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ZAPISNIK
14. /redne/ SEJE OBČINSKEGA SVETA
(26.4.2017)

GRADIVO PRIPRAVILA:
NOE za družbene dejavnosti in
lokalno samoupravo

PREDLAGATELJ:
Župan - Polgármester
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Z A P I S N I K
(skrajšani)
14. /redne/ seje Občinskega sveta Občine Lendava, ki je bila v sredo, 26. 4. 2017 ob 13.00
uri v veliki dvorani Mestne hiše, Glavna ulica 20, Lendava.
Sejo občinskega sveta je sklical mag. Anton BALAŽEK, župan Občine Lendava (Lista
Anton Balažek – županova lista), ki je sejo tudi vodil.
Seji sveta je prisostvovalo 16 članov občinskega sveta.
Odsotni so bili: Daniel Gömböš (Lista Mladost in izkušnje – županov lista), Ivan Koncut
(Lista za Koncuta.si) in Igor Kulčar (Lendava – tudi moja občina).
Seji sveta so prisostvovali še:
1. Aleksandra KOZAK, tajnik občine,
2. Jasna BRAČIČ-SZABÓ, podsekretar – vodja NOE za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo,
3. Aleksandra KRESLIN, vodja NOE za premoženjske, finančne in računovodske zadeve do
6. točke dnevnega reda,
4. mag. Tibor HEBAR, vodja NOE za medobčinsko upravo, inšpektorat in redarstvo
5. Miran DOMA, inšpektor v Organu skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in
Kobilje
6. Danijela LEVAČIČ, višja svetovalka za pripravo in izvrševanje proračuna, do 4. točke
dnevnega reda
7. Snježana BABIĆ, pravnik VII/1
8. Aleksandra SARJAŠ, Publicist VII/2
9. Aleksander Varga, predsednik Nadzornega odbora občine, do 7. točke dnevnega reda
10. Dušan Blatnik, predstavnik podjetja Savaprojekt d.o.o. Krško pri 6. točki dnevnega reda,
11. Robert Recek, Višji svetovalec za okoljske zadeve in komunalno informacijski sistem, pri
6. točki dnevnega reda
12. Predstavniki sredstev javnega obveščanja
Mag. Anton Balažek, župan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) je po ugotovitvi
sklepčnosti (16 prisotnih članov sveta) v uvodnem pozdravnem nagovoru izpostavil, da na
današnji seji sveta po obsegu izstopa dokumentacija pri dveh točkah dnevnega reda in sicer
dokumentacija, vezana na zaključni račun, kar je po večini že bilo objavljeno na Ajpesu in druga
dokumentacija, ki se nanaša na strategijo Lokalnega programa kulture, kar pa še gre v javno
obravnavo.
Nato je župan občine mag. Anton Balažek (Lista Anton Balažek – županova lista)
predlagal, da se pred določitvijo dnevnega reda odloči o potrditvi zapisnika in sprejetih sklepih
2. izredne seje z dne 31.3.2017.
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Jasna Bračič-Szabó, vodja NOE za DD in LS je svetnike seznanila, da je k predlogu
zapisnika 2. /izredne/ seje občinskega sveta pripombe podal župan občine, mag Anton
Balažek.
Pripombe so podane:
-

na str. 4 zapisnika: pri 2. točki dnevnega reda,
na str. 5 zapisnika: pri 2. točki dnevnega reda,
na str. 6 zapisnika: pri 3. točki dnevnega reda.

Vse pripombe so v predlogu zapisnika, ki so ga člani sveta prejeli v gradivu posebej označene.
Mag. Anton Balažek, župan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) je podal dodatno
obrazložitev podanih pripomb.
Nato je mag. Anton Balažek, župan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) predlagal
glasovanje o potrditvi zapisnika 2. /izredne/ seje občinskega sveta, s tem, da se prvotno glasuje
o potrditvi podanih pripomb.
Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.
Soglasno je bil sprejet
s k l e p št. 235 :
Občinski svet soglaša, da se v zapisnik 2. /izredne/ seje z dne 31.3.2017 vnesejo podane
pripombe v predloženi obliki.
Nato je bil soglasno sprejet
s k l e p št. 236 :
Občinski svet potrjuje zapisnik 2. /izredne/ seje z dne 31.3.2017, skupaj s podanimi pripombami,
v predloženi obliki.
Nato je mag. Anton Balažek, župan občine (Lista Anton Balažek – županova lista)
predlagal, da se seja nadaljuje z določitvijo dnevnega reda.
K 1. točki dnevnega reda
Določitev dnevnega reda
Mag. Anton Balažek, župan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) je podal
obrazložitev potrebe po spremembi Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju
občinske uprave občine Lendava in sicer, da se rok za uskladitev odloka z aktom in pogodbami
o zaposlitvi podaljša za nadaljnjih 30 dni. Navedeno pomeni razširitev dnevnega reda in sicer s
točko:
4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o notranji organizaciji in delovnem
področju občinske uprave občine Lendava – skrajšani postopek.
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Glasuje se o dnevnem redu, skupaj z razširitvijo dnevnega reda.
Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.
Soglasno sta bila sprejeta
s k l e p št. 237 :
Občinski svet določa naslednji dnevni red 14. /redne/ seje občinskega sveta:
1. Določitev dnevnega reda
2. Poročilo o izvedenih aktivnostih po prvi obravnavi predloga statuta občine Lendava
3. Predlog zaključnega računa proračuna Občine Lendava za leto 2016 s prilogami:
-

