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Župan

1

Z A P I S N I K
(skrajšani)
5. /redne/ seje Občinskega sveta Občine Lendava, ki je bila v sredo, 10.4.2019 ob 15. 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 mag. Anton Balažek seji pridružil ob 15.55 uri, Sven Sarjaš in Robert Požonec sta sejo
predčasno zapustila in sicer Sven Sarjaš ob 17.22 uri in Robert Požonec ob 18.00 uri.
Odsotna: Otto Močnek (SDS) in Dejan SÜČ (lista ZMOREMO – Lista Dejana Süča), ki
sta svojo odsotnost opravičila.
Seji sveta so prisostvovali še:
Aleksandra Kreslin, v.d. direktorice občinske uprave ter sodelavci občinske uprave: Jasna
Bračič – Szabó (v OU zadolžena za področje lokalne samouprave), Milan Zadravec pri 2.
točki dnevnega reda (na delovnem mestu Računovodja VII/2), Danijela Levačič – pri 2. točki
dnevnega reda (v OU zadolžena za izvrševanje nalog s področja proračuna in financ), Miran
Doma – pri 3., 6. in 7. točki dnevnega reda (v OU zadolžen za področje gospodarskih javnih
služb), Aleš Kozar – pri 4. točki (na delovnem mestu Višji svetovalec in v OU zadolžen tudi
za sodelovanje na področju lokalne samouprave in za pripravo raznih razpisov), Lidija Baša –
pri 5. točki (na delovnem mestu Koordinator VII/2 in zadolžena za tudi za področje turizma)
in mag. Tibor Hebar – pri 8. točki dnevnega reda (v OU na delovnem mestu Inšpektor –
svetnik, tudi zadolžen za področje ravnanja s komunalno opremo),
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Občine
Lendava, dne 2., 5. in 8. aprila 2019.
Predsedujoči predstavi potek seje ter poda kratko obrazložitev k namenu uvrstitve posamezne
točke na dnevni red seje.
Nato je predsedujoči predlagal, da se pred določitvijo dnevnega reda odloči o potrditvi
zapisnika in sprejetih sklepov 4. redne seje z dne 6.3.2019 v skladu s prvim odstavkom 34.
in v povezavi s 50. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Lendava.
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da k predlogu zapisnika 4. redne seje z dne 6.3.2019
ni bilo podanih pripomb.
Nato je predsedujoči predlagal glasovanje o zapisniku 4. redne seje z dne 6.3.2019.
Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.
Glasuje 16 članov občinskega sveta.
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Soglasno je bil sprejet
s k l e p št. 70 :
Občinski svet potrjuje zapisnik 4. redne seje občinskega sveta z dne 6.3.2019 v predloženi obliki.
Nato je Jožef Gerenčer glede sestave zapisnika podal predlog, katerega tudi želi da se vpiše v
zapisnik in sicer:
»Predlaga, da se njegov predlog glede sestave zapisnika uvrsti na Statutarno pravno komisijo
ter se s tem predlogom uskladi Poslovnik občinskega sveta. Ugotavlja, da zapisnik prejšnje seje
vsebuje 37 strani, kar je preveč, sicer ne ve, kako zapisnike sej pripravljajo v parlamentu,
ampak meni, da še tam nimajo tako obsežnih zapisnikov. Za tako delo je potrebno tri dni, zato
predlaga, da se zapisniki v bodoče pripravijo v skrajšani obliki.«
Župan meni, da je predlog oziroma da je pripomba svetnika upravičena. Ob tem je povzel
določilo 49. člena Poslovnika občinskega sveta, ki določa strukturo zapisnikov sej, meni pa, da
je v zapisniku dovolj navesti le razpravljavce, če pa kateri od njih želi, se povzetek njegove
razprave tudi zapiše.
Ob tem Jožef Gerenčer dodaja, da naj bodo tudi morebitni povzetki razpravljavcev, ki se na
željo vpišejo v zapisnik zelo kratki (npr. le 2-3 stavka).
Nato predsedujoči o predlogu Jožefa Gerenčerja predlaga glasovanje:
Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.
Glasuje 16 članov občinskega sveta.
Z 14 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA glasovoma je bil sprejet
s k l e p št. 71 :
1. Občinski svet soglaša, da se zapisniki sej občinskega sveta pišejo v krajši obliki kot do
sedaj. Poleg strukture določene v 49. členu poslovnika se pri razpravah poimensko
navedejo razpravljavci, zelo kratek povzetek razprave posameznega razpravljavca pa
se zapiše le na njegovo izrecno zahtevo.
2. Vsebina sklepa se ob prvi spremembi poslovnika uskladi z 49. členom Poslovnika
občinskega sveta.
Glede na sprejeti sklep se zapisnik 5. /redne/ seje pripravi v skladu z navedenim sklepom.
K 1. točki dnevnega reda
Določitev dnevnega reda
Nato je predsedujoči predlagal, da se seja nadaljuje z določitvijo dnevnega reda.
Ob tem predsedujoči predlaga, da se umakne 11. točka dnevnega reda – Vloge občanov in
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inštitucij, saj do seje ni bilo vložene nobene vloge občanov, niti nobene vloge inštitucij.
O predlogu predsedujočega glede umika se v skladu z 35. členom Poslovnika ne glasuje.
Nato predsedujoči predlaga, da se 3. točka dnevnega reda - Predlog odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v občini
Lendava izvede po skrajšanem postopku.
Predsedujoči predlaga glasovanje.
Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.
Glasuje 16 članov občinskega sveta.
Soglasno je bil sprejet
s k l e p št. 72:
Občinski svet soglaša, da se 3. točka dnevnega reda – Predlog odloka o načinu opravljanja
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Lendava
izvede po skrajšanem postopku.
Nato predsedujoči predlaga glasovanje o dnevnem redu 5. seje občinskega sveta .
Prisotnih je bilo 16 članov občinskega sveta.
Glasuje 16 članov občinskega sveta.
Soglasno je bil sprejet
s k l e p št. 73 :
Občinski svet določa naslednji dnevni red 5. /redne/ seje občinskega sveta:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2018 s prilogami, Poslovno poročilo in Inventurni elaborat za leto 2018 ter predlog sklepa o odpisu neizterljivih terjatev
3. Predlog odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja
občinskih javnih cest v občini Lendava – skrajšani postopek
4. Predlog pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v občini Lendava
5. Predlog Programa pospeševanja razvoja turizma v letu 2019
6. Predlog sklepa o potrditvi elaboratov gospodarskih javnih služb za leto 2019 - 2020:
6.1. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja za javno službo odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Lendava skupaj s ceno storitev čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode za naselje Hotiza
6.2. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja za javno službo oskrba s pitno vodo
6.3. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja za javno službo zbiranje in prevoz
komunalnih odpadkov
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7. Predlog sklepa o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Lendava v letu 2019
8. Predlog sklepa o potrditvi cenika za izposojo premičnin občine Lendava
9. Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma med Občino Lendava in Murskim Središčem
10. Informacija župana
11. Vloge občanov in institucij
12. Vprašanja ter pobude članov občinskega sveta

