»Potrjen«
Z A P I S N I K
(skrajšani)
46. /redne/ seje Občinskega sveta Občine Lendava, ki je bila v sredo, 21.05.2014 ob 1400
uri v dvorani Mestne hiše, Glavna ulica 20, Lendava.
Sejo občinskega sveta je sklical in vodil mag. Anton Balažek, župan občine.
Seji sveta je prisostvovalo 15 članov občinskega sveta.
Odsotni so bili: mag. Ivanka Režonja Šimonka (SDS), Magdalena Graj (DeSUS), ki sta
svoj izostanek opravičili in Boštjan Hac (SD) ter Milan Olah (predstavnik romske
skupnosti).

Seji sveta so prisostvovali še :
1. mag. Tibor Hebar, direktor občinske uprave
2. Jasna Bračič-Szabó, vodja službe za pravne in upravne zadeve
3. Danijela Levačič, podsekretarka za načrtovanje in izvrševanje proračuna, do točke 5. in
pri točki 6. in 7.
4. Aleksandra Kreslin, vodja oddelka za upravne in premoženjske zadeve do 7. točke
5. Robert Recek, vodja službe za okolje in prostor pri 6. točki
6. Samo Peter Medved – direktor podjetja Lineal d.o.o. Maribor, pri 6. točki
7. Oskar Virag – direktor podjetja Vires d.o.o. Maribor, pri 6. točki
8. Franc Gönc – RRA Mura, pri 6. točki
9. Tina Hozjan, ravnateljica Vrtca Lendava pri 10. točki
10. ravnatelji javnih zavodov (DOŠ 2)
11. predstavniki sredstev javnega obveščanja
Župan občine je po uvodnem pozdravnem nagovoru obrazložil potek seje ter v skladu s 15.
členom Poslovnika občinskega sveta Občine Lendava predlagal, da se pred določitvijo
dnevnega reda odloči o potrditvi zapisnika in sprejetih sklepov 45. /redne/ seje z dne
17.04.2014.
Jasna Bračič – Szabó je člane občinskega sveta seznanila, da sta k osnutku zapisnika 45. seje
bili podani pripombi s strani dveh članov občinskega sveta in sicer mag. Ivanke Režonja
Šimonka (SDS) in Jožefa Gerenčerja (Neodvisni). Pripomba mag. Ivanke Režonja
Šimonka (SDS) se nanaša k 2. točki dnevnega reda – Informacija o stanju v družbi Nafta
Petrochem (str. 6.) in k 3. točki dnevnega reda – Predlog zaključnega računa proračuna občine
Lendava za leto 2013 (str. 7), pripomba Jožefa Gerenčerja (Neodvisni) pa k 2. točki
dnevnega reda – Informacija o stanju v družbi Nafta Petrochem (str. 6.) in k 13. točki
dnevnega reda – Vloge občanov in institucij (str. 18). Podane pripombe so v zapisniku
označene s krepkim in ležečim tiskom.
Na podlagi 30. člena Poslovnika občinskega sveta je župan občine predlagal glasovanje o
pripombah k zapisniku, nakar je bil soglasno sprejet
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s k l e p št. 475:
Občinski svet potrjuje predlagane pripombe k zapisniku 45. seje z dne 17.04.2014 v
predloženi obliki.
Nato je župan občine predlagal glasovanje o potrditvi celotnega zapisnika 45. seje, pri čemer
je bil sprejet