Poslovno poročilo
Realizacija splošnega dela z obrazložitvijo
Realizacija posebnega dela z obrazložitvijo
Realizacija načrta razvojnih programov z obrazložitvijo
Pregled in poročilo o prerazporeditvah
Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premoženjem občine

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava – skrajšani postopek
5. Predlog lokalnega programa za kulturo 2017 - 2025
6. Predstavitev projekta Celostna prometna strategija občine Lendava
7. Predstavitev dogovora s civilno iniciativo za ohranitev vinogradov in vinogradništva v
Lendavskih goricah
8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah tehničnega pravilnika o zbiranju in
prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Lendava – 3. sprememba – nadaljevanje obravnave
8. 1. Predlog Programa izvajanja GJS zbiranje in prevoz odpadkov na območju občine Lendava za leto 2017 – nadaljevanje obravnave

9. Program komunalnega opremljanja Industrijske cone in načrt prodaje zemljišč
10. Predlog sklepa o potrditvi Konvencije o ustanovitvi in statuta Evropskega združenja za
teritorialno sodelovanje Muraba
11. Predlog Načrta porabe sredstev koncesijske dajatve iz naslova daljinskega ogrevanja
za leto 2017
12. Volitve in imenovanja
12.1. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Zdravstveni dom Lendava
12.2. Predlog mnenja k imenovanju ravnatelja javnega zavoda Glasbena šola Lendava
12.3. Razrešitev in imenovanje predstavnika Občine Lendava v svetu javnega zavoda Pomurske lekarne Murska
Sobota
12.4. Oblikovanje predloga za imenovanje nadomestnega člana v svetu IO JSKD Lendava

13. Informacija župana
14. Vloge občanov in inštitucij
15. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
in
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s k l e p št. 238 :
Občinski svet soglaša, da se obravnava 4. točke dnevnega reda Predlog Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Lendava obravnava po skrajšanem postopku.
K 2. točki dnevnega reda
Poročilo o izvedenih aktivnostih po prvi obravnavi predloga statuta občine Lendava
Člani občinskega sveta so prejeli gradivo k točki dnevnega reda.
Mag. Anton Balažek, župan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) je člane sveta
seznanil s slabim odzivom javnosti v postopku javne obravnave.
Kratko informacijo k točki je podala Jasna Bračič-Szabó, ki je izpostavila tudi izvedena
usklajevanja predloga s predstavniki občinske narodne skupnosti ter člane sveta obvestila o
podaljšanju javne obravnave do 30.4.2017.
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali:
-

Mihael Kasaš (Lista dr. Mihael Kasaš) – je opozoril na nezdružljivost funkcij
predsednikov svetov KS in direktorjev javnih zavodih s članstvom v občinskem svetu.
mag. Anton Balažek, župan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) je podal
predlog, da se pripomba poda v okviru javne obravnave do 30. aprila.

Po razpravi mag. Anton Balažek, župan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) poda
predlog glasovanja.
Prisotnih je bilo 16 članov sveta.
Soglasno je bil sprejet
s k l e p š t. 239 :
Občinski svet se je seznanil s poročilom o izvedenih aktivnostih po prvi obravnavi predloga
statuta občine Lendava. Ob tem soglaša s predlogom župana občine, da se pri opredelitvi do
podanih pripomb upoštevajo naslednji kriteriji:
- pravna podlaga
- pristojnost občine in
- da se zakonska določila ne vnašajo v besedilo statuta.
K 3. točki dnevnega reda
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Lendava za leto 2016 s prilogami:
- Poslovno poročilo
- Realizacija splošnega dela z obrazložitvijo
- Realizacija posebnega dela z obrazložitvijo
- Realizacija načrta razvojnih programov z obrazložitvijo
- Pregled in poročilo o prerazporeditvah
- Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premoženjem občine
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Člani občinskega sveta so prejeli gradivo k točki dnevnega reda.
Uvod k točki je podal mag. Anton Balažek, župan občine Lendava (Lista Anton Balažek –
županova lista), ki je podatke zaključnega računa predstavil tudi preko powerpoint prezentacije.
Peter Novak (N.Si) je podal mnenje Odbora za premoženje in finance.
V razpravi so sodelovali:
-

-

-

Robert Berki (Lista - Delovna mesta mladim) – meni, da je potrebno večjo pozornost
posvetiti terjatvam, pri čemer v skupini terjatev do kupcev večinski delež predstavljajo

terjatve iz naslova neplačanih najemnin za neprofitna stanovanja in terjatve do CEROP
d.o.o
Jožef Gerenčer (SMC) - izpostavi, da je zaključni račun posledica preteklih poslovnih
dogodkov. Posej izpostavi vprašanje koncesijskih dajatev (črpanje plina, geotermija)
za katere sicer točno ne ve, kdo je njihov plačnik, vendar ugotavlja, da je prihodek iz
tega naslova zelo nizek. Nadalje postavlja vprašanje glede tekočih transferjev na
odhodkovni strani in sicer ali vsa društva poročajo o namenski porabi pridobljenih
proračunskih sredstev. Opozarja pa tudi na polovično realizacijo prihodkov iz naslova
prodaje stavnih zemljišč, zato predlaga, da se bodoče vlagatelje privabi tudi z drugimi
oblikami vzpodbud.
dr. Mihael Kasaš (Lista dr. Mihael Kasaš) – ki je prav tako podal svoje mnenje o statusu
koncesijskih dajatev, predvsem iz naslova uporabe gozda in zemeljskega plina ter prisotne
vprašal kdo se je kdaj boril za boljšo učinkovitost črpanja koncesnin ter interese v prid občine.