K 2. točki dnevnega reda
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2018 s prilogami, Poslovno poročilo
in Inventurni elaborat za leto 2018 ter predlog sklepa o odpisu neizterljivih terjatev
Člani občinskega sveta so prejeli gradivo k točki dnevnega reda 2.4.2019, 5.4.2019
(obrazložitev posebnega dela ZR, Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem in predlog sklepa o odpisu neizterljivih terjatev) ter 8.4.2019 (Realizacija NRP
in obrazložitev k tej realizaciji ter mnenje Odbora za premoženje in finance k Zaključnemu
računu in inventurnemu elaboratu.
Obrazložitev gradiva je podana na k posameznim dokumentom in je sestavni del zapisnika.
Gradivo vsebuje:
- poslovno poročilo občine Lendava za leto 2018,
- realizacijo in obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna Občine Lendava za leto 2018,
- realizacijo in obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna Občine Lendava za leto 2018,
- realizacijo in obrazložitev Načrta razvojnih programov proračuna Občine Lendava za
leto 2018,
- pregled in poročilo o izvršenih prerazporeditvah ter vključevanju namenskih prihodkov
v proračun Občine Lendava za obdobje od 3.2. do 31.12.2018,
- pregled izvršenih prerazporeditev v proračunu KS za obdobje 3.2. do 31.12.2018,
- poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lendava za leto
2018 v predloženi obliki.
Kot gradivo k tej točki pa je priložen tudi Inventurni elaborat za leto 2018 ter predlog sklepa o
odpisu neizterljivih terjatev.
Uvodno obrazložitev k točki je podal Milan Zadravec. Poleg strukture gradiva po posameznih
vsebinah je podal obrazložitev k posameznim dokumentov gradiva.
Obrazložitev k predlogu sklepa o odpisu neizterljivih terjatev je podala Aleksandra Kreslin.
Mnenje Odbora za premoženje in finance je predstavil Peter Novak, predsednik odbora.
V razpravi je sodeloval Jožef Gerenčer.
Nato je predsedujoči zaključil razpravo in predlagal glasovanje.
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Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasuje 16 članov občinskega sveta.
Z 15 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM glasom je bil sprejet
s k l e p š t. 74:
1. Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2018 z vsemi prilogami
in sicer:
-

