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ZAPISNIK
14. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Lendava z dne 22.8.2018 za obravnavo
in sprejem:
1. predloga sklepa o seznanitvi s poročilom o izvršenih prerazporeditev ter vključevanju
namenskih prihodkov v proračun Občine Lendava za obdobje od 3.2.2018 do
30.6.2018
2. predloga sklepa o podelitvi priznanj Občine Lendava za leto 2018
3. predloga sklepa o imenovanju nadomestnega člana OVK Lendava
K 1. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom o izvršenih prerazporeditev ter vključevanju
namenskih prihodkov v proračun Občine Lendava za obdobje od 3.2.2018 do 30.6.2018
Gradivo t. j. Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom o izvršenih prerazporeditev ter
vključevanju namenskih prihodkov v proračun Občine Lendava za obdobje od 3.2.2018
do 30.6.2018 in glasovnica sta bila članom sveta posredovana skupaj z dopisom dne
18.10.2018 (posredovano gradivo je sestavni del arhivskega zapisnika).
Od 19 poslanih Predlogov sklepa o seznanitvi s poročilom o izvršenih prerazporeditev
ter vključevanju namenskih prihodkov v proračun Občine Lendava za obdobje od
3.2.2018 do 30.6.2018 je do vključno ponedeljka, 22.10.2018 bilo vrnjenih izpolnjenih in
podpisanih 10 (deset) glasovnic o predlogu sklepa.
Glasovnice so v roku vrnili naslednji člani občinskega sveta: Marija Unger (Lista Anton
Balažek–županova lista), Gyöngyi Horvat (SDS), Đanino Kutnjak (Lista Anton Balažek
– županova lista), Drago Nađ (DeSUS), Robert Berki (Lista delovna mesta mladim),
Stanislav Gjerkeš (Lista Anton Balažek – županova lista), Ferenc Horváth (predstavnik
madžarske narodne skupnosti), Nataša Horvat (predstavnica romske skupnosti), Peter
Novak (N.Si) in Janez Somi (SDS).
S predlaganim sklepom je soglašalo skupaj 10 (deset) članov sveta, PROTI ni glasoval
noben član občinskega sveta.
Sprejet je bil
s k l e p š t. 413:
1. Občinski svet se seznani s poročilom o izvršenih prerazporeditvah ter vključevanju
namenskih prihodkov v proračun občine Lendava za obdobje od 3. 2. 2018 do 30.
6. 2018.
2. Sklep velja z dnem sprejema.

K 2. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Lendava za leto 2018
Gradivo t. j. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Lendava za leto 2018 in
glasovnice za vsak predlog posebej so bila članom sveta posredovana skupaj z dopisom dne
18.10.2018 (posredovano gradivo je sestavni del arhivskega zapisnika).
Od 19 poslanih Predlogov sklepa o podelitvi priznanj Občine Lendava za leto 2018 (za
vsak posamičen predlog posebej glasovnica), je do vključno ponedeljka, 22.10.2018 bilo
vrnjenih 10 izpolnjenih in
podpisanih posamičnih glasovnic glede na glasovanje o
posameznem predlogu občinskega priznanja.
a). predlog sklepa za priznanje Občine Lendava - TO NI GIBANICA, podjetje za
gostinstvo d.o.o. – Gostilna Lovski dom, Lendavske gorice 238/a
Glasovnice so v roku vrnili naslednji člani občinskega sveta: Marija Unger (Lista Anton
Balažek–županova lista), Gyöngyi Horvat (SDS), Đanino Kutnjak (Lista Anton Balažek
– županova lista), Drago Nađ (DeSUS), Robert Berki (Lista delovna mesta mladim),
Stanislav Gjerkeš (Lista Anton Balažek – županova lista), Ferenc Horváth (predstavnik
madžarske narodne skupnosti), Nataša Horvat (predstavnica romske skupnosti), Peter
Novak (N.Si) in Janez Somi (SDS).
S predlaganim sklepom je soglašalo skupaj 10 (deset) članov sveta, PROTI ni glasoval
noben član občinskega sveta.
Sprejet je bil
s k l e p š t. 414:
1. Občinski svet podeljuje Priznanje občine Lendava za leto 2018 podjetju TO NI
GIBANICA, podjetje za gostinstvo d.o.o. – Gostilna Lovski dom, Lendavske
gorice 238/a
-

za dolgoletno družinsko tradicijo na področju gostinstva, za gostoljubnost do svojih
gostov ter za pripravo okusne hrane že vrsto let, predvsem jedi prekmurske ravnice, s
čimer podjetje širi tradicije domače kulinarike, kakor tudi za sodelovanje na različnih
kulinaričnih prireditvah tako v lokalnem kakor tudi izven lokalnega okolja.