s k l e p št. 476:
Občinski svet potrjuje zapisnik in sprejete sklepe 45. seje z dne 17.04.2014 v predloženi obliki
in skupaj s predlaganimi pripombami.
K 1. točki dnevnega reda
Določitev dnevnega reda
Župan občine je podal predlog dnevnega reda ter predlagal, da se po potrebi vrstni red
posameznih točk dnevnega reda v teku seje spremeni, saj so k 6. točki dnevnega reda vabljeni
poročevalci izven občinske uprave.
Nato je župan občine na podlagi 2. odst. 16. člena Poslovnika občinskega sveta Občine
Lendava predlagal, da občinski svet glasuje o obravnavi 2. točke dnevnega reda: Predlog
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2014
po skrajšanem postopku.
Soglasno je bil sprejet
s k l e p št. 477:
Občinski svet soglaša, da se 2. točka dnevnega reda Predlog odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2014 obravnava po skrajšanem
postopku.
Nato je župan občine podal predlog dnevnega reda 46. seje.
Ker k predlogu dnevnega reda ni bilo podanih nobenih pripomb oziroma predlogov, je bil
soglasno sprejet
s k l e p št. 478:
Občinski svet določa naslednji dnevni red 46. seje:
1. Določitev dnevnega reda
2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Lendava za
leto 2014 – skrajšani postopek
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3. Poročilo o delovanju občinske uprave Občine Lendava v letu 2013 skupaj z
medobčinsko upravo
4. Poročilo o realizaciji spodbud po Pravilniku za dodeljevanje spodbud za razvoj malega
gospodarstva in podjetništva v občini Lendava za leto 2013 in predlog razpisa za leto
2014
5. Poročilo o izvajanju ukrepov Lokalnega energetskega koncepta v občini Lendava
6. Spremembe in dopolnitve razvojnega projekta št. 024-0006/2012 – Razgledni stolp na
turistični cesti Lendavske gorice (MGRT–VII)
7. Informacija o prijavi razvojnega projekta št. 024-0003/2011 – Oživimo staro mestno
jedro in kulturno dediščino (MGRT-VIII)
8. Informacija župana
9. Volitve in imenovanja
9. 1. Imenovanje Občinske volilne komisije Lendava
9.2. Imenovanje posebne občinske volilne komisije - za volitve predstavnikov
narodnosti
9.3. Imenovanje posebne občinske volilne komisije - za volitve predstavnikov
romske skupnosti
10. Vloge občanov in institucij
11. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta ter odgovori

Po določitvi dnevnega reda, svet nadaljuje z naslednjo točko dnevnega reda.
K 2. točki dnevnega reda:
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Lendava za
leto 2014 – skrajšani postopek
Uvod k točki je podala Aleksandra Kreslin in sicer vsebino Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2014 ter vlogo javnega podjetja
EKO-PARK Lendava d.o.o. za pridobitev soglasja k zadolževanju podjetja.
Dodatno obrazložitev je podal župan občine.
V razpravi je sodeloval Franc Laj (predstavnik madžarske narodnosti), ki je poudaril, da
mora biti zadolževanje subjektov določenih v predlogu odloka namensko in da gre pri
zadolževanju javnega podjetja za zadolževanje iz naslova izvajanja dejavnosti podjetja, zato
je potrebno čim prej zagotoviti pogoje za črpanje kredita.
Nato je bil soglasno sprejet
s k l e p št. 479 :
Občinski svet Občine Lendava sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Lendava za leto 2014 v predloženi obliki.
3
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V nadaljevanju je Jožef Gerenčer (Neodvisni), sedaj v vlogi direktorja javnega podjetja
EKO-PARK Lendava d.o.o. podal dodatno obrazložitev k vlogi za pridobitev soglasja za
zadolževanje podjetja ter poudaril namen zadolževanja, to je nakup objekta in opreme za
izvajanje osnovne dejavnosti podjetja.
Nato je župan občine člane občinskega sveta seznanil, da si je občina glede potrebnih
sprememb in dopolnitev proračuna občine pridobila mnenje Ministrstva za finance, ki je
potrdilo, da v primeru omogočanja zadolževanja proračunskim porabnikom zadošča
sprememba oziroma dopolnitev odloka o proračunu, zato ni potrebno spreminjati in
dopolnjevati tudi vseh obveznih prilog proračuna.
Nato je bil soglasno sprejet
s k l e p št. 480 :
1. Občinski svet Občine Lendava daje soglasje javnemu podjetju Eko-Park d.o.o. k
zadolžitvi v višini 680.000,00 EUR pod sledečimi pogoji:
•
•
•

sredstva iz naslova najetega kredita se morajo porabiti namensko, kar pomeni v
skladu s predloženo vlogo,
pred podpisom pogodbe mora direktor podjetja pridobiti tudi soglasje
Nadzornega sveta družbe,
za odplačevanje kredita mora podjetje imeti zagotovljena sredstva iz
neproračunskih virov,

2. Občinski svet Občine Lendava daje soglasje k obremenitvi nepremičnega premoženja
(hipoteka), ki je predmet financiranja do 430.000,00 EUR.
3.

Soglasje prične veljati z dnem pričetka veljavnosti Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2014 v Uradnem listu RS .