poslovno poročilo občine Lendava za leto 2018,
realizacija in obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna Občine Lendava za leto 2018,
realizacija in obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna Občine Lendava za leto 2018,
realizacija in obrazložitev Načrta razvojnih programov proračuna Občine Lendava za
leto 2018,
pregled in poročilo o izvršenih prerazporeditvah ter vključevanju namenskih prihodkov
v proračun Občine Lendava za obdobje od 3.2. do 31.12.2018,
pregled izvršenih prerazporeditev v proračunu KS za obdobje 3.2. do 31.12.2018.

2. Občinski svet sprejema Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Lendava za leto 2018 v predloženi obliki.
3. Sklep velja z dnem sprejema.
Z 15 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM glasom je bil sprejet
s k l e p š t. 75:
Občinski svet skladno z Inventurnim elaboratom za leto 2018 sprejema sklep o načinu
uskladitve knjižnega stanja sredstev in virov ter sredstev z dejanskim stanjem v predloženi
obliki.
Z 14 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIM glasom je bil sprejet
s k l e p š t. 76:
1. Občinski svet soglaša, da se odpišejo terjatve v skupni višini 12.331,38 EUR po
priloženem seznamu.
2. Sklep velja z dnem sprejema.
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K 3. točki dnevnega reda
Predlog odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Lendava – skrajšani postopek
Gradivo so člani sveta prejeli ob sklicu seje dne 2.4.2019, mnenje Odbora za okolje in
prostor ter mnenje Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin pa so člani sveta prejeli
8.4.2019.
Obrazložitev predloga odloka je podana na predloženem obrazcu in je sestavni del zapisnika.
Uvod k točki je podal Miran Doma, ki je poudaril, da je redno vzdrževanje občinskih javnih
cest obvezna občinska gospodarska javna služba, katere način opravljanja lokalna skupnost
skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah predpiše z odlokom in da občina te
gospodarske javne službe do sedaj ni imela urejene na tak način. Poleg načina izvajanja te
gospodarske javne službe odlok določa tudi izvajalca (JP EKO-PARK Lendava d.o.o.).
Jožef Gerenčer, predsednik Odbora za okolje in prostor je predstavil mnenje odbora, Nataša
Horvat, članica Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin pa je predstavila mnenje sveta
k predlogu tega odloka.
Predsedujoči je pozval k razpravi.
V razpravi so sodelovali: Jožef Gerenčer, Peter Novak in župa občine.
Predsedujoči predlaga glasovanje.
Ob 15.55 se seji pridruži mag. Anton Balažek.
Ob glasovanju je na seji prisotnih 17 članov občinskega sveta.
Na podlagi 4. odst. 42. člena Poslovnika občinskega sveta se iz glasovanja izloči Jožef
Gerenčer, direktor JP EKO-PARK Lendava d.o.o.
Glasovalo je 16 članov sveta.
Z 15 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM glasom je bil sprejet
s k l e p š t. 77 :
1. Občinski svet sprejema predlog Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Lendava po skrajšanem postopku v predloženi obliki.
2. Sklep velja z dnem sprejema.
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K 4. točki dnevnega reda
Predlog pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v občini Lendava
Gradivo so člani prejeli po sklicu seje dne 5.4.2019.
Obrazložitev predloga pravilnika je podana na predloženem obrazcu in je sestavni del
zapisnika.
Uvod k točki je podal Aleš Kozar.
Poudaril je, da je predlagani pravilnik podlaga za dodeljevanje finančne pomoči pri razvoju
gospodarstva v Občini Lendava, vsebuje pa celotni postopek podeljevanja te pomoči v občini
ter predvidene ukrepe iz tega področja.
Patrik Kocet, podpredsednik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je podal mnenje
odbora.
Predsedujoči je pozval k razpravi.
V razpravi so sodelovali Stanislav Gjerkeš, mag. Anton Balažek in Jožef Gerenčer.
Odgovore na vprašanja, pripombe in predloge iz razprave so podali Aleš Kozar, Aleksandra
Kreslin in župan občine.
Po zaključku razprave, je predsedujoči pozval h glasovanju.
Ob glasovanju je prisotnih 17 članov občinskega sveta.
Glasovalo je 17 članov sveta.
Soglasno je bil sprejet
s k l e p š t. 78 :
1. Občinski svet sprejema predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj
gospodarstva v občini Lendava v predložni obliki.
2. Hkrati občinski svet predlaga, da se za upravičence – prejemnike sredstev za razvoj
gospodarstva iz preteklih let preveri izpolnjevanje pogojev iz razpisa za navedeno
področje.
3. Sklep velja z dnem sprejema.
K 5. točki dnevnega reda
Predlog Programa pospeševanja razvoja turizma v letu 2019
Gradivo so člani prejeli po sklicu seje dne 5.4.2019.
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Obrazložitev predloga
zapisnika.

