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Z A P I S N I K
(skrajšani)
2. /redne/ seje Občinskega sveta Občine Lendava, ki je bila v sredo, 23.1.2019 ob 14. uri v
dvorani Mestne hiše, Glavna ulica 20, Lendava.
Sejo občinskega sveta je sklical Janez Magyar, župan Občine Lendava, ki je sejo tudi vodil
(predsedujoči). Pozdravil je prisotne ter pristopil k ugotavljanju sklepčnosti.
Seji sveta je prisostvovalo 17 članov občinskega sveta (priloga: seznam prisotnih), s tem, da
se je Robert Požonec seji pridružil ob 14.05 uri, Otto Močnek pa je glasoval po potrjenem
mandatu, to je od 3. točke dnevnega reda dalje.
Odsotna sta bila: Igor Kulčar in mag. Anton Balažek, oba sta svoj izostanek opravičila.
Seji sveta so prisostvovali še:
1. Aleksandra Kreslin, v.d. tajnice občine ter
2. sodelavci občinske uprave: Jasna Bračič-Szabó in pri 5. točki dnevnega reda Miran Doma
3. Predstavniki sredstev javnega obveščanja
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Občine
Lendava, dne 15., 17. in 22. januarja 2019.
Svetniki so na mizo prejeli:
-

Priročnik za svetnike in svetnice, ki ga je pripravila Skupnost občine Slovenije in
Podjemne pogodbe za opravljanje funkcije članov občinskega sveta

Predsedujoči je predstavil potek seje, ki vsebuje 6 vsebinskih točk in sicer: potrditev mandata
članu občinskega sveta, ki nastopi funkcijo namesto župana občine, obravnava predloga 1.
spremembe in dopolnitve Statuta občine (določitev dejavnosti in števila članov delovnih teles,
preimenovanje delovnega mesta tajnik občine v direktor občinske uprave), pri čemer je
svetnike opozoril o glasovanju z 2/3 večino vseh članov občinskega sveta, na seji bo
obravnavan tudi predlog novega Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju
občinske uprave in tudi predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o občinskih cestah,
nato bosta podana dva predloga sklepa o ustanovitvi delovnih teles, to je za varstvo uporabnikov
javnih dobrin ter za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Na seji bodo imenovani tudi
člani nadzornega odbora, pri točki informacije župana bo podanih nekaj informacij, vlog
občanov in institucij ni vloženih, prav tako ni vloženo nobene vprašanje oziroma pobuda člana
občinskega veta.
Nato je predsedujoči predlagal, da se pred določitvijo dnevnega reda odloči o potrditvi
zapisnikov in sprejetih sklepov 1. redne seje z dne 14.12.2018 in zapisnika 1.
korespondenčne seje z dne 16.1.2019 v skladu s prvim odstavkom 34. in v povezavi s 50.
členom Poslovnika občinskega sveta Občine Lendava.
Jasna Bračič-Szabó je člane sveta seznanila, da k predlogom zapisnikov ni bilo podanih
pripomb.
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Nato je predsedujoči predlagal glasovanje o potrditvi zapisnikov,
predloženi obliki.

vsakega posebej v

Prisotnih je bilo 17 članov občinskega sveta, ker mandat Otta Močnek še ni potrjen, ne
glasuje.
Glasuje 16 članov občinskega sveta.
Soglasno sta bila sprejeta
s k l e p št. 6.:
Občinski svet potrjuje zapisnik 1. /redne/ seje z dne 14.12.2018 v predloženi obliki.
in
s k l e p št. 7.:
Občinski svet potrjuje zapisnik 1. /korespondenčne/ seje z dne 16.1.2019 v predloženi obliki.
K 1. točki dnevnega reda
Določitev dnevnega reda
Nato je predsedujoči predlagal, da se seja nadaljuje z določitvijo dnevnega reda. Ob tem je
predlagal skrajšane postopke obravnav, kar je tudi obrazložil in utemeljil in sicer pri:
-

3. točki dnevnega reda: Predlog sprememb in dopolnitev Statuta občine Lendava skrajšani postopek

-

4. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju
občinske uprave občine Lendava – skrajšani postopek

