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Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik 

tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87, e-mail: obcina.dobrovnik@siol.net 

zakladniški račun:01356-0100013598, ID za DDV: SI72637706, Matična številka: 1332198 

Občinski svet – Községi Tanács 
 

 

PREDLOG ZAPISNIKA 

(skrajšani) 

19. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrovnik, ki je bila  

v sredo, 12. decembra 2012 ob 15.30   

v prostorih sejne sobe Vaškega doma Strehovci  
 
 

I. OTVORITEV IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI 

 

 
Sejo je sklical župan, Marjan Kardinar, kateri je uvodoma ugotovil, da je prisotnih 8 članov 

občinskega sveta.  

 
Seji so prisostvovali: Leon Casar, Bojan Gavrič, Jožef Hančik, Štefan Holcman, Elizabeta 

Horvat, Ernest Preinšperger, Verona Ratko, Deziderij Sekereš.  

 

Odsotni: Vilmos Vass, dr.med. (se ni opravičil), István Kovács in Alojz Slepec (sta se opravičila). 
 

Iz občinske uprave: Ester Povše, Tanja Tkalec, Daniel Bot in Laura Cuk.   

 
Ostali prisotni: načelnik UE Lendava Štefan Gjerkeš, predsednica NO Terezija Lajter, ob 17.25 se 

je pridružila članica NO Barbara Kolenc. 

 
Novinarji: MMR, RTV SLO Mostovi-Hidak, Népújság, Večer, Murski val, Pomurec. 

 

II. OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA  

 
Predlog dnevnega reda 19. redne seje sveta je bil posredovan z vabilom za sklic seje in sicer: 

1. Sprejem dnevnega reda 19. seje 

2. Predlog in potrditev zapisnika 18. seje 
3. Krajevni urad v občini Dobrovnik 

4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava/ÖKO-PARK Kft. 

Lendva – skrajšani postopek 
5. Predlog Odloka o spremembi proračuna Občine Dobrovnik za leto 2013 – skrajšani postopek 

6. Predlog Pravilnika o uporabi Kulturnega doma Dobrovnik –skrajšani postopek 

7. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 

območju občine Dobrovnik za leto 2013 
8. Predlog Sklepa neprofitne najemnine za leto 2013 

9. Mnenje k izbranemu kandidatu za direktorja Knjižnice Lendava – Könyvtár Lendava 

10. Informacije župana 
11. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
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K 1. točki dnevnega reda:  

Sprejem dnevnega reda 19. seje   

Župan je podal predlog za razširitev dnevnega reda, da se za  9. točko  doda nova točka dnevnega 

reda, in sicer točka Komisija za nagrade in priznanja, ostalo pa se ustrezno preštevilči. Člani 

sveta niso imeli pripomb na razširjen dnevni red, zato je župna podal na glasovanje 

 

Predlog Sklepa št. 1 

Občinski svet Občine Dobrovnik je potrdil razširjen dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda 19. seje 

2. Predlog in potrditev zapisnika 18. seje 

3. Krajevni urad v občini Dobrovnik 

4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava/ÖKO-PARK 

Kft. Lendva – skrajšani postopek 

5. Predlog Odloka o spremembi proračuna Občine Dobrovnik za leto 2013 – skrajšani 

postopek 

6. Predlog Pravilnika o uporabi Kulturnega doma Dobrovnik –skrajšani postopek 

7. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

na območju občine Dobrovnik za leto 2013 

8. Predlog Sklepa neprofitne najemnine za leto 2013 

9. Mnenje k izbranemu kandidatu za direktorja Knjižnice Lendava – Könyvtár Lendava 

10. Komisija za nagrade in priznanja 

11. Informacije župana 

12. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 
 

ZA je glasovalo 8 članov sveta 

PROTI ni glasoval noben član sveta 

 
Sklep je bil sprejet.  

 

Ker se je odvijala seja Občinskega sveta v Strehovcih je prisotne pozdravil tudi predsednik KS 
Strehovci Štefan Holcman. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda:  
Predlog in potrditev zapisnika 18. seje 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

Na sam predlog zapisnika 18. redne seje člani sveta niso imeli pripomb, zato je župan zapisnik  dal na 
glasovanje  

 

 predlog Sklepa št. 2 

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje zapisnik 18. redne seje z dne 17. oktober 2012. 

 

ZA je glasovalo 8 članov sveta 

PROTI ni glasoval noben član sveta  

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda:  

Krajevni urad v občini Dobrovnik 

 

Uvodoma je župan predstavil problematiko in predal besedo načelniku. 
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Načelnik UE Lendava je pojasnil probleme glede delovanja Krajevnega urada Dobrovnik in 

seznanil navzoče, da je bil sklican sestanek na isto tematiko Občini Dobrovnik pred dvema 

tednoma. Načelnik je pojasnil, da  največji problem predstavljajo obratovalni stroški, ki 

predstavljajo na letni ravni preko 6.000 eur, od katerega predstavlja največji del komercialna 

najemnina. Drugi problem je nezadostna obremenjenost delavca, ki je posledica odprave 

krajevne pristojnosti glede urejanja določenih zadev. 