2. Sklep velja z dnem sprejema.
b). predlog sklepa za priznanje Občine Lendava – HRVAŠKEMU KULTURNEMU
DRUŠTVU POMURJE iz Lendave, Glavna ulica 28,
Glasovnice so v roku vrnili naslednji člani občinskega sveta: Marija Unger (Lista Anton
Balažek–županova lista), Gyöngyi Horvat (SDS), Đanino Kutnjak (Lista Anton Balažek
– županova lista), Drago Nađ (DeSUS), Robert Berki (Lista delovna mesta mladim),
Stanislav Gjerkeš (Lista Anton Balažek – županova lista), Ferenc Horváth (predstavnik
madžarske narodne skupnosti), Nataša Horvat (predstavnica romske skupnosti), Peter
Novak (N.Si) in Janez Somi (SDS).

S predlaganim sklepom je soglašalo skupaj 10 (deset) članov sveta, PROTI ni glasoval
noben član občinskega sveta.
Sprejet je bil
s k l e p š t. 415:
1. Občinski svet podeljuj Priznanje občine Lendava za leto 2018 HRVAŠKEMU
KULTURNEMU DRUŠTVU POMURJE iz Lendave, Glavna ulica 28
-

za večletno delovanje na kulturno turističnem področju, za ohranitev hrvaškega jezika
in tradicije, za sodelovanje na prireditvah v lokalnem okolju in izven ter za promocijo
občine v širšem teritorialnem prostoru.

2. Sklep velja z dnem sprejema.
c). predlog sklepa za priznanje Občine Lendava – TURISTIČNO
OKOLJEVARSTVENO DRUŠTVO PETIŠOVCI, Rudarska ulica 11.
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Glasovnice so v roku vrnili naslednji člani občinskega sveta: Marija Unger (Lista Anton
Balažek–županova lista), Gyöngyi Horvat (SDS), Đanino Kutnjak (Lista Anton Balažek
– županova lista), Drago Nađ (DeSUS), Robert Berki (Lista delovna mesta mladim),
Stanislav Gjerkeš (Lista Anton Balažek – županova lista), Ferenc Horváth (predstavnik
madžarske narodne skupnosti), Nataša Horvat (predstavnica romske skupnosti), Peter
Novak (N.Si) in Janez Somi (SDS).
S predlaganim sklepom sta soglašala skupaj 2 (dva) člana sveta, PROTI so glasovali 4
(štirje) člani občinskega sveta, 4 (štirje) člani pa so se glasovanja vzdržali.
Predlagani sklep ni bil sprejet.
č). predlog sklepa za Plaketo Občine Lendava – Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda
Glasovnice so v roku vrnili naslednji člani občinskega sveta: Marija Unger (Lista Anton
Balažek–županova lista), Gyöngyi Horvat (SDS), Đanino Kutnjak (Lista Anton Balažek
– županova lista), Drago Nađ (DeSUS), Robert Berki (Lista delovna mesta mladim),
Stanislav Gjerkeš (Lista Anton Balažek – županova lista), Ferenc Horváth (predstavnik
madžarske narodne skupnosti), Nataša Horvat (predstavnica romske skupnosti), Peter
Novak (N.Si) in Janez Somi (SDS).
S predlaganim sklepom je soglašalo skupaj 10 (deset) članov sveta, PROTI ni glasoval
noben član občinskega sveta.
Sprejet je bil

s k l e p š t. 416:
1. Občinski svet podeljuje Plaketo Občine Lendava za leto 2018 VRTCU LENDAVA –
LENDVAI ÓVODA, Župančičeva ulica 5, 9220 Lendava
-