programa je podana na predloženem obrazcu in je sestavni del

Uvod k točki je podala Lidija Baša.
Poudarila je, da se s programom opredeljuje razvoj turizma v občini Lendava skozi pet
osnovnih ukrepov (povečanje števila nočitev, povečanje dnevnih obiskovalcev, usposabljanje
kadra, izboljšanje podporne infrastrukture, promocija turizma in kandidature za Evropsko
prestolnico Kulture 2025). Posamezni ukrep pa ima opredeljene cilje za doseganje ukrepov.
Mnenje odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je predstavil Patrik Kocet, predsednik
odbora.
Predsedujoči je pozval k razpravi.
V razpravi so sodelovali Ferenc Horváth, Stanislav Gjerkeš, Rahela Hojnik Kelenc, Janez
Somi, mag. Anton Balažek in Ivan Koncut.
Odgovore na vprašanja, pripombe in predloge iz razprave so podali Lidija Baša, Aleksandra
Kreslin in župan občine.
Po zaključku razprave, je predsedujoči pozval h glasovanju.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta.
Glasovalo je 17 članov sveta.
Soglasno je bil sprejet
s k l e p š t. 79 :
1. Občinski svet potrjuje predlog Programa pospeševanja razvoja turizma v občini
Lendava v letu 2019 v predloženi obliki in ugotavlja, da bodo z sprejetim programom
doseženi načrtovani cilji in učinki na področju turizma v občini Lendava.
2. Občinski svet sprejema predlog odpiralnega časa, cenika in prodajnih pogojev na stolpu
Vinarium Lendava za leto 2019 v predloženi obliki.
3. Sklep velja z dnem sprejema, uporablja pa se za leto 2019.
Ob 16.50 uri je predsedujoči odredil 15 minutni odmor.
Seja se nadaljuje ob 17.05 uri.
Prisotnih je 17 članov sveta.
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K 6. točki dnevnega reda
Predlog sklepa o potrditvi elaboratov gospodarskih javnih služb za leto 2019 - 2020:
6.1.Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja za javno službo
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Lendava skupaj s
ceno storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za naselje Hotiza
Gradivo k so člani prejeli ob sklicu seje dne 2.4.2019, mnenje odbora za okolje in prostor
ter mnenje sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin pa dne 8.4.2019.
Obrazložitev
zapisnika.

