem črevesu, rak
na materničnem vrat…). Kot lokalna skupnost bi se vključili tako, da bi sprejeli pobudo WHO
in bi se vključili v projekt zdravih mest, hkrati pa bi bila omogočena uporaba športne
infrastrukture za rekreativce.
Razprave ni bilo.
Stanislav Gjerkeš, podžupan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) predlaga
glasovanje.
Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.
Soglasno je sprejet
s k l e p š t. 303:
Občinski svet Občine Lendava z namenom izboljšanja zdravstvenega stanja v občini na vseh
področjih, tako na ravni oskrbe kot izboljšanja gibalnih sposobnosti občanov, kakor tudi z
namenom medsebojne izmenjave izkušenj mest udeleženih v projektu, pristopa k projektu –
mreži zdravih mest.
2. Praznovanje 21. občinskega praznika
Naslednja informacija se nanaša na praznovanje 21. občinskega praznika, ki se bo odvijal
naslednji teden in ob tem vse prisotne povabi, da se udeležijo dogodkov ob prazniku.
3. Tožba KG Lendava proti občini Lendava
Župan občine je podal informacijo o neuspeli tožbi KG Lendava proti občini Lendava, saj je
drugostopenjsko sodišče zadevo vrnilo v ponovno odločanje sodišču 1. stopnje, ki je tožbeni
zahtevek KG Lendava v celoti zavrnilo in odločilo v prid Občini z ugotovitvijo, da KG ni bila
povzročena nobena škoda. KG pa mora občini povrniti tudi pravdne stroške ki znašajo cca.
50.000 EUR.
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4. Gradnja rastlinjakov
Člani občinskega sveta so prejeli gradivo na mizo.
Informacijo poda Stanislav Gjerkeš, podžupan občine (Lista Anton Balažek – županova
lista) – v postopku se je ugotovilo, da občina mora dopolniti že sprejeti sklep o pričetku
postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Lendavi z
jasno navedbo, kateri subjekt oziroma kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje pogoje 4. odstavka
3.ea člena ZKZ.
Stanislav Gjerkeš, podžupan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) predlaga
glasovanje.
Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.
Soglasno je sprejet
s k l e p š t. 304:
Občinski svet sprejema predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka
priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Lendavi v predloženi
obliki.
5. Predlog sprememb terminskega plana in dodatni stroški na projektu občinski
podrobni prostorski načrt Industrijska cona Lendava
Člani občinskega sveta so prejeli gradivo na mizo.
Informacijo poda Robert Recek, Višji svetovalec za okoljske zadeve in komunalno
informacijski sistem.
Mag. Anton Balažek, župan občine predlaga, da občinski svet ne potrdi tega terminskega
plana, ker so potekli vsi roki za potrebne aktivnosti in so podjetja zelo nezadovoljna. Prav tako
pove, da je izvajalec izigral občino, saj je vodil razgovore o zadevah, za katere ni imel
pristojnosti. Pristojen je bil samo za pripravo strokovnih podlag in nič drugega. Župan občine
je občinski svet seznanil še z okrepitvijo strokovne službe na tem področju.
Razprave ni bilo.
6. Kadrovski načrt za leto 2017 in 2018 – sprememba
Informacijo poda Aleksandra Kozak, tajnik občine, ki razloži da sta se z vidika kadrovskih
resursov okrepili dve področji in sicer okoljevarstveno področje in režijski obrat. Ob sprejetju
proračuna za leto 2018 se bo temu primerno uskladil tudi kadrovski načrt.
Razprave ni bilo.
17

K 9. točki dnevnega reda
Vloge občanov in inštitucij
Uvod k točki je podal mag. Anton Balažek, župan občine, ki poda pojasnilo, da občan Božo
Pongrac, sicer predsednik društva Zarja opozarja na prostorsko problematiko pri delitvi hrane
socialno šibkim, ki jo izvaja RK v bivšem prostoru srednješolskega centra in predlaga, da se
občinska uprava poveže z RK ter da se najdejo primerni prostore za skladiščenje in delitev
hrane (npr. zgradba bivšega vrtca, bivša policijska postaja…).
K 10. točki dnevnega reda
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Jasna Bračič-Szabó je člane sveta seznanila z vprašanjem občinskega svetnika Daniela
Gömböša (Lista Mladost in izkušnje – županova lista), ki je po elektronski pošti naslovil
vprašanje, koliko točk ima današnja seja in hkrati opozarja na nedoslednost v 23. členu
Poslovnika občinskega sveta, ki govori o posredovanju gradiva ter opozarja, da ni točno
določeno, kako ravnati v primeru, ko je za sejo predlaganih natanko 6. točk.
Občinska uprava bo odgovor članu sveta posredovala po elektronski pošti.
Ob tem je mag. Anton Balažek, župan občine opozoril, da je potrebno gradiva za sejo
posredovati pravočasno, ne glede na število točk dnevnega reda, saj ima občinska uprava za
pripravo gradiv podana primerna navodila,
Seja je zvočno posneta. Zvočni zapis se hrani v NOE Urad župana, stiki z javnostmi in lokalna
samouprava, Odsek za lokalno samoupravo.
Seja je bila zaključena ob 17.43 uri.

Zapisnik sestavili:
Snježana BABIČ, l.r.
Jasna BRAČIČ-SZABÓ, l.r

Stanislav GJERKEŠ l.r.
Podžupan – Alpolgármester
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