-

Peter Novak (N.Si) se je dotaknil demografskih gibanj – brezposelnost se ni znižala po
pričakovanjih, dnevni migranti se povečujejo, domači mladi občani pa se izseljujejo.
Predlaga, da se v tej smeri sprejmejo določeni ukrepe.

Odgovor glede koncesijskih dajatev sta podala mag. Anton Balažek, župan občine (Lista
Anton Balažek – županova lista) in Aleksandra Kreslin, vodja NOE za premoženjske,
finančne in računovodske zadeve.
mag. Anton Balažek, župan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) je podal odgovor
tudi glede vprašanja brezposelnosti, pri čemer je spomnil na zgubljena delovna mesta v primeru
stečaja Mure in Nafte in katera se niso nadomestila z novimi delovnimi mesti ter na razmerja
domačih in tujih delavcev v podjetjih, ki imajo sedež v naši občini (npr. Lek).
Po razpravi mag. Anton Balažek, župan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) poda
predlog sklepa.
Prisotnih je bilo 16 članov sveta.
Soglasno je bil sprejet
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s k l e p š t. 240 :
1. Občinski svet sprejema Zaključni račun proračuna občine Lendava za leto 2016 s
prilogami:
-

Poslovno poročilo občine Lendava za leto 2016
Realizacija in obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna Občine Lendava za leto 2016
Realizacija in obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna Občine Lendava za leto 2016
Realizacija in obrazložitev Načrta razvojnih programov proračuna Občine Lendava za
leto 2016
Pregled in poročilo o izvršenih prerazporeditvah ter vključevanju namenskih prihodkov
v proračun Občine Lendava za obdobje od 5.3. do 31.12.2016
Pregled izvršenih prerazporeditev v proračunu KS za obdobje 5.3. do 31.12.2016.

