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Urad župana
Polgármesteri Hivatal
Številka: 03506-0002/2015-3
Datum: 27.01.2015
Zadeva: Odgovori na pobude dr. Mihaela Kasaša za 3. sejo občinskega sveta
Na dopis z dne 21.1.2015, ki ste ga posredovali kot pobude pred 3. sejo občinskega sveta
navajamo sledeče:
1. Predlogi za delovna telesa občinskega sveta:
Občina Lendava je dne 07.01.2015 vsem članom občinskega sveta posredovala poziv
za predložitev kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta. Tako so lahko
kandidate predlagale vse svetniške skupine kakor tudi posamezni člani občinskega
sveta. Ker za odbor za okolje in prostor ni bilo prejetih kompetentnih predlogov, vas je
kot strokovno usposobljeno osebo s področja dela tega odbora kot kandidata
predlagala lista Anton Balažek – županova lista. Sicer je bilo za pričakovati, da boste
za kandidata v ta odbor predlog posredovali sami. Glede na vašo izobrazbo je
predlog korekten, imate pa pravico, da sodelovanje v Odboru za okolje in prostor
odpoveste.
2. Kandidiranje v svete JZ:
Pri kadrovanju v svete zavoda in javna podjetja ne gre za noben ključ. Gre za izvršno
funkcijo in kompetence.
Člani v svetih javnih zavodov so predstavniki ustanoviteljice Občine Lendava oz.
predstavniki lokalne skupnosti in ne predstavniki občinskega sveta. Občinski svet te
predstavnike le imenuje, glede na dosedanjo prakso pa so ti predstavniki lahko tudi
člani občinske uprave in drugi občani, pač glede na kompetence najbolj primerni
predstavniki. Konflikta interesov predstavnika ustanoviteljice kot zaposlenega v
občinski upravi ni, ker gre kvečjemu za večje poznavanje področja dela in vezi med
ustanoviteljico in zavodom.
Eden izmed predlaganih članov za svet JZ Svet mladih je res že član tega sveta, ki ga
je imenoval župan občine kot predstavnika uporabnikov – zainteresirane javnosti,
vendar bo v primeru imenovanja tega člana na občinskem svetu župan občine tega
člana imenoval iz vrst drugih primernih kandidatov.
14. člen Odloka o ustanovitvi JZ Svet mladih res govori o ustanovitvi in sestavi
programskega sveta tega zavoda, vendar občina ni seznanjena s pobudo vodstva
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zavoda o konstituiranju tega organa, zato občinski svet tudi ni
imenovanja članov (3) tega organa.

obravnaval

Kot direktor javnega zavoda lahko zadevo prenesete občinski upravi. Na seji
občinskega sveta je sporno, da nastopate s takšnimi stališči, ki se nanašajo na zavod,
ki ga vodite.
3. Glasovanje na 2. seji občinskega sveta dne 11.12.2014 - 2. točka dnevnega reda
Glasovanje o tem, ali se v mesecu decembru 2014 izvede še ena seja občinskega
sveta je potekalo pri 2. točki dnevnega reda. Predlog sklepa je glasil:
Ali občinski svet soglaša, da bo naslednja seja 23. decembra 2014?
Po zaključenem glasovanju je župan občine na glas povzel rezultate glasovanja in
sicer, da je 1 (član OS) glasoval ZA in 18 PROTI, kar pomeni, da predlog ni bil
izglasovan.
V primeru, da bi župan občine narobe povzel rezultat glasovanja, bi mogel član
občinskega sveta temu takoj (na seji) ugovarjati, zaradi česar bi se (če bi OS tako
sklepal) glasovanje lahko tudi ponovilo – 28. člen poslovnika.
Ker tega ni bilo, je v zapisniku zapisano, da je za predlog izvedbe še ene seje v
decembru (23.12.2014) glasoval le 1 član sveta, torej da predlog ni bil izglasovan.
Nadalje bi član občinskega sveta svojo pripombo lahko podal v roku 7 dni od
prejema osnutka zapisnika, kar tudi ni bilo storjeno. Namreč predlogi zapisnikov se
članom občinskega sveta posredujejo v roku 7 dni od zaključka seje zato, da člani
podajo pripombe, ki se vnesejo v zapisnik in o katerih odloča občinski svet na seji.
4. Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za sofinanciranje
Občina Lendava je s strani MOP-ARSO dne 22.12.2014 prejela obvestilo o javni
razgrnitvi dokumentacije za obratovanje naprave - Rafinerije zemeljskega plina
kapacitete 280.000 m3/dan. Javna razgrnitev je bila v zadevi izdaje
okoljevarstvenega dovoljenja stranki – Petrol Geoterm d.o.o. za Novo Centralno
Plinsko postajo (NCPP). Dokumentacijo lahko zaprosite na UE Lendava, kjer je
potekala javna razgrnitev od 23.12.2014 do 21.01.2015. Občina Lendava ni stranka v
postopku. Vključili smo se kot zainteresirana javnost. Postopek, ki je bil predmet
razgrnitve ni povezan s pridobivanjem plina, ampak gre za njegovo čiščenje, ko je ta
že pridobljen. Samo postrojenje čiščenja plina nima posebnih vplivov na okolje, kar
izhaja iz »Osnutka okoljevarstvenega dovoljenja« (izdelalo podjetje Ekosfera d.o.o.
Lož).
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