K 3. točki dnevnega reda:
Poročilo o delovanju občinske uprave Občine Lendava v letu 2013 skupaj z
medobčinsko upravo
Uvod k točki je podal župan občine, prezentacijo poročila pa je podal mag. Tibor Hebar.
Dodatno obrazložitev je podal župan občine in sicer da mora biti občinska uprava
fleksibilna in strokovna, da pa gre pri njenem delu za razpršeno dejavnost, ki včasih vpliva na
njeno ažurnost. Župan občine je tudi poudaril premik aktivnosti na področju spletnega
informiranja, izpostavil pa je problem motivacije zaposlenih in njihovo učinkovitost ter
določene probleme pri projektnem delu.
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V razpravi so sodelovali:
Gabrijela Sobočan (SMS), ki je povprašala o predvidenem terminu sprejema novih
prostorskih planov občine, mag. Tibor Hebar in župan občine, ki sta podala odgovor na
postavljeno vprašanje, pri tem pa opozorila tudi na določeno problematiko v postopkih in pri
pridobivanju soglasij k navedeni dokumentaciji.
Nato je bil soglasno sprejet
s k l e p št. 481:
Občinski svet Občine Lendava sprejema informacijo o delu občinske in medobčinske uprave v
letu 2013 s priporočilom, da se pospešijo aktivnosti na pripravi novih prostorskih planov
občine.
K 4. točki dnevnega reda:
Poročilo o realizaciji spodbud po Pravilniku za dodeljevanje spodbud za razvoj malega
gospodarstva in podjetništva v občini Lendava za leto 2013 in predlog razpisa za leto
2014
Uvod k točki je podala Danijela Levačič, dodatno obrazložitev predvsem v delu potrebne
vzpodbude v okolju pa je podal župan občine.
Razprava:
Franc Laj (predstavnik madžarske narodnosti) ugotavlja, da postaja podjetniško okolje
težavno za prodor malih podjetij, da so težave pri pridobivanju kreditov in izvedbi investicij,
da so občinske vzpodbude sicer pozitivne, vendar je k določeni investiciji potrebno dodati še
mnogo več. Zato je podal predlog, da bi bilo potrebno pripraviti praktične projekte, npr.
inkubator in pri tem zagotoviti prostor za funkcioniranje.
Ob tem je župan občine povedal, da so iniciative v okolju šibke in da je potenciale potrebno
iskati npr. v predelovanju hrane, ki sicer ne bi prineslo presežkov, vendar bi zagotavljalo
eksistenco v dovoljšnji meri.
Franc Laj (predstavnik madžarske narodnosti) je podal tudi predlog, da bi občinska
uprava pripravila seznam nepotrebnih poslovnih prostorov, ki so v lasti občine ter proučila
možnost njihovega izdajanja v najem kot spodbude za razvoj malega gospodarstva.
Nato je bil soglasno sprejet
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s k l e p št. 482:
Občinski svet Občine Lendava sprejema Poročilo o realizaciji spodbud po Pravilniku za
dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v občini Lendava v letu
2013 v predloženi obliki in z ugotovitvijo, da je razvoj podjetništva v občini šibak ter ga je
potrebno še nadalje vzpodbujati v okolju
V nadaljevanju točke je Danijela Levačič predstavila predlog razpisa za leto 2014 za
zaposlovanje s štipendijsko shemo v občini Lendava, ki zajema dva dela in sicer:
• Razpis po Pravilniku za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in
podjetništva v občini Lendava, ki obsega subvencioniranje novih delovnih mest (7.
Člen pravilnika) in
• Razpis za štipendijsko shemo in spodbujanje razvoja podjetništva med mladimi
V razpravi so sodelovali:
• Jožef Gerenčer (Neodvisni), ki podpira vsakršne spodbude v smeri zaposlovanja in
finančne ukrepe, s katerimi bi se dosegel večji učinek kot izhaja iz poročila za leto
2013. Podal pa je predlog, da bi se kot kriterij upoštevali tudi zaposleni s stalnim
bivališčem v občini Lendava in da bi zavezanec v primeru neizpolnitve pogojev iz
razpisa mogel vrniti celotna sredstva in ne samo njihove 50 % vrednosti. Prav tako
podpira sofinanciranje seminarskih nalog, vendar bi le-te mogle imeti tako vsebino, da
bi bile uporabne za gospodarstvo.
Odgovore v razpravi sta podala Danijela Levačič in župan občine, ki je poudaril, da se bodo
predlogi iz razprave po možnosti upoštevali v izvedbenem delu razpisa.
Nato je bil soglasno sprejet
s k l e p št. 483 :
1. Občinski svet Občine Lendava sprejema kriterije in pogoje Razpisa po Pravilniku za
dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini
Lendava za leto 2014, ki se nanaša na subvencioniranje novih delovnih mest po 7.
členu pravilnika v predloženi obliki in s priporočilom, da občinska uprava pripravi
seznam nepotrebnih poslovnih prostorov, ki so v lasti občine ter prouči možnost
njihovega izdajanja v najem kot spodbude za razvoj malega gospodarstva.
2. Občinski svet Občine Lendava sprejema kriterije in pogoje Razpisa za štipendijsko
shemo in spodbujanje razvoja podjetništva med mladimi v Občini Lendava v letu 2014
v predloženi obliki.
K 5. točki dnevnega reda:
Poročilo o izvajanju ukrepov Lokalnega energetskega koncepta v občini Lendava
Prezentacijo izvajanja ukrepov Lokalnega energetskega koncepta v občini Lendava je podal
mag. Tibor Hebar, dodatno obrazložitev pa je podal župan občine, ki je poudaril da mora
občina Lendava postati energetsko čim bolj neodvisna in da so podane možnosti prihrankov
na področju ogrevanja.
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V razpravi je sodeloval Stanislav Gjerkeš (Lista Anton Balažek – županova lista), ki je
podal predlog, da se Lokalni energetski koncept v delu predlaganih ukrepov in ciljev
zmanjšanja rabe energije dopolni še z vgradnjo toplotnih črpalk v javnih stavbah.
Nato je bil soglasno sprejet
s k l e p št. 484 :
Občinski svet sprejema poročilo o izvajanju ukrepov Lokalnega energetskega koncepta
(LEK) Občine Lendava v predloženi obliki in s predlogom, da se v delu predlaganih ukrepov
in ciljev zmanjšanja rabe energije LEK dopolni še z vgradnjo toplotnih črpalk v javnih
stavbah.
K 6. točki dnevnega reda:
Spremembe in dopolnitve razvojnega projekta št. 024-0006/2012 – Razgledni stolp na
turistični cesti Lendavske gorice (MGRT–VII)
Pri točki so prisotni vabljeni:
1. Samo Peter Medved – direktor podjetja Lineal d.o.o. Maribor,
2. Oskar Virag – direktor podjetja Vires d.o.o. Maribor,
3. Franc Gönc – RRA Mura.
Uvod k točki je podal župan občine, pri čemer je poudaril vsebino sprememb projekta,
tveganja, izvedeno recenzijo, kronologijo informiranja občanov, predvideno število
obiskovalcev, točko preloma in da je odločitev o spremembi projekta dana občinskemu svetu
v odločanje.
Nato je vsebino recenzije projekta predstavil Samo Peter Medved. Marketinško študijo
projekta pa je predstavil Franc Gönc.
Aleksander Marič (DeSuS) je k predlogu sprememb projekta podal stališče skupne seje dveh
odborov, to je Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem ter Odbora za okolje in prostor.
V nadaljevanju je župan občine člane občinskega sveta opozoril, da se na današnji seji odloča
o spremembah projekta in ne o samem projektu ter poudaril tveganja, ki iz tega izhajajo.
V nadaljevanju razprave so sodelovali:
Aleksander Marič (DeSuS), podpira projekt, pogreša pa predlog stroke, saj je le-ta
podala določene kritike brez alternativnih predlogov in da je čudno, da že obstoječi
elementi (repetitorji, razni stolpi, TV stebri..) na lokaciji goric ne motijo nikogar, moti
pa predvidena gradnja razglednega stolpa….Nadalje je menil, da je dejansko negativna
medijska izpostavljenost občini prinesla pozitivne učinke, saj se je prebivalstvo
Slovenije seznanilo z gradnjo razglednega stolpa v goricah.
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-
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Stanislav Gjerkeš (Lista Anton Balažek – županova lista), ki je kot udeleženec
javne tribune o izgradnji stolpa povedal, da je bilo kar 2/3 prisotnih ZA gradnjo stolpa,
vendar v izboljšani varianti in da dejansko noben projekt med prebivalstvom ni imel
take podpore kot ta projekt.
Jožef Gerenčer (Neodvisni) je člane občinskega sveta spomnil o večkratni obravnavi
projekta na sejah občinskega sveta in predlagal, da je potrebno večjo pozornost dati
konkretnim zadevam v projektu (npr. poseg v infrastrukturo) in ekonomiki projekta, ki
je po zadnjih informacijah precej spodbudna.
Franc Laj (predstavnik madžarske narodnosti) je poudaril, da je že večkrat nakazal
na pomanjkljivosti projekta in da je precej pripomb bilo upoštevanih. Nadalje je
poudaril, da je potrebno projekt pričeti tržiti, saj bo projekt le tako dosegel svoj
učinek.