2. Občinski svet sprejema Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Lendava za leto 2016, s tem, da se poročilo metodološko uredi in dopolni.
K 4. točki dnevnega reda
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o notranji organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Lendava – skrajšani postopek
Člani občinskega sveta so gradivo k točki dnevnega reda prejeli pred pričetkom seje na
mizo.
Obrazložitev točke je podal mag. Anton Balažek, župan občine (Lista Anton Balažek –
županova lista).
Prisotnih je bilo 16 članov sveta.
Soglasno je bil sprejet
s k l e p š t. 241 :
1. Občinski svet sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o notranji
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Lendava (2. sprememba) v
predloženi obliki.
2. Odlok se objavi v Uradnem listu RS. Po veljavnosti odloka se odlok objavi tudi na
občinski spletni strani v slovenskem in madžarskem jeziku.
K 5. točki dnevnega reda
Predlog lokalnega programa za kulturo 2017 - 2025
Člani občinskega sveta so prejeli gradivo k točki dnevnega reda.
Obrazložitev točke je podana preko powerpoint predstavitve.
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Ferenc Horváth, (predstavnik madžarske narodne skupnosti) je podal mnenje Odbora za
družbene dejavnosti, mladino in šport k predlogu Lokalnega programa za kulturo 2017 –
2025 in k predlogu Izvajanja lokalnega programa kulture v letu 2017 ter k predlogu
aktivnosti za EPK Lendava 2025.
V razpravi so sodelovali:
- dr. Mihael Kasaš (Lista dr. Mihael Kasaš) je čestital pripravljavcem gradiva na
izredno dobro opravljenem delu, podal pa je predlog, da se v programu podprejo tiste
KS, ki so bolj aktivne. Omenil je tudi željo KS Dolina po ohranitvi lokalne knjižnice
katero želijo imeti tudi v prihodnje.
- Marija Unger (Lista Anton Balažek – županova lista) je pripomnila, da je gradivo
dobro pripravljeno, bo pa potrebno pripraviti občane, da bodo program vzeli za svojega.
Kot aktivne udeležence programa je izpostavila mlade in starejše občane.
- Drago Nađ (Desus) prav tako čestita akterjem na dobro opravljenem delu in predlaga
izvedbo aktivnosti na izvedbeni ravni.
- Ferenc Horváth (predstavnik madžarske narodne skupnosti) prav tako dobro
ocenjuje pripravljen program, izrazi pa obžalovanje, da madžarska narodna skupnost pri
pripravi programa ni sodelovala v večji meri, meni pa, da se lahko to še dopolni.
- mag. Anton Balažek, župan občine pripomni, da bi bilo potrebno v program vključiti
tudi Tehnično kulturo in lutkarje oz. kulturno društvo Pupilla in predlaga, da se ta
predlog upošteva na izvedbeni ravni programa.
Mag. Anton Balažek, župan občine predlaga glasovanje.
Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.
Nato je bil ob obravnavi
1. predloga Lokalnega programa za kulturo v Občini Lendava 2017 – 2025 (strategije) in
2. predloga Izvajanja lokalnega (operativnega) programa kulture v letu 2017 in aktivnosti
za EPK Lendava 2025
soglasno sprejet
s k l e p š t. 242:
1. Občinski svet je sprejel predlog Lokalnega programa za kulturo v Občini Lendava 2017 –
2025 kot izhodišče za 60 dnevno javno obravnavo. Ob tem nalaga pripravljavcem, da
pripravijo komunikacijski načrt za učinkovito javno obravnavo.
2. Občinski svet je sprejel predlog Izvajanja lokalnega (operativnega) programa kulture v letu
2017 in predlagane aktivnosti za pripravo kandidature EPK Lendava 2025, in zavzel
naslednje stališče:
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a) nosilci in vrednosti zapisane v program so informativnega značaja in jih
župan lahko prerazporeja znotraj programa,
b) v program je potrebno vključiti tudi lutkovno dejavnost in tehnično kulturno
dediščino.
K 6. točki dnevnega reda
Predstavitev projekta Celostna prometna strategija občine Lendava
Gradivo so člani sveta prejeli k točki dnevnega reda.
Uvod k točki je podal Dušan Blatnik, predstavnik podjetja Savaprojekt d.o.o. Krško.
Mag. Anton Balažek, župan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) meni, da mora
strategija dati odgovor, ali je prometne strategija v Lendavi primerna za dosego zastavljenih
ciljev, Ministrstvo za šolstvo pa bo moralo s tega področja pregledati svoje predpise in se
opredelit do njih (npr. spremljanje otroka v šolo, organizacija šolskih prevozov…). Poudari, da
je od izdelovalcev pričakoval celovito gradivo, manjkajo vmesni koraki in podatki, zato je do
naslednje seje občinskega sveta to potrebno narediti.
Jožef Gerenčer (SMC) je predstavil mnenje Odbora za okolje in prostor k predlogu projekta
Celostna prometna strategija občine Lendava.
V razpravi so sodelovali:
- Jožef Gerenčer (SMC) – meni, da je prometna infrastruktura v občini Lendava na
splošno v redu in na visokem nivoju. Treba je urediti prometno infrastrukturo v goricah
(ceste, pločniki), v Industrijski coni in v Kranjčevi ulici. Marsikje so kolesarske ceste
zgrajene, vendar so robniki neprimerno urejeni in na določenih odsekih nevarni.
- Marija Unger (Lista Anton Balažek – županova lista) poda svoje mnenje, da starše
kljub opravljenemu kolesarskemu izpitu otrok še vedno skrbi za varno vožnjo otrok,
zato so bolj previdni pri vožnji otrok s kolesom v šolo.
- Dr. Mihael Kasaš (Lista dr. Mihael Kasaš) poda repliko, da je otroke potrebno naučiti
samostojnega kolesarjenja. Podal je predlog, da se starše in otroke stimulira z nagradami
(npr. kdo se največkrat pripelje s kolesom ali pride peš v šolo). Glede pločnikov
predlaga, da ni potrebno da so izgrajeni, dovolj je le ena označba na cesti (npr. cesta
proti Čakovcu). Podpira razmišljanje, da se Glavna ulica zapre za motorni promet.
- Drago Nađ (DeSUS) – meni, da je akcijski načrt dobro zastavljen. Tudi meni, da bi
lahko več naredili glede avtobusnih prevozov. Več pozornosti pa bi morali posvetiti
problematiki kolesarjev in pešcev v gričevnatih predelih občine.
- Peter Novak (N.Si) – meni, da so pločniki previsoki.
- Mag. Anton Balažek, župan občine (Lista Anton Balažek – županova lista)
pripomni, da je današnja razprava prva seznanitev občinskega sveta z predloženim
gradivom. Predlaga, da se naloge razdelijo na dva dela in sicer eno so naloge, ki jih
mora pripravljavec narediti po pogodbi, drugo pa so naloge, ki jih strokovne službe
občinske uprave morajo narediti v sklopu tega. Poudari pa, da ni govora o zapiranju
mestnega jedra, ampak o spreminjanju režima v korist kolesarjev in pešcev, da se
mestno jedro in prometnica uredi zanje bolj prijazno in motivacijsko.
mag. Anton Balažek, župan občine predlaga glasovanje.
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Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.
Soglasno je bil sprejet naslednji
s k l e p š t. 243:
1. Občinski svet se je seznanil s potekom projekta Celostna prometna strategija Občine
Lendava ter akcijskim načrtom za realizacijo tega projekta.
2. Občinski svet ugotavlja, da je dokument usmerjen predvsem v spremembo miselnosti in
prometnih navad, pri tem pa manjkajo konkretne ugotovitve.
3. Občinski svet soglaša s predlogom župana občine, da občinska uprava v roku 30 dni
pripravi spremljajoči informativni dokument, ki bo v izvedenem delu podpiral strategijo
in predloge, ki bi jih vzporedno morale pripraviti strokovne službe občinske uprave
(kolesarske poti, pohodniške poti, kolesarski center, štetje prometa in tveganja v
prometu, vloga šol in vrtcev).
4. Nadalje občinski svet podpira predlog župana občine, da izvajalec projekta za
prihodnjo sejo občinskega sveta pripravi celovito gradivo, analizo ter ugotovitve na
katerih temelji akcijski načrt in predlagane rešitve.
Nato je mag. Anton Balažek, župan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) ob 15.15
uri odredil 15 minutni odmor.
Seja se nadaljuje ob 15.37 uri.
Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
K 7. točki dnevnega reda
Predstavitev dogovora s civilno iniciativo za ohranitev vinogradov in vinogradništva v
Lendavskih goricah
Gradivo so člani sveta prejeli k točki dnevnega reda.
Uvod k točki je podal mag. Anton Balažek, župan občine (Lista Anton Balažek – županova
lista) in je poudaril, da občani zahtevajo odgovornejše izvajanje komunalnega reda. Potrebno
je narediti operativni plan inšpekcijsko - redarskega nadzora v gričevnatem delu občine.
V razpravi so sodelovali:
- Dr. Mihael Kasaš (Lista dr. Mihael Kasaš) - izpostavi, da se lahko zmanjša število
tovornjakov za zbiranje in odvoz odpadkov, če bodo občani sami odvažali odpadke v
zbirne centre, katerih izgradnjo tudi podpira. V nadaljevanju je omenil, da se premala
pozornost posveča namiznemu grozdju za prodajo in izdelavi grozdnega soka.
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Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.
Soglasno je bil sprejet naslednji
s k l e p š t. 244 :
Občinski svet se je seznanil z vsebino peticije Civilne iniciative za ohranitev vinogradov in
vinogradništva v Lendavskih goricah ter rezultati pogovorov s predstavniki civilne iniciative
in ob tem:
1. soglaša z vsebino in rezultati dogovora s predstavniki civilne iniciative, ki se nanašajo
na:
a). spremembo Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na
območju občine Lendava tako, da se odvoz MKO od nenaseljenih objektov uredi z
obveznim nakupom 4 vreč (2+2) letno,
b). da se za vinske kleti in počitniške hiše, ki so vezane na obdelavo vinogradov spremeni
višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča iz faktorja 3 na faktor 1, po zakonu
lahko ta sprememba začne veljati s 1.1.2018,
c). da se prioritetno pristopi k okrepljenem nadzoru izvajanja komunalnega reda v
gričevnatem delu goric. Načrt aktivnosti inšpekcijsko redarskega nadzora se naj
pripravi v 15 dneh,
d). da se pripravi načrt sanacije cestišč in hudourniških jarkov v gričevnatem delu
občine pri čemer se naj prioritetno obravnava Novi Tomaž – Ujtomaš, okvirni načrt
sanacijskih del se naj pripravi v roku 15 dni,
2. ugotavlja, da se je na predlog Civilne iniciative in pobudo župana oblikovala delovna
skupina pri kmetijsko gozdarskem zavodu Murska Sobota za izdelavo »Strategije
razvoja vinogradništva v lendavskih goricah«.