-

5. točki dnevnega reda: Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o občinskih
cestah - skrajšani postopek

ter v skladu s 35. členom Poslovnika občinskega sveta predlagal glasovanje. Glasuje se z 2/3
večino prisotnih članov sveta, kot to določa 63. člen Poslovnika občinskega sveta.
Prisotnih je bilo 17 članov občinskega sveta, ker mandat Otta Močnek še ni potrjen, ne
glasuje.
Glasuje 16 članov občinskega sveta.
Soglasno so bili sprejeti
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s k l e p š t. 8.:
3. točka dnevnega reda: Predlog sprememb in dopolnitev Statuta občine Lendava se obravnava po skrajšanem postopku.
s k l e p š t. 9. :
4. točka dnevnega reda: Predlog Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Lendava se obravnava po skrajšanem postopku.
s k l e p š t. 10.:
5. točka dnevnega reda: Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o občinskih cestah
se obravnava po skrajšanem postopku.
Predsedujoči predlaga glasovanje o dnevnem redu, ki so ga člani sveta prejeli s sklicem seje.
Prisotnih je bilo 17 članov občinskega sveta, ker mandat Otta Močnek še ni potrjen, ne
glasuje.
Glasuje 16 članov občinskega sveta.
Soglasno je bil sprejet
s k l e p š t. 11.:
Občinski svet določa naslednji dnevni red 2. /redne/ seje občinskega sveta:
Določitev dnevnega reda
Potrditev mandata članu občinskega sveta
Predlog sprememb in dopolnitev Statuta občine Lendava - skrajšani postopek
Predlog Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine
Lendava – skrajšani postopek
5. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o občinskih cestah - skrajšani
postopek
6. Predlog sklepa o ustanovitvi, sestavi in delovnem področju:
6.1.
Sveta za varstvo javnih dobrin občine Lendava
6.2.
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Lendava
7. Volitve in imenovanja
7.1. imenovanje nadzornega odbora občine
8. Informacije župana
9. Vloge občanov in institucij
10. Vprašanja ter pobude članov občinskega svet
1.
2.
3.
4.
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K 2. točki dnevnega reda
Potrditev mandata članu občinskega sveta
Člani občinskega sveta so prejeli gradivo k točki dnevnega reda po sklicu seje, dne 22.1.2019.
Uvod k točki je podal Jožef Gerenčer, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predstavil je Poročilo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je podano v gradivu in ki je priloga tega zapisnika.
Predsedujoči je pozval k razpravi.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči pozval h glasovanju.
Prisotnih je bilo 17 članov občinskega sveta, ker mandat Otta Močnek še ni potrjen, ne
glasuje.
Glasuje 16 članov občinskega sveta.
Soglasno je bil sprejet
s k l e p š t. 12.:
1. Občinski svet sprejema Poročilo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
v predloženi obliki.
2. Občinski svet potrjuje mandat Ottu Močneku, roj. 18.5.1971, Petišovci, Ulica 22. junija
21, 9220 Lendava, za člana občinskega sveta Občine Lendava, za preostanek mandatne
dobe v smislu 30. člena Zakona o lokalnih volitvah.
3. Sklep velja z dnem sprejema.
Župan je za potrjeni mandat čestital Ottu Močneku ter ga povabil k podpisu Kodeks funkcionarjev občine Lendava.
Po podpisu Kodeksa se seja nadaljuje s 3. točko dnevnega reda.
K 3. točki dnevnega reda
Predlog sprememb in dopolnitev Statuta občine Lendava - skrajšani postopek
Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev gradiva je podana na predloženem obrazcu in je sestavni del zapisnika.
Uvod k točki je podala Jasna Bračič-Szabó.
Člane občinskega sveta je seznanila o vsebini sprememb statuta občine in sicer:
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-

-

Prva sprememba se nanaša na pojmovanje tajnika občine, za katerega 49. člen Zakona
o lokalni samoupravi določa, da vodi delo občinske uprave, pri čemer se lahko z
splošnim aktom občine določi tudi pojmovanje direktor občinske uprave. Ker gre pri
tem delovnem mestu za položajno delovno mesto in za izvajanje nalog vodenja, je
primerneje uporabiti naziv direktor/direktorica občinske uprave. Nenazadnje v prid
tega poimenovanja govori tudi dejstvo, da v praksi večkrat pride do napačnega
razumevanja tega delovnega mesta, saj se zamenjuje s strokovno tehničnim oziroma
administrativnim delovnim mestom tajnik/tajnica.
Druga sprememba se nanaša na delovna telesa občinskega sveta, saj je določitev
njihovega delovnega področja in pristojnosti ter števila članov ob sprejemanju statuta
izpadlo in gre sedaj za pravno praznino. Zato je potrebno za vsa tista delovna telesa, ki
jih statut našteva določiti delovno področje in število njihovih članov, kar pomeni, da je
v statut potrebno dodati besedilo novih členov, ki bodo uredila navedeno področje.