Načelnik je še pojasnil, da je lokacija ustrezna, vendar je prostor za 30% prevelik za njihove 

potrebe in iz stroškovnega vidika ni vzdržna. V kolikor bo prišlo, do tega, da se bo Krajevni 

urad ukinil se bodo storitve nudile v isti kvaliteti na sedežu UE Lendava. 

Župan je odprl razpravo. 

V razpravo so se vključili Jožef Hančik, podžupan, Štefan Holcman in Verona Ratko, ki so 

vsi pojasnil svoje stališče do tega, da so proti ukinitvi Krajevnega urada Dobrovnik. 

Župan je pozval načelnika, da naj poda mnenje glede rešitve problema. 

Načelnik je pojasnil, da še naslednje tri mesece ostane situacija nespremenjena in bodo 

spremljali trend zadev v primerjavi z Veliko Polano. Predlog načelnika pa je bil, da bodo oni 

plačevali najemnino, če Občina Dobrovnik prevzame obratovalne stroške ali pa Občina 

zagotovi druge nadomestne prostore v velikosti od 16-20 m2 brez najemnine. 

 

Načelnik je predlagal, da bi Občina plačevala strošek najemnine, ki trenutno znaša 322,00 eur, 

UE Lendava obdrži  obratovalne stroške. 

 

Župan je podal na glasovanje  

Predlog Sklepa št. 3  

Občinski svet Občine Dobrovnik se je seznanil s problematiko Krajevnega urada 

Dobrovnik. 

Občinski svet Občine Dobrovnik sprejme sklep, da ostane Krajevni urad v Dobrovniku, 

in  da Občina Dobrovnik po predhodnem obdobju s 1.4.2013 prevzame stroške 

najemnine,  UE Lendava pa obdrži obratovalne stroške, vendar pod pogoji, da ostaja 

obratovalni čas nespremenjen in za ta namen se sklene pogodba za nedoločen čas. 

 

ZA je glasovalo 8 članov sveta 

PROTI ni  glasoval noben član sveta 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ernest Preinšperger je načelnika še povprašal glede legalizacije vinskih kleti na Riganócu. 

Ester Povše je prosila načelnika, da če lahko preuči možnosti glede samooskrbe teh obstoječih 

objektov. 

 

K 4. točki dnevnega reda: 
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava/ÖKO-PARK Kft. Lendva – 
skrajšani postopek 

 

Ester Povše je uvodoma obrazložil namen  in pomen predstavitve ter potrditve Odloka o 

ustanovitvi javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava/ÖKO-PARK Kft. Lendva. 

Pojasnjene so bile vse sprememb glede Odloka, posledično temu s spreminja višina vložka, ki 

sedaj izhaja iz uradne cenitve in  znaša 5.908 eur. 

Župan je predstavil vidike glede priprave in uskladitve dokumentacije. 

Župan je odprl razpravo v katero se je vključil svetnik Sekereš. 
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Župan je dal na glasovanje 

Predlog Sklepa št. 4  

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje Odlok o ustanovitvi javnega podjetja EKO-PARK 

d.o.o. Lendava/ÖKO-PARK Kft. Lendva. 

 

ZA je glasovalo 8 članov sveta 

PROTI ni  glasoval noben član sveta 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

Predlog Odloka o spremembi proračuna Občine Dobrovnik za leto 2013 – skrajšani postopek 

 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Kratko predstavitev in obrazložitev je 

podala Tanja Tkalec. Občina Dobrovnik v spremembi predvideva realizacijo prihodkov v 

višini 2.507.703,26 EUR, kar predstavlja 92% realizacijo planiranega in odhodke v višini 

2.526.737,23 EUR, kar predstavlja 86% realizacijo plana. 

Posebni poudarek pri predstavitvi je bil na spremembah, ki izhajajo iz prenosa in spremembe 

projektov na prihodkovni in odhodkovni strani. 

 

Predsednica NO, Terezija Lajter, je člane OS seznanila, da je NO tudi na svoji seji potrdil 

predlagani Odloka o spremembi proračuna Občine Dobrovnik za leto 2013. 

 

V razpravi so sodelovali župan, podžupan, Verona Ratko, Tanja Tkalec in Deziderij Sekereš. 

Župan je dal na glasovanje   

 

Predlog Sklepa št. 5 

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje predlog Odloka o spremembi proračuna 

Občine Dobrovnik za leto 2013  z vsemi prilogami po skrajšanem postopku.  

 

ZA je glasovalo 8 članov sveta 

PROTI ni glasoval noben član sveta 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Župan je začasno predal vodenje seje podžupanu. 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

Predlog Pravilnika o uporabi Kulturnega doma Dobrovnik –skrajšani postopek 

 

Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom. Kratko predstavitev Pravilnika o uporabi 

Kulturnega doma Dobrovnik je podala Ester Povše in predvsem poudarila cenik uporabe in 

pomembnost tega Pravilnika pri upravljanju z zgradbo Kulturni dom Dobrovnik. Tanja Tkalec 

je predstavila razlike glede višine uporabnine in najemnine. 