K 8. točki dnevnega reda
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Lendava – 3. sprememba – nadaljevanje
obravnave
8. 1. Predlog Programa izvajanja GJS zbiranje in prevoz odpadkov na območju občine Lendava za
leto 2017 – nadaljevanje obravnave

Gradivo k točki so člani sveta prejeli.
Obrazložitev točke je podal Miran Doma, Inšpektor v Organu skupne občinske uprave
občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje.
Jožef Gerenčer (SMC) je podal mnenje Odbora za okolje in prostor k predlogu Pravilnika o spre-

membah in dopolnitvah tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Lendava – 3. sprememba in k predlogu Programa izvajanja GJS
zbiranje in prevoz odpadkov na območju občine Lendava za leto 2017.
Mag. Anton Balažek, župan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) je podal dodatno
obrazložitev glede lokacij ekoloških otokov in mnenje občanov glede tega. Ob tem je podal
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predlog, da javno podjetje EKO-PARK do naslednje seje občinskega sveta pripravi simulacijo,
kaj z vidika ekonomike pomeni zbiranje stekla na izvoru in kaj pomeni ukinitev ekoloških
otokov.
V razpravi so sodelovali:
- Stanislav Gjerkeš (Lista Anton Balažek – županova lista) – želi, da se povzetek njegove razprave zapiše v zapisnik in sicer, meni, da je 4 tedenski odvoz MKO od gospodinjstev predolga doba, zato predlaga 3 tedenski odvoz MKO od gospodinjstev, odvoz
papirja pa predlaga iz sedanjih 4 tednov na 6 tedne. Pri tem bi stroški odvoza ostali
nespremenjeni. Nadalje meni, da so občani za ukinitev ekoloških otokov. Ima pa pripombo na 6. člen sprememb Pravilnika in predlaga, da se pri definiciji nenaseljenega
objekta doda …da ima priključek na vodovodni sistem ALI električno omrežje.
-

Ferenc Horváth (predstavnik madžarske narodne skupnosti) se strinja s 3 tedenskim odvozom mešanih odpadkov. Predlaga, da bi se letno vsaj enkrat organiziralo zbiranje nevarnih
odpadkov, avtomobilskih gum….