Predsedujoči je pozval k razpravi.
V razpravi so sodelovali:
-

-

Jožef Gerenčer, ki je spregovoril o primernosti števila članov posameznega odbora.
Meni, da če bodo odbori delovali le pavšalno, npr. dvakrat na leto, število članov sploh
ni pomembno, če pa je smisel delovnih teles njihova aktivna vloga (npr. pri Odboru za
gospodarstvo, kmetijstvo in turizem – projekti) bi predlagal povečanje števila članov
tega odbora npr. na 12 ali vsaj 11 članov ter spremembo razmerja med zunanjimi člani
in člani občinskega sveta, saj meni, da je pri tem odboru potrebno dati večji poudarek
znanju in izkušnjam na tem področju in ne toliko pomenu članstva s strani občinskega
sveta. Ne želi pa sedaj vplivati na spremembo predlaganih sprememb statuta, zato predlaga, da se z tem predlogom seznani Komisija za statutarno pravna vprašanja ter občinska priznanja, ki naj predlog preuči in ga po možnosti vgradi v pripravo naslednjega
predloga sprememb statuta.
Stanislav Gjerkeš prav tako meni, da bi bilo potrebno zaradi občutljivosti področja
povečati število članov v Odboru za okolje in prostor.
Dejan Süč se prav tako strinja z mnenji predhodnikov, pri čemer meni, da bi s povečanjem števila članov delovnih teles dosegli učinkovitejše in kakovostnejše vsebinske
razprave, zato podpira predlog povečanja števila članov Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem.

Župan občine je podal dodatno obrazložitev in sicer, da ni cilj zmanjšanja števila članov na
račun kvalitete dela, ampak da je pri večjem številu članov problem zagotoviti sklepčnost. Vsekakor so zelo dobrodošle informacije s strani zunanjega okolja, zato je potrebno vključiti zunanje člane, saj je dosti bolj kot število članov pomembna vsebina dela posameznega delovnega
telesa.
Dodatno obrazložitev glede predlaganih sprememb je podala Jasna Bračič-Szabó in sicer, da
se število članov posameznega odbora lahko spremeni z vloženim amandmajem (potrebna podpora 1/3 članov občinskega sveta, to je 7), razmerja med zunanjimi člani in člani občinskega
sveta pa na tej seji ni mogoče spremeniti, saj to področje ureja 28. člen Poslovnika občinskega
sveta, ki pa na današnji seji ni predmet sprememb.
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-

Jožef Gerenčer je poudaril, da na današnji seji ne želi vložiti amandmaja, predlaga pa,
da se za spremembo Statuta pripravi poziv, na podlagi katerega naj člani občinskega
sveta podajo pripombe in predloge za spremembo tega akta. Na podlagi prejetih pripomb naj Komisija za statutarno pravna vprašanja ter občinska priznanja oceni utemeljenost predlogov in jih v primeru upravičenosti vključi v predlog naslednji sprememb
in dopolnitev Statuta.

Nato je predsedujoči zaključil razpravo ter podal predlog sklepa.
Ob glasovanju je bilo na seji prisotnih 17 članov občinskega sveta.
Soglasno je bil sprejet
s k l e p š t. 13.:
1. Občinski svet Občine Lendava sprejema predlog sprememb in dopolnitev statuta Občine Lendava v
predloženi obliki.
2. Sklep velja z dnem sprejema.

