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Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik 

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

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

Občinski svet – Községi Tanács 
 

Številka: 030-0001/2014-OS3 

Datum: 04.12.2014 

ZAPISNIK 

(skrajšani) 

3. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrovnik, ki je bila v sredo, 3. decembra 2014.   

Seja je potekala v Sejni sobi Občine Dobrovnik, Dobrovnik 297.  

 

 

Sejo je sklical župan Občine Dobrovnik, Marjan Kardinar.  

 

Na seji so bili navzoči člani in članice Občinskega sveta Občine Dobrovnik (v nadaljevanju: člani sveta): Ladislav 

Bači, mag. Ernest Bedek, Leon Casar, Bojan Gavrič, Simona Glavač, Simon Kovač, Verona Ratko, Deziderij 

Sekereš, Ladislav Solarič, Edit Varga in Dominik Vogrinec.  

 

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

Novinarji: MMR, Népújság, RTV SLO Mostovi Hidak, Murski val 

 

Seja se je pričela ob 15.30 uri. 

Navzočih je bilo 11 članov sveta.  

 

S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrovnik:  

1. Potrditev zapisnika 2. seje  

2. Kadrovske zadeve 

3. Predlog Odloka o rebalansu Občine Dobrovnik za leto 2014 – skrajšana obravnava  

4. Predlog Odloka o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2015 – I. obravnava  

5. Informacije župana 

6. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 

ZA je glasovalo 11 članov sveta 

PROTI je glasovalo 0 članov sveta 

Dnevni red je bil sprejet.  

AD 1. 

POTRDITEV ZAPISNIKA 2. SEJE 

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

O zapisniku 2. seje Občinskega sveta Občine Dobrovnik so razpravljali Varga Edit, katera je povedala, da so o izjavi 

glede prejemanja dvojezičnega vabila Vogrinec Dominka razpravljali tudi na 2. seji Svetu MSNS in bo sklep prebrala 

pri zadnji točki dnevnega reda in pri tem prosila, da se ta sklep priloži zapisniku. Nadalje je razpravljal Gavrič Bojan, 

ki je zahteval, da se v zapisnik zapiše, kar je on o tem povedal, Simona Glavač je povedala, da ni zapisano, da je 

manjkal Solarič Ladislav in Solarič Ladislav je povedal, da se pri 4. točki pri Informacijah župana popravi »vsak 

govori v jeziku madžarske narodne skupnosti«, tako, da se pravilno glasi, »vsak govori v maternem jeziku«.  

Župan je dal na glasovanje  

 

Predog sklepa št. 2/3 

Občinski svet Občine Dobrovnik potrdi zapisnik 2. seje Občinskega sveta Občine Dobrovnik z dne 12. 

novembra 2014 s podanimi pripombami. 

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.  

ZA je glasovalo 11 članov sveta 
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PROTI je glasovalo  članov sveta 

Sklep je bil sprejet.  

 

AD 2.  

KADROVSKE ZADEVE  

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli po sklicu seje. 

Župan je predlagal, da predsednik KMVVI poda predlog za vsak odbor in komisijo posebej, Ester Povše bo povedala 

pristojnosti in naloge posameznih odborov in komisij, nato se bo razpravljalo in odločalo ločeno za vsak odbor in 

komisijo.  

V razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje, ali so vsi predlogi članov v skladu z veljavno  zakonodajo, s statutom in 

poslovnikom ter podanimi referencami. Predsednik KMVVI je zagotovil, da je vse v skladu z veljavno zakonodajo. 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mag.Bedek Ernest je podal uvodno obrazložitev.  

1. Predlog sklepa o imenovanju Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in infrastrukturo ter okolje in prostor  

Občinskemu svetu je KMVVI predlagala, da sprejme naslednji sklep:  

V Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in infrastrukturo ter okolje in prostor se imenujejo: mag. Bedek Ernest, 

Ratko Vera, Sekereš Deziderij, Vogrinec Dominik, Vogrinec Edi, Toplak Milena in Bači Ladislav. 

V razpravi so sodelovali Glavač Simona, Bojan Gavrič, Bači Ladislav, Ratko Verona, mag.Bedek Ernest, 

Varga Edit, Kovač Simon, Casar Leon, Sekereš Deziderij, Vogrinec Dominik. 

Po razpravi je podal župan na glasovanje 

Predlog sklepa št. 3/3 

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje Odbor za gospodarstvo,kmetijstvo in infrastrukturo ter 

okolje in prostor v sestavi 

a) Predlog KMVVI: mag.Bedek Ernest, Ratko Vera, Sekereš Deziderij, Vogrinec Dominik, Vogrinec 

Edi, Toplak Milena in Bači Ladislav. 

Navzočnost je priglasilo 11 članov OS.  

ZA je glasovalo 7 članov sveta 

PROTI so glasovali 4 člani sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

b) Predlog Glavač Simone: Bači Ladislav, Sekereš Deziderij, Gavrič Bojan, Holcman Štefan in Kovač 

Simon.  