-

Jožef Gerenčer (SMC) – se ne strinja s predlagano spremembo režima zbiranja in odvoza MKO, saj meni, da so se občani prilagodili in sistem deluje. Težave imajo predvsem tisti občani, ki odpadkov ne ločujejo. V nasprotnem primeru lahko pride do rušenja sistema in podražitve storitev. Poudari pa, da je vsako leto s premično zbiralnico
organizirano zbiranje nevarnih odpadkov, predvidoma meseca oktobra, ugotavlja pa,
da občani tega ne koristijo v dovoljšnji meri.
mag. Anton Balažek, župan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) – meni,
da ima JP Eko-Park dodatne prihodke iz naslova zbiranja papirja na izvoru. Predlagal
je zbiranje stekla na izvoru, ukinitev ekoloških otokov in povečanje frekvence odvoza
mešanih komunalnih odpadkov. Podpira tudi predlog za modifikacijo 6. člena sprememb pravilnika glede definicije nenaseljenega objekta (dodati ALI priključek na električno omrežje).
Jožef Gerenčer (SMC) - se strinja glede ukinitve ekoloških otokov, glede prihodkov
od papirja pa pove, da Eko-park vozi veliko večino papirja na Cerop in da nima prihodkov iz tega naslova, proda se le mali del, kar pa je glede na ceno (t) zanemarljiv prihodek.
Dr. Mihael Kasaš (Lista dr. Mihael Kasaš) – meni, da JP Eko-park lahko papir proda,
prav tako se lahko prodajo gume.
Jožef Gerenčer (SMC) je podal odgovor dr. Mihael Kasašu (Lista dr. Mihael Kasaš)
in sicer, da je zbiranje in odvoz papirja večinoma del gospodarske javne službe, zato ga
podjetje ne sme tržiti.

-

-

-

Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta, s tem, da sta se v skladu s 42. členom Poslovnika
občinskega sveta iz glasovanja izvzela Jožef Gerenčer (SMC) in Stanislav Gjerkeš (Lista
Anton Balažek – županova lista.
Glasuje 14 članov sveta.
Soglasno so bili sprejeti naslednji
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s k l e p š t. 245 :
Občinski svet Občine Lendava sprejema predlog dopolnitve 6. člena Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju
občine Lendava – 3. sprememba v delu definicije nenaseljenega objekta in sicer:
»Nenaseljen objekt je tisti objekt, v katerem ni stalno ali začasno prijavljena niti naseljena
nobena oseba, ima pa priključek na vodovodni sistem ali priključek na električno omrežje.
Nenaseljen objekt je lahko v občasni uporabi kot počitniška hiša.«
s k l e p š t. 246 :
1. Občinski svet Občine Lendava sprejema predlog Tehničnega pravilnika o spremembah
in dopolnitvah tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na
območju občine Lendava – 3. sprememba v predloženi obliki in s predlogom, da se v 6.
členu modificira definicija nenaseljenega objekta in sicer:
»Nenaseljen objekt je tisti objekt, v katerem ni stalno ali začasno prijavljena niti naseljena nobena oseba, ima pa priključek na vodovodni sistem ali priključek na električno
omrežje.
2. Ob tem občinski svet soglaša s predlogom župana občine, da javno podjetje EKO-PARK
do naslednje seje občinskega sveta pripravi simulacijo, kaj z vidika ekonomike pomeni
zbiranje stekla na izvoru in kaj pomeni ukinitev ekoloških otokov.
in
s k l e p š t. 247 :
Občinski svet potrjuje predlog Programa izvajanja GJS zbiranja in prevoza odpadkov na
območju Občine Lendava za leto 2017 v predloženi obliki.
K 9. točki dnevnega reda
Program komunalnega opremljanja Industrijske cone in načrt prodaje zemljišč
Člani občinskega sveta so prejeli gradivo k točki dnevnega reda.
Uvod k točki je podal mag. Anton Balažek, župan občine (Lista Anton Balažek – županova
lista).
Stanislav Gjerkeš, podžupan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) je podal mnenje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem k predlogu Programa komunalnega
opremljanja Industrijske cone in načrta prodaje zemljišč.
Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.

13

Občinski svet Občine Lendava je ob obravnavi gradiv:
-

št. 1: Pregled realizacije in načrta nadaljnje prodaje zemljišč v Industrijski coni Lendava
- št. 2: Načrt komunalnega opremljanja Industrijske cone in prodaje zemljišč:
a). projektna naloga
b). predlog prestavitve vodovoda
- št. 3: Pogodba o najemu industrijskega in ustanovitvi služnosti
soglasno sprejel
s k l e p š t. 248:
1. občinski svet sprejema poročilo o realizaciji prodaje komunalno opremljenih zemljišč v Industrijski coni Lendava ter potrjuje predloženi program nadaljnje prodaje občinskih zemljišč na
tej lokaciji,
2. se seznani s težavami, ki so nastale ob prodaji zemljišč ter potrjuje izplačilo upravičenih in
nespornih odškodninskih zahtevkov vloženih s strani kupcev teh zemljišč,