K 4. točki dnevnega reda
Predlog Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine
Lendava – skrajšani postopek
Gradivo so člani prejeli po sklicu seje, dne 17.1.2019.
Obrazložitev predloga odloka je podana na predloženem obrazcu in je sestavni del zapisnika.
Uvod k točki je podala Aleksandra Kreslin.
Poudarila je, da predlog novega odloka temelji na novem, osveženem pristopu notranje
organizacije občinske uprave, pri čemer se racionalneje oblikujejo štiri notranje organizacijske
enote, ki smiselno zaokrožujejo celoten delokrog in pristojnosti samoupravne lokalne
skupnosti.
Z odlokom se ukinja notranja organizacijska enota Urad župana, prav tako se ukinja režijski
obrat, saj ima Občina Lendava za to delovno področje ustanovljeno javno podjetje. Namesto
Urada župana odlok predvideva Kabinet župana, ki ni notranja organizacijska enota, v katerem
opravljajo delo v podporo županu javni uslužbenci, katerih delovna mesta so sistemizirana v
notranjih organizacijskih enotah občinske uprave.
Z odlokom so za vsako notranjo organizacijsko enoto podrobneje določena delovna področja
oz. naloge in pristojnosti, urejeno je področje vodenja občinske uprave ter določen je položaj
vodstvenih uslužbencev in razmerje med njimi, kakor tudi način dela ter odgovornosti
preostalih javnih uslužbencev.
Predsedujoči je pozval k razpravi.
Ker ni bilo razprave, je predsedujoči pozval h glasovanju.
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta.
Soglasno je bil sprejet
s k l e p š t.14:
1. Občinski svet sprejema predlog Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Lendava v predloženi obliki.
2. Ta sklep velja z dnem sprejema.
K 5. točki dnevnega reda
Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o občinskih cestah - skrajšani
postopek
Gradivo so člani prejeli z sklicem seje.
Obrazložitev predloga odloka je podana na predloženem obrazcu in je sestavni del zapisnika.
Uvod k točki je podal Miran Doma.
Predlagana sprememba Odloka o občinskih cestah je potrebna zaradi uskladitve načina
izvajanja gospodarske javne službe s področno zakonodajo, to je z nadrejenim državnimi akti.
V obstoječem Odloku obveznost gospodarsko javno službo opredeljuje 26. člen, pri čemer se
ugotavlja, da je navedeni člen odloka v nasprotju z Zakonom o gospodarskih javnih službah ki
v 7. členu določa organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in
številu izvajalcev. Ob tem določa, da se javna služba lahko organizira v režijskem obratu,
javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije ali javnih kapitalskih
vložkov, in ne samo z oddajo koncesije, kot je to sedaj določeno v 26. členu odloka. Z zakonom
prav tako ni usklajena določba, da krajevne skupnosti na svojem območju zagotavljajo redno
vzdrževanje cest. Ob tem je ponazoril nekaj primerov iz prakse in težave, ki zaradi
neusklajenosti občinskega odloka z zakonom nastajajo.
V nadaljevanju je poudaril, da način opravljanja gospodarske javne službe predpiše lokalna
skupnost z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno
zaokroženih oskrbovalnih sistemov. Navedeno pomeni, da bo občina po sprejemu
predlaganega Odloka o spremembi Odloka o občinskih cestah, morala nujno pristopiti k
pripravi Odloka o načinu izvajanja oz. opravljanja GJS, s katerim se bo določil tudi
izvajalec te obvezne občinske gospodarske javne službe.
Torej se na današnji seji ne odloča o izvajalcu te gospodarske javne službe, temveč se sprejema
le uskladitev določil odloka z veljavno zakonodajo.
Predsedujoči je pozval k razpravi.
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V razpravi so sodelovali:
-

dr. Mihael Kasaš, ki je pohvalil predlog za spremembo odloka, saj meni, da bi to moglo biti
storjeno že v prejšnjih mandatih. Kot predsednik krajevne skupnosti je seznanjen z težavami
vzdrževanja cest, kar je dodatno bremenilo krajevne skupnosti.

-

Ferenc Horvát podpira izvajanje gospodarskih javnih služb preko javnega podjetja EKOPARK, meni pa, da so cene neprimerljive z drugimi izvajalci, ob tem je navedel višino grobarin.
Postavil je tudi vprašanje, ali pri gospodarski javni službi vzdrževanje občinskih cest za določitev izvajalca ni potrebno javno naročilo, saj meni, da je pri teh postopkih potrebno biti zelo
previden.