predloga elaborata je podana na predloženem obrazcu in je sestavni del

Uvod je podal Jožef Gerenčer, v vlogi direktorja javnega podjetja EKO-PARK Lendava.
Predstavil je strukturo elaborata ter podal obrazložitev k predlagani predračunski ceni javne
službe, pri čemer gre za zvišanje cene za 3,95 % oziroma za 0,015 € /m3 porabljene pitne vode
na mesec. Sprememba cene je posledica višjih stroškov predmetne javne službe.
Mnenje Odbora za okolje in prostor je podal Jožef Gerenčer, sedaj v vlogi predsednika
odbora. Mnenje Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin je podala Nataša Horvat,
članica sveta.
Predsedujoči je pozval k razpravi.
V razpravi sta sodelovala: Stanislav Gjerkeš in mag. Anton Balažek. Odgovore na
vprašanja, pripombe in predloge iz razprave so podali mag. Tibor Hebar, Miran Doma in
župan občine.
Po zaključku razprave, je predsedujoči pozval h glasovanju.
Ob glasovanju je prisotnih 17 članov občinskega sveta.
Glasovalo je 16 članov. Jožef Gerenčer se je na podlagi 4. odst. 42. člena Poslovnika izločil
iz glasovanja.
Soglasno je bil sprejet
s k l e p š t. 80 :
1. Občinski svet sprejema Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja
za javno službo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini
Lendava za obdobje od 1.4.2019 do 31.3.2020, ki ga je pripravil izvajalec te javne
službe; javno podjetje EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva v
predloženi obliki.
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2. Predračunske cene gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode, za obdobje od 01.04.2019 do 31.03.2020 znašajo:
a). Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin:
- omrežnina = 4,2989 € brez DDV / mesec za priključek DN < 20
- cena storitve izvajanja javne službe = 0,3949 €/m3 porabljene pitne vode brez
DDV
b). Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
za naselje Hotiza
- omrežnina = 2,5585 € brez DDV / mesec za priključek DN < 20
- cena storitve izvajanja javne službe = 0,5053 €/m3 porabljene pitne vode brez
DDV
c). Storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
- cena storitve = 0,247 €/m3 porabljene pitne vode
3. Sklep velja z dnem sprejema.
Ob 17.22 uri je sejo predčasno zapustil Sven Sarjaš.
6.2.Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja za javno službo oskrba
s pitno vodo
Gradivo k so člani prejeli ob sklicu seje dne 2.4.2019, mnenje odbora za okolje in prostor
ter mnenje sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin pa dne 8.4.2019.
Obrazložitev
zapisnika.

predloga elaborata je podana na predloženem obrazcu in je sestavni del

Uvod je podal Jožef Gerenčer, v vlogi direktorja javnega podjetja EKO-PARK Lendava.
Poudaril je, da je Elaborat pripravljen skladno z Uredbo za oblikovanje cen storitev obveznih
gospodarskih javnih služb varstva okolja in da je cena sestavljena iz dveh sklopov:
-

omrežnine, katere sestavni del je najemnina in ki predstavlja prihodek lastnika, ter namenski prihodki za vzdrževanje priključkov in zavarovanje in iz vodarine, ki predstavlja variabilni strošek izvajanja gospodarske javne službe in pripada izvajalcu. Izračun
cen po elaboratu kaže, da bo cena vode v občini Lendava ostala nižja od večine primerljivih občin (srednje velike občine, kombinacija mesto – gričevnati del).

Mnenje Odbora za okolje in prostor je podal Jožef Gerenčer, sedaj v vlogi predsednika
odbora.
Mnenje Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin je podala Nataša Horvat, članica
sveta.
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Predsedujoči je pozval k razpravi.
V razpravi sta sodelovala: Stanislav Gjerkeš in mag. Anton Balažek. Odgovore na
vprašanja, pripombe in predloge iz razprave so podali mag. Tibor Hebar, Miran Doma in
župan občine.
Po zaključku razprave, je predsedujoči pozval h glasovanju.
Ob glasovanju je prisotnih 17 članov občinskega sveta.
Glasovalo je 16 članov. Jožef Gerenčer se je na podlagi 4. odst. 42. člena Poslovnika izločil
iz glasovanja.
Soglasno je bil sprejet
s k l e p š t. 81 :
1. Občinski svet sprejema Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih
javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo oskrba s pitno vodo, ki ga
je izdelal izvajalec te javne službe na območju občine Lendava, javno podjetje EKOPARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva, za obdobje od 1.4.2019 do 31.3.2020
v predloženi obliki.
2. Občinski svet potrjuje stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti gospodarske javne
infrastrukture VV Gaberje v višini 28,1 % in transportnih vodov VLE-0,VLE-1,VLE-2,
VLE-5 skupaj v višini 6,8 %.
3. Predračunske cene gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, za obdobje od
01.04.2019 do 31.03.2020 znašajo:
a) omrežnina
Vodomer