3. sprejema načrt nadaljnjega komunalnega opremljanja zemljišč v Industrijski coni Lendava,
4. soglaša s sklenitvijo pogodbe o najemu industrijskega voda in sklenitvi služnosti,
5. se seznani, da se bodo viri za opremljanje zemljišč zagotavljali v okviru Proračuna za
leto 2017.
K 10. točki dnevnega reda
Predlog sklepa o potrditvi Konvencije o ustanovitvi in statuta Evropskega združenja za
teritorialno sodelovanje Muraba
Uvod k točki je podal mag. Tibor Hebar, vodja NOE za medobčinsko upravo, inšpektorat
in redarstvo.
Ferenc Horváth, podžupan občine (predstavnik madžarske narodne skupnosti) doda, da
je bila prvotna zamisel, da bi se porabski Slovenci in madžarska skupnost v Sloveniji povezali
v teritorialno združenje, da bi skupaj nastopali na različnih razpisih.
Mag. Anton Balažek, župan občine (Lista Anton Balažek – županova lista) upa, da se bodo
na slovenski strani pridružile tudi druge občine.
V razpravi je sodeloval:
- Peter Novak (N.Si) – meni, da bi v ta projekt lahko dodali tudi področje lova in lovstva
in bi v sklopu le-tega lahko organizirali okrogle mize in srečanja saj divjad z Madžarske
pustoši na slovenski strani.
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Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
s k l e p š t. 249:
1. Občinski svet potrjuje Konvencijo o ustanovitvi in Statut Evropskega združenja za
teritorialno sodelovanje MURABA v predloženi obliki.
2. Sklep se skupaj s konvencijo in statutom pošlje Vladi Republike Slovenije v potrditev.

K 11. točki dnevnega reda
Predlog Načrta porabe sredstev koncesijske dajatve iz naslova daljinskega ogrevanja za
leto 2017
Uvod k točki je podal mag. Anton Balažek, župan občine ki je pojasnil ugotovitev, da so
priključne moči ob razpisu koncesije bile predimenzionirane. Del optimiziranja tega sistema je
tudi to, da se postavijo realne priključne moči in da se iz tega naslova občanom poračunajo
fiksni stroški. Gre za neko soodgovornost občine, ki je koncesijo razpisala in izvajalca koncesije. Podan je predlog, da se program porabe prihodkov v višini cca. 7.000 EUR porabi tako,
da se cca 6.000 EUR nameni za poračun potrošnikom, koristnikom tega sistema, cca 1.000 EUR
se nameni za akcije osveščanja potrošnikov, in cca 500 EUR se nameni kot rezerva, npr. za
morebitne strokovne analize svetovalne energetske pisarne.

V razpravi je sodeloval:
-

Dr. Mihael Kasaš (Lista dr. Mihael Kasaš) - se ne strinja s predlogom, saj meni, da je
izvajalec koncesije ta denar prejel in ga zato mora tudi vrniti.

Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.
S 15 glasovi ZA, 1 glasom PROTI je bil sprejet naslednji sklep:
s k l e p š t. 250 :
Občinski svet je ob obravnavi informacije o načinu urejanja daljinskega ogrevanja in
predloga Programa namenske porabe koncesijskih prihodkov v letu 2017 iz naslova daljinskega
ogrevanja v Občini Lendava, podal naslednje pripombe, predloge ter stališča:
-

Občinski svet sprejema informacijo o izvajanju aktivnosti za urejanje problematike
daljinskega ogrevanja v Lendavi in ugotavlja, da je občina ravnala odgovorno v
skladu s svojimi pristojnostmi.
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-

-

Občinski svet potrjuje predlog Programa namenske porabe koncesijskih prihodkov
v letu 2017 iz naslova daljinskega ogrevanja za optimiranje sistema in odpravo neskladij, ki so nastala zaradi neustrezno določenih odjemnih moči.
Občinski svet ugotavlja, da so s tem realizirani dogovori sklenjeni na javni tribuni
o daljinskem ogrevanju.

K 12. točki dnevnega reda
Volitve in imenovanja
12.1. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Zdravstveni dom Lendava
Janez Somi (SDS), predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
poda občinskemu svetu predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o soglasju k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Lendava.
Razprave ni bilo.
Mag. Anton Balažek, župan občine predlaga glasovanje.
Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.
Na podlagi 42. člena Poslovnika občinskega sveta Olga Požgai Horvat (Lista Anton Balažek - županova lista) se je izločila iz glasovanja.
Glasuje 15 članov občinskega sveta.
Nato je bil s 15 glasovi ZA sprejet naslednji
s k l e p š t. 251 :
Občinski svet Občine Lendava daje po predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Lendava – Egészségház Lendva,
Olge Požgai Horvat, dr. med. spec., za mandatno dobo 4 let, za čas od 01.05.2017 do
30.04.2021 svoje soglasje.
12.2. Predlog mnenja k imenovanju ravnatelja javnega zavoda Glasbena šola Lendava
Janez Somi (SDS), predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
poda občinskemu svetu predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o
mnenju k imenovanju ravnatelja javnega zavoda Glasbena šola Lendava.
Razprave ni bilo.
Mag. Anton Balažek, župan občine predlaga glasovanje.
Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.
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Nato je bil s 15 glasovi ZA in 1 vzdržanim glasom sprejet naslednji
s k l e p š t . 252 :
Občinski svet Občine Lendava daje po predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja k imenovanju ravnateljice zavoda Glasbena šola Lendava, Hajnalke Magyar, iz
Lendave, Kolodvorska ulica 29/b naslednje mnenje:
-

-

-

kandidatka je primerna za ravnateljico Glasbene šole Lendava, kar je dokazala že v
prejšnjih dveh mandatih, odkar je zavod vodila,
kandidatka je predložila program vodenja, dela in razvoja Glasbene šole Lendava za
obdobje 2017 -2022, v katerem je opredelila posamezna področja dejavnosti, vizijo,
kakovost storitev, prepoznavnost in povezanost zavoda, poslovno vodenje ter sodelovanje
z inštitucijami, starši in učenci,
v programu in viziji se sicer pogrešajo nove vsebine, predvsem tržno naravnani programi,
s katerimi bi delovanje zavoda bilo še bolj dinamično, s čimer bi bili doseženi
multidisciplinarni učinki na področju turizma, kulture in medgeneracijskega dialoga,
je pa v programu vodenja navedena vizija šole in sicer, da postane glasbena šola vodila
in širše prepoznavna javno glasbeno in plesno izobraževalna šola v Sloveniji in izven
meja ter da se še nadalje povečuje število vpisanih učencev, stopnjuje kvaliteta dela ter
da se tudi v bodoče dosegajo lepi rezultati šole.