-

Jožef Gerenčer je podal odgovor Ferencu Horváthu glede cenika grobarin, katerega je javno
podjetje EKO-PARK prevzelo od prejšnjega izvajalca, torej cen ni sprejelo na novo, po svojem
predlogu. Cena grobarine je med nižjimi s primerljivimi občinami, v ceno so zajete tudi komunalne storitve, plačilo elektrike in zavarovanja, ki jih drugje KS-i pokrivajo iz svojih proračunov. Ob tem je povedal, da se del sredstev iz grobarin namenja tudi za vzdrževanje mrliških
vežic po krajevnih skupnostih.

-

Miran Doma je podal odgovor Ferencu Horvátu in sicer, da način izbire izvajalca gospodarske
javne službe določa zakon in da je odločitev občine, na kakšen način bo katero gospodarsko
javno službo izvajala, ali bo to na podlagi koncesije, ali v javnem podjetju, ali v režijskem
obratu…, seveda ob pogoju da je zadoščeno določilom Zakona o javnem naročanju. Navedeno
pomeni, da mora izvajalec biti tudi sposoben opravljati te storitve, torej mora razpolagati z zadostnim številom primernega kadra in opreme.

-

Ferenc Horváth je zaprosil za pisni odgovor v tej zadevi.

-

Aleksandra Kreslin je podala dodatno obrazložitev glede lastništva in upravljanja gospodarske
javne infrastrukture, pri čemer se je sklicevala na spremembo zakonodaje v letu 2006, ko so
občine bile dolžne vso gospodarsko javno infrastrukturo prevzeti v svoje lastništvo, izvajalcu
pa jo predati v upravljanje. Ponazorila je tudi razliko med izvajanjem gospodarskih javnih
služb preko javnega podjetja oziroma na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe.

-

Stanislav Gjerkeš je povedal, da bo predlog podprl, saj je naloga občine, da gospodarske javne
službe organizira in nadzira. Ob tem je ponazoril primer izvajanja gospodarske javne službe
Oskrbe s pitno vodo, ko je občini grozilo, da bo v naši občini nekdo drug »prodajal« pitno vodo,
vendar je ta gospodarska javna služba sedaj urejana z upravljanjem preko javnega podjetja
EKO-PARK.

-

Miran Doma je ponovno poudaril, da gre pri sedanjem predlogu sprememb odloka le za uskladitev z veljavno zakonodajo in da bo o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja
občinskih cest potrebno sprejeti poseben odlok, torej se na današnji seji ne odloča o izvajalcu
te gospodarske javne službe.

-

Župan ugotavlja, da je tak način izvajanja vzdrževanja občinskih cest z vidika krajevnih skupnosti zelo problematičen, zato je potrebno zadevo pravno-formalno čim hitreje uskladiti z veljavno zakonodajo.

Predsedujoči predlaga glasovanje.
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta.
Soglasno je bil sprejet
s k l e p š t.15:
1. Občinski svet sprejema predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o občinskih cestah
v predloženi obliki.
2. Sklep velja z dnem sprejema.
K 6. točki dnevnega reda
Predlog sklepa o ustanovitvi, sestavi in delovnem področju:
6.1. Sveta za varstvo javnih dobrin občine Lendava
6.2. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Lendava
Gradivo so člani sveta prejeli z sklicem seje.
Obrazložitev je podana na predloženem obrazcu in je sestavni del zapisnika.
Uvod k točki je podala Jasna Bračič-Szabó, ki je povedala, da gre za predlog ustanovitve dveh
delovnih teles, katerih ustanovitev ni določena z statutom občine, temveč s posebnim zakonom,
zato je njihova ustanovitev pogojena s sprejemom akta o ustanovitvi, to je z sklepom.
Temelj za ustanovitev Sveta za varstvo uporabnikov dobrin občine Lendava je v Zakonu o
gospodarskih javnih službah in v Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini
Lendava in se ustanovi z namenom varstva uporabnikov javnih dobrin.
Temelj za ustanovitev Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Lendava je v
Zakonu o voznikih in se ustanovi z namenom načrtovanja in usklajevanja nalog preventive in
vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni.
Z aktom o ustanovitvi (sklepom) se določi delovno področje delovnih teles, število članov in
njihova sestava.
Predsedujoči je pozval predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, da poda mnenje komisije k predlogu ustanovitve obeh delovnih teles.
Jožef Gerenčer predstavi pozitivno mnenje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja k ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov dobrin občine Lendava in Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Lendava.
Predsedujoči je pozval k razpravi.
V razpravi so sodelovali:
-