  

Podžupan je odprl razpravo.  

 

Župan je ponovno prevzel vodenje seje. 
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V razpravi so sodelovali župan, Elizabeta Horvat, Ester Povše, Daniel Bot, Ernest 

Preinpšperger in  Dezider Sekereš. 

 

Župan je dal na glasovanje 

 

Predlog sklepa št. 6 

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje Pravilnik o uporabi Kulturnega doma 

Dobrovnik  v skrajšanem postopku. 

 

ZA je glasovalo 8 članov sveta 

PROTI ni  glasoval noben član sveta 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 

območju občine Dobrovnik za leto 2013 

 

Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom. Kratko predstavitev sklepa je podal župan in 

povedala, da zaradi recesije in na pripombe nekaterih članov sveta  predlaga, da ostaja cena 

nespremenjena.  

 

Župan je odprl razpravo. 

 

V razpravi so sodelovali župan, Deziderij Sekereš, Jožef Hančik, Bojan Gavrič . 

 

Župan je na glasovanje podal  

Predlog sklepa št. 7 

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje predlog, da ostaja višina vrednosti točke za 

izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Dobrovnik za 

leto 2013 nespremenjena, glede na  leto 2012. 

 

ZA je glasovalo 8 članov sveta 

PROTI je glasovalo 0 članov sveta 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

K 8. točki dnevnega reda:  

Predlog Sklepa neprofitne najemnine za leto 2013 
 

Gradivo so prejeli člani sveta skupaj z vabilom. Ester Povše je predstavila gradivo. 

 

Ker razprave ni bilo je župan podal na glasovanje  

Predlog sklepa št. 8 

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje predlog, da se najemnina za neprofitna 

stanovanja v občini Dobrovnik v letu 2013 obračunajo po stopnji 4,04 % od vrednosti 

stanovanja. 

 

ZA je glasovalo 8 članov sveta 

PROTI ni glasoval noben član sveta 



6 

 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

K 9. točki dnevnega reda:  

Mnenje k izbranemu kandidatu za direktorja Knjižnice Lendava – Könyvtár Lendava 
 

Župan je predstavil gradivo. 

 

Ker razprave ni bilo je župan podal na glasovanje  

Predlog sklepa št. 9 

Občinski svet Občine Dobrovnik daje pozitivno mnenje k izbranemu kandidatu Albertu 

Halászu za direktorja Knjižnice Lendava – Könyvtár Lendava. 

 

ZA je glasovalo 8 članov sveta 

PROTI ni glasoval noben član sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

K 10. točki dnevnega reda: 

Komisija za nagrade in priznanja 

 

Predsednik Komisije Leon Casar  je predlagal dva kandidata, in sicer Felső Jánosa in Bedek 

Ernesta. 

Župan je odprl razpravo. 

 

Ker razprave ni bilo je dal sklep podal na glasovanje 

Predlog sklepa št. 10 

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje kandidata za plaketo Občine Dobrovnik Felső 

Jánosa in Bedek Ernesta. 

 

ZA je glasovalo 8 članov sveta 

PROTI ni glasoval noben član sveta 

Sklep je bil sprejet 

Županovo priznanje prejme Jure Jurinič – Jurček za dosedanje delo in Župnijski Karitas za 20 

letno delovanje.  

 

K 11. točki dnevnega reda: 

Informacije župana  

- Župan je na kratko podal informacije glede sofinanciranja avtobusa za odvzem krvi, ki 

naj bi bil sofinanciran s strani občin, projekt izvaja UKC Maribor. Delež Občine 

Dobrovnik pri sofinanciranju nabave avtobusa bi znašal 650,00 eur. Župan predlaga, 

da se to sofinanciranje izvede v dveh letih. 

- Župan je še povedal, da je Občina letos humanitarno naravnana, zato ne bo oglaševala 

v časopisih ter tudi reprezentančnih daril ne bo. Svetnike je tudi informiral glede tega, 

da bo Občina nabavila spalne vreče za eno romsko družino, ki živi v kolibi, drugi 

romski družini pa že pomagamo pri legalizaciji objekta. 

- Župan je predstavil prihajajoče dogodke v mesecu decembru 2012 in posebej poudaril 

Občinski praznik, ki bo  14.12.2012. 
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K 12. točki dnevnega reda: 

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta  

Vprašanja za pisni odgovor ni poslal noben član sveta.  

 
Dezider Sekereš je pozval člane Občinskega sveta na srečanje starejših v nedeljo 16.12.2012. 

Jožef Hančik- je izrazil svoje mnenje, da oporeka poročilu načelnika, ker ni mogoče, da je tako velika 

razlika med zadevami na Krajevnem uradu Velika Polana in Dobrovnik 
 

 

S tem je bil dnevni red 19. seje izčrpan, zato je župan ob 18.00 zaključil sejo.  
 

Magnetogram je priloga zapisnika v arhivu. 

 

 
Zapisala:        Župan - Polgármester: 

Laura Cuk                      Marjan Kardinar    