Po razpravi je bil soglasno sprejet

s k l e p št. 485:
1. Občinski svet sprejema predstavljene predloge iz eksterne recenzije projekta št. 0240006/2012 - Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice in nalaga občinski
upravi, da prične s postopki za njihovo realizacijo.
2. Občinski svet predlaga, da se s pričetkom gradnje pričnejo izvajati tudi predvidene
marketinške aktivnosti in ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev.
3. Občinski svet nalaga občinski upravi, da pripravi nov terminski plan realizacije
projekta.
Župan občine je ob 16.30 uri odredil 15 minutni odmor.
Seja se nadaljuje ob 16.45 uri. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
K 7. točki dnevnega reda:
Informacija o prijavi razvojnega projekta št. 024-0003/2011 – Oživimo staro mestno
jedro in kulturno dediščino (MGRT-VIII)
Uvod k točki je podal župan občine in poudaril, da pri projektu ne gre samo za investicijski
del, ampak je v ozadju tudi vsebina, to je meščanstvo, judovstvo, malo gospodarstvo…
Dodatno obrazložitev glede izvajanja aktivnosti pri projektu in vrednosti projekta je podala
Danijela Levačič.
Nato je bil soglasno sprejet

8

Zapisnik 46. redne seje OS –21.05.2014

s k l e p št. 486:
Občinski svet Občine Lendava sprejema informacijo o prijavi razvojnega projekta št. 0240003/2011 »Oživimo staro mestno jedro in kulturno dediščino« na 8. javni razpis MGRT in
zadolžuje občinsko upravo, da pripravi projektno nalogo za njegovo uresničitev.
K 8. točki dnevnega reda:
Informacija župana
Župan občine je prisotne seznanil o:
• aktivnostih, ki jih občina izvaja na področju daljinskega ogrevanja,
• aktivnostih ki potekajo na področju priprave podlag za predlog elaborata o
oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini
Lendava za javno službo odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, pri čemer
se postavlja vprašanje o izkoriščenosti sistema in o odbitku lastne udeležbe plačila
občanov pri sistemu,
• sodelovanju občine Lendava z Budimpešto in o skupnih točkah s tem mestom (namen
turistične promocije..),
• nadaljevanju aktivnosti pri sodelovanju z vlagatelji v občino,
• usodi Nafte Petrochem glede nadaljnjega poslovanja.
K 9. točki dnevnega reda:
Volitve in imenovanja
9. 1. Imenovanje Občinske volilne komisije Lendava
9.2. Imenovanje posebne občinske volilne komisije - za volitve predstavnikov
narodnosti
9.3. Imenovanje posebne občinske volilne komisije - za volitve predstavnikov
romske skupnosti
Aleksander Marič (DeSuS), predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je podal predlog Komisije o imenovanju posameznih volilnih komisij.
Nato so bili soglasno sprejeti
s k l e p št. 487:
V Občinsko volilno komisijo Lendava se za mandatno dobo 4 let imenujejo:
1. Vladimira PUČKO, Martjanci 109, 9221 Martjanci – za predsednico,
2. Maja ŽALIG, Kapca, Šolska ulica 17, 9220 Lendava – za namestnico,
3. Franc ŠANDOR, Dolnji Lakoš, Glavna ulica 88, 9220 Lendava – za člana,
4. Drago VUK, Kidričeva ulica 37, 9220 Lendava – za namestnika,
5. Boris PETEK, Rudarska ulica 20, 9220 Lendava – za člana,
6. Renata GYURKAČ, Čentiba, Lendavska cesta 89, 9220 Lendava – za namestnico,
7. Evgen HERŽENJAK, Gaberje, Spodnja ulica 28, 9220 Lendava – za člana,
8. Manfred KEPE, Kot, Mlinska ulica 7, 9220 Lendava – za namestnika.
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s k l e p št. 488:
V Posebno občinsko volilno komisijo Lendava – za volitve predstavnikov narodnosti se za
mandatno dobo 4 let imenujejo:
1. Jožef HORVATH, Mostje 10, 9220 Lendava – za predsednika,
2. Kristina DAVID, Kranjčeva ulica 10, 9220 Lendava – za namestnico,
3. Simona HOZJAN, Lendavske gorice 606 b, 9220 Lendava – za članico,
4. Bianca GYURKAČ, Tomšičeva ulica 4, 9220 Lendava – za namestnico,
5. Franc ŠANDOR ml., Dolnji Lakoš, Glavna ulica 88, 9220 Lendava – za člana,
6. Zsuzsi KEPE, Kot, Mlinska ulica 7, 9220 Lendava – za namestnico,
7. Vali MAGYAR, Pince, Gornja ulica 5, 9220 Lendava – za članico,
8. Karmen LEBAR, Kapca, Zvoniška ulica 2, 9220 Lendava – za namestnico.
s k l e p št. 489:
V Posebno občinsko volilno komisijo Lendava – za volitve predstavnikov romske skupnosti se
za mandatno dobo 4 let imenujejo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Irma HRELJA CSÁSZÁR, Petišovci, Potočna 11, 9220 Lendava – za predsednico,
Brigita BANOTAI, Dolga vas, Glavna ulica 87, 9220 Lendava - za namestnico ,
Valentina ŠANDOR, Dolnji Lakoš 88, 9220 Lendava – za članico,
Magdalena VUGRINEC, Dolgovaške gorice 197, 9220 Lendava – za namestnico,
Karolina KERČMAR, Dolga vas, Slovenska ulica 19, 9220 Lendava – za članico,
Tomi LEVAČIČ, Dolga vas, Slovenska ulica 27, 9220 Lendava – za namestnika,
Erika VERBANČIČ, Trg Ljudske pravice 13, 9220 Lendava – za članico,
Sabina TÖRÖK, Trg Ljudske pravice 13, 9220 Lendava – za namestnico.