Otto Močnek, se sprašuje, kako bo ustanovitev teh delovnih teles vplivala na
izboljšanje stanja v krajevnih skupnosti, npr,. v Petišovcih ko je kar nekaj težav z
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-

-

-

cestami, prometnimi znaki, pokopališči in kako se bodo občani vključevali v delo teh
svetov. Zato je predlagal, da v ti dve delovni telesi kandirajo predvsem občani.
Župan je prisotne seznanil, da so krajevne skupnosti decembra lansko leto bile
povabljene, da podajo predloge nujno potrebnih vzdrževanih del v krajevni skupnosti in
da je tudi KS Petišovci ta predlog posredovala. Odločitev o teh delih bo sprejeta na
podlagi posvetovanja. Kandidiranje v delovna telesa pa bo izvedeno na podlagi javnega
poziva.
Jožef Gerenčer je povedal, da je v preteklosti bil član Sveta za varstvo uporabnikov
javnih dobrin, zato pozna delo tega sveta. Ob tem pa je potrebno ločiti razmerja do
investicijskih vlaganj na eni strani in do tekočih vlaganj v gospodarsko infrastrukturo
na drugi strani.
Aleksandra Kreslin je dodatno ponazorila razmerja iz pristojnosti Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu, izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih
cest ter dolžnost občine po nadzoru nad izvajanjem te gospodarske javne službe.
Vsekakor pa je potrebno posebej urediti pokopališko in pogrebno dejavnost v občini.

Predsedujoči predlaga glasovanje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta.
Soglasno sta bila sprejeta
s k l e p š t.16:
1. S tem sklepom se ustanovi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Lendava (v
nadaljnjem besedilu: svet ) s sedežem v Lendavi, Glavna ulica 20.
2. Svet se ustanovi z namenom varstva uporabnikov javnih dobrin, ki jih zagotavljajo
gospodarske javne službe v občini.
3. Svet šteje devet (9) članov.
Člane sveta imenuje Občinski svet Občine Lendava na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja izmed članov občinskega sveta in izmed drugih občanov.
Komisija za mandatna vprašanja mora pri oblikovanju predloga kandidatov za člane sveta
upoštevati zastopanost uporabnikov javnih dobrin iz celotnega območja občine. Svet se
imenuje za mandatno dobo štirih(4) let.
Svet ima predsednika in namestnika predsednika, katera svet imenuje na svoji 1. seji izmed
svojih članov.
4. Svet opravlja zlasti naslednje naloge :
- zastopa in usklajuje interese uporabnikov javnih dobrin
- oblikuje pripombe in predloge glede izvajanja javnih služb, njihovega razvoja in financiranja v razmerju do občine,
- zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev javnih služb in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
- daje pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb občinskemu
svetu, ki je dolžan svet obvestiti o svojih stališčih in ukrepih,
- opravlja druge naloge, ki jih določajo zakoni in občinski odloki
5. Materialne in finančne pogoje za delo sveta zagotavlja občina.
Strokovna in administrativna opravila za potrebe sveta zagotavlja občinska uprava.
6. Sklep velja z dnem sprejema.
in
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s k l e p š t. 17:
1. S tem sklepom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Lendava
(v nadaljnjem besedilu: svet) s sedežem v Lendavi, Glavna ulica 20.
2. Svet se ustanovi z namenom načrtovanja in usklajevanja nalog preventive in vzgoje v cestnem
prometu na lokalni ravni.
3. Svet opravlja zlasti naslednje naloge:
- ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
- predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne
ukrepe za njihovo izvajanje,
- koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
- koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.
4. Svet je strokovno posvetovalno telo lokalne skupnosti, ki šteje sedem (7) članov (v
nadaljevanju: člani).
Člane sveta imenuje Občinski svet Občine Lendava izmed predstavnikov organov lokalne
skupnosti in drugih organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k
preventivi in vzgoji v cestnem prometu.
Mandat članov sveta traja 4 leta.
5. Svet imenuje predsednika in podpredsednika sveta na svoji prvi seji izmed svojih članov, ki
so člani občinskega sveta.
Prvo sejo sveta skliče župan občine ter jo vodi do izvolitve predsednika in podpredsednika
sveta.
Svet dela in odloča na sejah, katerim prisostvujejo tudi predstavniki občinske uprave, ki
izvajajo strokovne naloge s področja prometne ureditve in nadzora.
6. Strokovno tehnične naloge za svet zagotavlja občinska uprava Občine Lendava. Svet sodeluje
z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.
7. Sklep velja z dnem sprejema.
K 7. točki dnevnega reda
Volitve in imenovanja
7.1. imenovanje nadzornega odbora občine
Gradivo so člani sveta prejeli po sklicu seje, dne 22.1.2019.
Obrazložitev je podana na priloženem obrazcu in je sestavni del zapisnika.
Predsedujoči na podlagi 44. člena Poslovnika občinskega sveta o imenovanju članov
nadzornega odbora predlaga tajno glasovanje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta.
Soglasno je bil sprejet
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s k l e p š t. 18.:
Imenovanje članov nadzornega odbora se izvede na podlagi tajnega glasovanja.
Nato predsedujoči poda predlog, da se za izvedbo tajnega glasovanja imenuje komisija v
sestavi:
1. predsednik: Nataša Horvat
2. član: Ivan Koncut
3. član: Rozina Nemec
Ob glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta.
Soglasno je bil sprejet
s k l e p š t. 19.:
Za izvedbo tajnega glasovanja za imenovanje članov nadzornega odbora se imenuje komisija
v sestavi:
1. predsednik: Nataša Horvat
2. član: Ivan Koncut
3. član: Rozina Nemec
Člani občinskega sveta prejmejo glasovnice in se izvede tajno glasovanje.
Po zaključku tajnega glasovanja zaradi štetja glasov in sestave zapisnika komisije predsedujoči
ob 15.25 uri odredi odmor. Odmor traja do 15.43 ure.
Seja se nadaljuje ob 15.43 uri.
Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
V imenu komisije je poročilo podala Rozina Nemec.
Skupaj je glasovalo 17 članov sveta.
Neveljavnih glasovnic ni bilo, vse glasovnice so bile veljavne.
Kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Baša Drago
2. Čih Vesna
3. Farkaš Edvard
4. Horvath Jožef
5. Kleiderman Peter
6. Matjašec Barbara
7. mag. Režonja Šimonka Ivanka