Faktor

DN <20
20< DN < 40
40< DN <50
50< DN <65
65< DN <80
80< DN <100
100< DN <150
150 <

1
3
10
15
30
50
100
200
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Cena za priključek
(v € brez DDV / mesec)
3,7015
11,1045
37,015
55,5225
111,045
185,075
370,15
740,30

b) vodarina
Vrsta storitve
Vodarina - GJS
Vodarina – posebne storitve*

Cena
(v € brez DDV /
porabljene pitne vode)
0,5175
0,7762
m3

*Porabljeno vodo, ki po 2. členu Uredbe o oskrbi s pitno vodo ne predstavlja GJS, izvajalec
zaračuna kot posebno storitev.

4.Sklep velja z dnem sprejema.
6.3. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja za javno službo
zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
Gradivo k so člani prejeli ob sklicu seje dne 2.4.2019, mnenje odbora za okolje in prostor
ter mnenje sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin pa dne 8.4.2019.
Obrazložitev
zapisnika.

predloga elaborata je podana na predloženem obrazcu in je sestavni del

Uvod je podal Jožef Gerenčer, v vlogi direktorja javnega podjetja EKO-PARK Lendava.
Predlagana predračunska cena javne službe za obdobje od 01.04.2019 do 31.03.2020 je poleg
zakonskih določil (Uredba MEDO, Tehnični pravilnik) oblikovana tudi skladno s sprejetim
programom javne službe. Predlagana cena JS zajema: zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, zbiranje in prevoz bioloških odpadkov ter zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov od
nenaseljenih objektov in da predlagana predračunska cena na mesečni ravni pomeni še zmeraj
nižji strošek za uporabnika kot v večini drugih primerljivih občinah.
Mnenje Odbora za okolje in prostor je podal Jožef Gerenčer, sedaj v vlogi predsednika
odbora.
Mnenje Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin je podala Nataša Horvat, članica
sveta.
Predsedujoči je pozval k razpravi.
Razprave ni bilo.
Nato je predsedujoči pozval h glasovanju.
Ob glasovanju je prisotnih 16 članov občinskega sveta.
Glasovalo je 15 članov. Jožef Gerenčer se je na podlagi 4. odst. 42. člena Poslovnika izločil
iz glasovanja.
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Soglasno je bil sprejet
s k l e p š t. 82 :
1. Občinski svet sprejema predlog Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih
gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo zbiranje in
prevoz določenih vrst komunalnih odpadkov v predloženi obliki in s tem potrjuje
predračunske cene gospodarske javne službe za obdobje od 01.04.2019 do 31.03.2020:
 cena za zbiranje komunalnih odpadkov znaša 0,2103 EUR/kg brez DDV;
 cena zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,0923 EUR/kg brez DDV
2. Mesečni strošek GJS zbiranja in odvoza določenih vrst komunalnih odpadkov glede na
volumen posode

Volumen posode
120 l/ obračun 60
l
120 l
240 l
360 l
770 l
990 l
1.100 l

Št. članov v
gospodinjstvu

Št. zaposlenih
(gospodarstvo in
javni sektor)

Št. gostov /
kapaciteta
lokala v
gostinstvu

Mesečni strošek
odvoza brez
DDV

1
2-4
5-8
8 in več

2,0605
1-4
5-10
11-15

7
7-14
14-21

4,121
8,242
12,363
26,4568
33,998
40,623

Cena zbiranja in odvoza BIO odpadkov GJS
120 l BIO
KONTEJNERSKI ODVOZ
5 m3
7 m3
10 m3
Dostava kontejnerja
Najem kontejnerja na dan