12.3. Razrešitev in imenovanje predstavnika Občine Lendava v svetu javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota
Janez Somi (SDS), predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
poda občinskemu svetu predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o
soglasju k razrešitvi in imenovanju predstavnika Občine Lendava v svetu javnega zavoda
Pomurske lekarne Murska Sobota.
Razprave ni bilo.
Mag. Anton Balažek, župan občine predlaga glasovanje.
Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.
Na podlagi 42. člena Poslovnika občinskega sveta se je Peter Novak (N.Si) izločil iz postopka
glasovanja.
Glasuje 15 članov občinskega sveta.
Nato je bil s 14 glasovi ZA in 1 vzdržanim glasom sprejet naslednji
s k l e p š t. 253 :
1. V svetu javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota se zaradi odstopa razreši
članstva Aleš Kozar, stanujoč v Nunski Grabi 17, 9240 Ljutomer, javni uslužbenec
občinske uprave Občine Lendava.
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2. Za preostanek mandatne dobe se za člana sveta javnega zavoda Pomurske Lekarne kot
predstavnik ustanoviteljice – Občine Lendava imenuje Peter Novak iz Lendave, Glavna
ulica 79, član občinskega sveta Občine Lendava.
Janez Somi (SDS), predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
poda občinskemu svetu predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o
soglasju k imenovanju nadomestnega člana v svetu IO JSKD Lendava.
Razprave ni bilo.
Mag. Anton Balažek, župan občine predlaga glasovanje.
Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.
Soglasno je bil sprejet
s k l e p š t. 254:
1. Občinski svet Občine Lendava predlaga, da se zaradi nezdružljivosti opravljanja dela
in funkcije v svetu območne izpostave JSKD Lendava razreši Danijele Hozjan iz
Gaberja, Kolonija 33, 9220 Lendava.
2. Občinski svet Občine Lendava predlaga, da se za nadomestnega člana v svet območne
izpostave JSKD Lendava za preostanek mandatne dobe imenuje Aleksandra Kozak,
Lendavske gorice 98, 9220 Lendava.

K 13. točki dnevnega reda
Informacija župana
Župan občine je podal informacije o:
- prejetem obvestilu direktorja podjetja CEROP glede prejetega soglasja Ministrstva za
kulturo RS soglasje za nakup deleža Murskega vala, vendar CEROP od nakupa odstopa
zaradi negativnega piarja. Mnenje ministrstva dokazuje, da je zadeva bila zakonita in
kredibilna. Navedeno informacijo so člani sveta prejeli v pisni obliki.

K 14. točki dnevnega reda
Vloge občanov in institucij
Vloga za sklenitev pogodbe obrambe pred točo
Uvod k točki je podal mag. Anton Balažek, župan občine. Člane občinskega sveta je seznanil,
da je občina vedno bila podpisnica take pogodbe, vendar je potrebno predlagatelja dodatno
zaprositi koliko se bodo tveganja zmanjšala in koliko proračunskih sredstev je potrebnih za
to.
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Razprave ni bilo.
Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.
Soglasno je bil sprejet
s k l e p š t. 255:
1. Občinski svet predlaga, da predlagatelj poda podrobnejšo obrazložitev potrebnih vlaganj ter
predvidenih učinkov v smislu znižanja tveganj.
2. Občina Lendava se zaveda resnosti problematike in se zavzema za zmanjšanje tveganj ter bo
podpisnica pogodbe, ki mora konkretno zavezati tudi izvajalca.

Skrb za izpust CO2 v okolje
Uvod k točki je podal mag. Anton Balažek, župan občine. Člane občinskega sveta je seznanil
s pismom g. Karla Pojbiča, ki ga motijo avtomobili na dizelski pogon. Zahteva podatke glede
meritev CO2 v Lendavi. Župan občine predlaga, da se gospodu Pojbiču poda vljudnostni
odgovor s strani strokovne službe.
Razprave ni bilo.
Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.
Soglasno je bil sprejet
s k l e p š t. 257:
Občinski svet ugotavlja, da Občina Lendava skrbi za čisto in zdravo okolje, kar dokazuje tudi
z izvedenimi meritvami in dokumenti na to tematiko ter predlaga, da se občan seznani s temi
dokumenti.
Občinski svet tudi ugotavlja, da se cilji iz tega področja dosegajo predvsem tudi po zaslugi
daljinskega ogrevanja v Lendavi.
K 15. točki dnevnega reda
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Vprašanj in pobud članov občinskega sveta ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 16.45 uri.
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Seja je zvočno posneta in se zapis hrani v arhivu občinske uprave Občine Lendava.

Zapisnik sestavila:
Jasna BRAČIČ-SZABÓ

mag. Anton BALAŽEK
Župan - Polgármester
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