11 glasov
13 glasov
11 glasov
11 glasov
12 glasov
7 glasov
6 glasov
13

8. Šandor Franc
9. Špilak Franc
10. Varga Aleksander

15 glasov
14 glasov
10 glasov

Na podlagi ugotovitev izida glasovanja je sprejet
s k l e p š t. 20.:
Za člane nadzornega odbora Občine Lendava se imenujejo:
1. Baša Drago
2. Čih Vesna
3. Farkaš Edvard
4. Horvat Jožef
5. Kleiderman Peter
6. Šandor Franc
7. Špilak Franc
K 8. točki dnevnega reda
Informacija župana
Župan je občinski svet seznanil, da bo funkcijo opravljal profesionalno, saj gre za velik obseg
aktivnosti, v tem času celo za povečan obseg in da bo s 1.2.2019 prav tako s profesionalnim
delom pričel opravljati funkcijo podžupana dr. Mihael Kasaš.
Župan je občinski svet še seznanil, da bo jutri – v četrtek 24.1.2019 izvedena tiskovna
konferenca.
Naslednja seja bo 6.2.2019 ob 15. uri.
Prisotni člani sveta so se dogovorili, da se bodo tudi prihodnje seje občinskega sveta pričele
ob isti uri, to je ob 15. uri
K 9. točki dnevnega reda
Vloge občanov in inštitucij
Vlog občanov in inštitucij ni bilo.
K 10. točki dnevnega reda
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Vprašanja članov občinskega sveta niso bila postavljena.
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Seja je bila zaključena ob 15.50 uri.
Seja je zvočno posneta. Zvočni zapis se hrani v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Občine
Lendava.

Zapisnik sestavila:
Jasna BRAČIČ-SZABÓ

Janez MAGYAR
Župan
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