1,4975
ODVOZ brez DDV
90,15
120,89
180,24
34,00
4,00

3. Obračunska osnova za BIO odpadke v večstanovanjskih objektih je minimalen volumen 30 l
po osebi za enkratni odvoz.
4.Cena namenske vreče za odpadke znaša 4,16 EUR brez DDV
Cena vreče zajema:
- nabavno vrednost vreče
- strošek zbiranja in odvoza (posoda volumen 120 l)
- strošek obdelave in odlaganja odpadkov (posoda volumen 120 l)
5. Sklep velja z dnem sprejema.
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K 7. točki dnevnega reda
Predlog sklepa o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Lendava v letu 2019
Gradivo so člani prejeli ob sklicu seje dne 2.4.2019, mnenje odbora za okolje in prostor
ter mnenje sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin pa dne 8.4.2019.
Obrazložitev je podana na predloženem obrazcu in je sestavni del zapisnika.
Uvod k točki je podal Miran Doma. Predlagana višina subvencije za nakup in vgradnjo MKČN
do 50 PE je enaka kot v letu 2018, torej 1.500,00 EUR, ter je enaka za vse, tako za fizične kot
pravne osebe. Predlagana višina subvencije predstavlja cca 50 % celotne vrednosti investicije
nakupa in vgradnje MKČN.
Mnenje odbora za okolje in prostor je predstavil Jožef Gerenčer, predsednik odbora.
Mnenje Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin je podala Nataša Horvat, članica
sveta.
Predsedujoči je pozval k razpravi.
Razprave ni bilo.
Nato je predsedujoči pozval h glasovanju.
Ob glasovanju je prisotnih 16 članov občinskega sveta.
Glasovalo je 15 članov. Jožef Gerenčer se je na podlagi 4. odst. 42. člena Poslovnika izločil
iz glasovanja.
Soglasno je bil sprejet
s k l e p š t. 83 :
1. Občinski svet soglaša s predlogom župana občine, da se višina subvencije nakupa in
vgradnje malih čistilnih naprav na območju občine Lendava določi v višini 1.500,00
EUR za posamezno MKČN do 50 PE. Višina subvencije velja za leto 2019.
2. Občinski svet predlaga, da se javni poziv za navedeno subvencioniranje za leto 2019
objavi na spletni strani občine in je odprt do porabe sredstev.
3. Sklep velja z dnem sprejema.
K 8. točki dnevnega reda
Predlog sklepa o potrditvi cenika za izposojo premičnin občine Lendava
Gradivo so člani prejeli ob sklicu seje dne 2.4.2019, mnenje odbora za premoženje in
finance pa po sklicu seje dne 8.4.2019.
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Obrazložitev je podana na predloženem obrazcu in je sestavni del zapisnika.
Uvod k točki je podal mag. Tibor Hebar, ki je povedal, da se je povpraševanje glede izposoje
komunalne opreme (mize, klopi, kotli za bograč..) povečalo in ker občina še nima sprejetega
cenika, je to potrebno v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnih financ potrebno storiti.
Člane sveta pa je seznanil tudi s predlogom oprostitev plačila uporabe te opreme.
Peter Novak, predsednik Odbora za premoženje in finance je predstavil mnenje odbora.
Predsedujoči je pozval k razpravi.
V razpravi sta sodelovala Stanislav Gjerkeš in Jožef Gerenčer.
Po zaključku razprave, je predsedujoči pozval h glasovanju.
Ob glasovanju je prisotnih 15 članov občinskega sveta. Ob 18.00 uri je sejo predčasno
zapustil Robert Požonec.
Glasovalo je 15 članov.
Z 14 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM glasom je bil sprejet
s k l e p š t. 84 :
1. Občinski svet sprejema predlog cenika za izposojo premičnin občine Lendava v predloženi
obliki.
2. Občinski svet soglaša, da so neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna
oproščeni plačila najemnine za najem premične opreme občine Lendava in imajo pravico
do brezplačne uporabe te opreme.
3. Občinski svet soglaša, da lahko župan občine v primeru javnega interesa na določenem
področju dejavnosti oprosti plačila najema premične opreme tudi druge uporabnike te
opreme.
4. Sklep velja z dnem sprejema.
K 9. točki dnevnega reda
Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma med Občino Lendava in Murskim Središčem
Gradivo so člani prejeli po sklicu seje dne 5.4.2019.
Obrazložitev je podana na predloženem obrazcu in je sestavni del zapisnika.
Uvod je podal dr. Mihael Kasaš, podžupan občine. Ob tem je poudaril pomembnost
sodelovanja za dodatno poglobljeno prijateljstvo med prebivalci ter za ohranitev dobrih
medsosedskih odnosov. Tako bi se s podpisom sporazuma dodatno poglobilo sodelovanje na
področju gospodarstva in kmetijstva, znanosti in razvoja, komunalnega reda, kulture,
izobraževanja in športa, turizma, varstva okolja, sodelovanja društev ter zaščite pred naravnimi
nesrečami.
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Nato je predsedujoči pozval k razpravi.
Razprave ni bilo.
Nato je je predsedujoči pozval h glasovanju.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta.
Glasovalo je 15 članov.
Soglasno je bil sprejet
s k l e p š t. 85 :
1. Občinski svet Občine Lendava potrjuje Sporazum o sodelovanju z gradom Mursko
Središće.
2. Občinski svet meni, da bo s sporazumom še bolj okrepljeno medsebojno razumevanje
in prijateljstvo med občani obeh občin, kar bo spodbujalo izmenjavo in sodelovanje
na številnih področjih ter tako prispevalo k skupnemu napredku na obeh straneh meje.
3. Sklep velja z dnem sprejema.
K 10. točki dnevnega reda
Informacija župana
Župan je podal naslednje informacije o:
-