za praznovanje 70. obletnice vrtca in njegovo aktivno vpetost v okolje, za uspešno
uresničevanje poslanstva ki mu sledijo: zdravje – kot vir za kakovostno življenje
posameznika in skupnosti, spoštovanje – kot prednost raznolikosti in drugačnosti,
odgovornost - do sebe in drugih ter sodelovanje – kot edina pot do kakovosti in
razvoja, za izvajanje bogatega pedagoškega programa, za sodelovanje na občinskih
prireditvah in za povezovanje z drugimi institucijami in društvi ter za aktivno
vpetost v lokalno okolje, ki ga kot takega soustvarjajo in bogatijo.

2. Sklep velja z dnem sprejema.
d). predlog sklepa za Plaketo Občine Lendava – OBMOČNO-OBRTNI PODJETNIŠKI
ZBORNICI LENDAVA, Glavna ulica 11, 9220 Lendava
Glasovnice so v roku vrnili naslednji člani občinskega sveta: Marija Unger (Lista Anton
Balažek–županova lista), Gyöngyi Horvat (SDS), Đanino Kutnjak (Lista Anton Balažek
– županova lista), Drago Nađ (DeSUS), Robert Berki (Lista delovna mesta mladim),
Stanislav Gjerkeš (Lista Anton Balažek – županova lista), Ferenc Horváth (predstavnik
madžarske narodne skupnosti), Nataša Horvat (predstavnica romske skupnosti), Peter
Novak (N.Si) in Janez Somi (SDS).
S predlaganim sklepom je soglašalo skupaj 10 (deset) članov sveta, PROTI ni glasoval
noben član občinskega sveta.
Sprejet je bil
s k l e p š t. 417:
1. Občinski svet podeljuje Plaketo Občine Lendava za leto 2018 OBMOČNO-OBRTNI
PODJETNIŠKI ZBORNICI LENDAVA, Glavna ulica 11, 9220 Lendava
-

za 40 letno delovanje, za posebno delovno prizadevanje in uspehe pri razvoju
obrtništva, za reševanje obrtniške problematike v lokalnem okolju in za prispevek h
kakovostnejšemu življenju in blaginji na območju občine Lendava.

2. Sklep velja z dnem sprejema.
K 3. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana OVK Lendava
Gradivo t. j. Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana OVK Lendava in
glasovnica sta
bila članom sveta posredovana skupaj z dopisom dne 18.10.2018
(posredovano gradivo je sestavni del arhivskega zapisnika).
Od 19 poslanih Predlogov sklepa o imenovanju nadomestnega člana OVK Lendava, je
do vključno ponedeljka, 22.10.2018 bilo vrnjenih 10 izpolnjenih in podpisanih glasovnic.

Glasovnice so v roku vrnili naslednji člani občinskega sveta: Marija Unger (Lista Anton
Balažek–županova lista), Gyöngyi Horvat (SDS), Đanino Kutnjak (Lista Anton Balažek
– županova lista), Drago Nađ (DeSUS), Robert Berki (Lista delovna mesta mladim),
Stanislav Gjerkeš (Lista Anton Balažek – županova lista), Ferenc Horváth (predstavnik
madžarske narodne skupnosti), Nataša Horvat (predstavnica romske skupnosti), Peter
Novak (N.Si) in Janez Somi (SDS).
S predlaganim sklepom je soglašalo skupaj 10 (deset) članov sveta, PROTI ni glasoval
noben član občinskega sveta.
Sprejet je bil
s k l e p š t. 418:
1. Občinski svet Občine Lendava ugotavlja, da zaradi nezdružljivosti funkcije članice
OVK Lendava z kandidiranjem na lokalnih volitvah 2018 preneha mandat Tereziji
Cuk iz Banute 1, 9220 Lendava.
2. Za nadomestno članico OVK Lendava se imenuje Majda Petek iz Lendave, Rudarska
ulica 20.
3. Sklep velja z dnem sprejema.

Zapisala:
Jasna Bračič-Szabó

mag. Anton BALAŽEK
Župan Občine Lendava