K 10. točki dnevnega reda:
Vloge občanov in institucij
10.1. Predlog optimiranja delovnega časa v poletnih počitnicah
Uvod k točki je podal župan občine, obrazložitev predloga pa je podala Tina Hozjan,
ravnateljica Vrtca Lendava.
Nato je bil brez razprave soglasno sprejet
s k l e p št. 490:
1. Občinski svet Občine Lendava soglaša, da bo v času šolskih počitnic vse delovne dni
poslovala DE II Lendava, Tomšičeva ulica 6/a. DE Genterovci, DE Dolga vas in DE
Gaberje pa v času poletnih počitnic ne bodo poslovale. DE I Lendava in E Hotiza
bosta poslovali do 20. julija 2014. E Hotiza bo v tem času poslovala 8 ur, to je od 6.30
do 14.30 ure. Če bo število otrok v tem času padlo pod 10, bo enota naslednji dan
prenehala poslovati. Po 20. juliju se vsi oddelki združijo v DE II Lendava.
2. Občinski svet predlaga, da javni zavod o svojem poslovanju v času šolskih
počitnic na primeren način informira vse uporabnike svojih storitev.

10

Zapisnik 46. redne seje OS –21.05.2014

10.2. Protestno pismo arhitektov
Župan občine je prisotne seznanil o protestnem pismu arhitektov. Ob tem je poudaril, da bo
po seji na spletni strani občine objavljeno gradivo o projektu, to je akronim projekta,
argumentacija projekta, predstavitev rezultatov recenzije in povzetek marketinškega načrta ter
da bo občina tudi v bodoče reagirala na primere, ko se bodo v javnosti pojavili napačni
podatki. Dejstvo pa je, da je celotni postopek potekal transparentno, vendar kot kaže se bodo
pritiski nadaljevali tudi v bodoče, v tem trenutku verjetno na UE Lendava, ki bo vodila
postopek izdaje gradbenega dovoljenja.
K 14. Točki dnevnega reda:
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta ter odgovori

Pod to točko dnevnega reda ni bilo vprašanj, pobud in predlogov članov občinskega sveta.

Ker je bil dnevni red izčrpan, je župan občine zaključil sejo.
Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.

Zapis sestavila:
Jasna Bračič-Szabó, l.r.

mag. Anton BALAŽEK, l.r.
Župan – Polgármester
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