izredni podelitvi neprofitnega stanovanja družini, ki se je znašla v socialni stiski in
družinskih težavah,
čistilni akciji, ki bo potekala v soboto 13.4.2019 v Lendavi in na katero so se odzvale
tudi krajevne skupnosti in javni zavodi,
urejanju določenih problematik v krajevnih skupnostih (v KS Kamovci naknadne volitve, prav tako se nadomestne volitve kažejo v KS Pince..)
športnih dogajanjih v občini,
vključevanju društev v turistično ponudbo občine,
reševanju prostorskih stisk društev,
izvedenih obiskih podjetnikov,
srečanju vinogradnikov in o sklenjenih dogovorih na srečanju,
izvedbi poletne prireditve »Galop« in o aktivnostih za uvrstitev te prireditve kot trajne
prireditve v občini Lendava,
srečanju s predsednikom Olimpijskega komiteja,
izkazani podpori posameznih akterjev k pobudi za izgradnjo železniške povezave Rédics – Lendava – Beltinci,
aktivnostih pri projektu EPK ter o
izvedbi drugih kulturnih prireditev, ki so se v tem času že odvile (koncert GŠ Lendava,
Dan Romov) oziroma se bodo še odvijale v naši občini.
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K 11. točki dnevnega reda
Vprašanja ter pobude članov občinskega sveta
Kljub temu, da ni bilo najavljenih vprašanj članov občinskega sveta, je predsedujoči soglašal,
da člani sveta podajo vprašanja oziroma pobude.
Stanislav Gjerkeš – sprašuje, kako potekajo aktivnosti pri projektu Rastlinjakov v Lendavi.
Odgovor je podal župan občine in sicer, da aktivnosti potekajo, vendar je problem v naših
prostorskih planih, ki od leta 2001 niso sprejeti, zato je potrebno intenzivirati te aktivnosti.
Dogovori potekajo tudi z Skladom kmetijskih zemljišč, naslednji korak pa je razgovor z
Ministrstvom za kmetijstvo. Ob tem je župan poudaril, da je potrebno zagotoviti taka zemljišča,
za katera je možno prejeti soglasje za izgradnjo rastlinjakov.
Nataša Horvat – sprašuje, kako poteka projekt Legalizacije Romskega naselja v Dolgi vasi.
Odgovor je podal župan občine in sicer da so velika ovira pri izvedbi tega projekta inšpekcijski
postopki, ki so bili pričeti zaradi črnogradenj, da pa v tej zadevi potekajo razgovori z Skladom
kmetijskih zemljišč in da se v realizacijo projekta vključuje tudi Urad za narodnosti.
Seja je bila zaključena ob 18.15 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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