Navzočnost je priglasilo 11 članov OS. 

ZA so glasovali 4 člani sveta. 

PROTI je glasovalo 7 članov sveta. 

Sklep ni bil sprejet. 

 

c) Predlog Gavrič Bojana: Glavač Simona, Sekereš Deziderij, Peceli Srečko, Bači Ladislav, mag.Bedek 

Ernest. 

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta. 

ZA so glasovali 3 člani sveta. 

PROTI je glasovalo 8 članov sveta. 

Sklep ni bil sprejet. 

 

2. Predlog sklepa o imenovanju Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti 

Občinskemu svetu je KMVVI predlagala, da sprejme naslednji sklep:  

V Odbor za negospodarstvo in družbene dejavnosti se imenujejo: Casar Leon, Glavač Simona, Solarič 

Ladislav, Göntér Aleksander, Kovač Simon, Preinšperger Ernest in Vogrinec Miha.  

V razpravi, ki je sledila in so sodelovali mag.Bedek Ernest, Varga Edit, Solarič Ladislav, Kovač Simon, Gavrič Bojan, 

Bači Ladislav, Casar Leon.  

Župan je dal na glasovnje 

 

Predlog sklepa št. 4/3 

a) Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje Odbor za negospodarstvo in društvene dejavnosti v sestavi 

Casar Leon, Glavač Simona, Solarič Ladislav, Göntér Aleksander, Kovač Simon, Preinšperger Ernest 

in Vogrinec Miha.  

Navzočnost je prijavilo 11 članov sveta. 

ZA je glasovalo 7 članov sveta, 
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PROTI so glasovali 4 člani sveta. 

Sklep je bil sprejet.  

 

b) Predlog Varga Edite: Casar Leon, Solarič Ladislav, mag. Bedek Ernest, Jurinić Jure, Bači Sabina, Varga 

Edit in Mate Jože.  

Navzočnost je prijavilo 11 članov sveta. 

ZA so glasovali 4 člani sveta. 

PROTI je glasovalo 7 članov sveta. 

Sklep ni bil sprejet. 

 

3. Predlog sklepa o imenovanju Komisije za romska vprašanja 

Občinskemu svetu je KMVVI predlagala, da sprejme naslednji sklep: 

V Komisijo za romska vprašanja se imenujejo: mag. Bedek Ernest, Horvat (Šarkezi) Blanka, Preinšperger 

Ernest, Ratko Verona in Sekereš Deziderij.  

V razpravi so sodelovali Ratko Verona, Vogrinec Dominik, Glavač Simona, Casar Leon. 

 

Župan je dal na glasovanje 

Predlog sklepa št. 5/3 

a) Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje Komisijo za romska vprašanja v naslednji sestavi: mag.Bedek 

Ernest, Horvat (Šarkezi) Blanka, Preinšperger Ernest, Ratko Verona in Sekereš Deziderij. 

Navzočnost je priglasilo 11 članov OS. 

ZA je glasovalo 7 članov sveta, 

PROTI so glasovali 4 člani sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

b) Predlog Ratko Verone: mag.Bedek Ernest, Sekereš Deziderij, Ratko Verona, Orban Vladica, 

Preinšperger Ernest 

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta 

ZA sta glasovala 2 članov sveta, 

PROTI je glasovalo 9 članov sveta, 

Sklep ni bil sprejet. 

 

c) Predlog Casar Leona: mag.Bedek Ernest, Prešpenger Ernest, Sekereš Deziderij, Orban Vladica, Ratko 

Verona 

Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta 

ZA je glasovalo 6 članov sveta, 

PROTI so glasovali 4 člani sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

S tem, da je dobil predlog KMVVI več glasov ZA kot predlog Casar Leona, je bil potrjen prvi predlog. 

 

4. Predlog sklepa o imenovanju Komisije za narodnostna vprašanja  

Občinskemu svetu je KMVVI predlagala, da sprejme naslednji sklep:  

V Komisijo za narodnostna vprašanja se imenujejo: Bači Ladislav, Gavrič Bojan, Solarič Ladislav, Somi 

Karel in Varga Edit. 

V razpravi so sodelovali Gavrič Bojan, Kovač Simon, Varga Edit.  

Pred glasovanjem sta Varga Edit in Gavrič Bojan umaknila svoj predlog.  

 

Župan je povedal, da morajo tisti predlagani kandidati, ki še niso podali svoja soglasja k imenovanju v delovna 

telesa občinskega sveta, soglasje dostaviti predsedniku KMVVI v 3 dneh. 

 

Župan je dal na glasovanje 

Predlog sklepa št. 6/3 

a) Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje člane Komisije za narodnostna vprašanja v sestavi: Bači 

Ladislav, Gavrič Bojan, Solarič Ladislav, Somi Karel in Varga Edit. 

Navzočnost je priglasilo 11 članov OS. 

ZA je glasovalo 11 članov sveta. 
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PROTI je glasovalo 0 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

5. Predlog sklepa o imenovanju Statutarno pravne komisije  

Občinskemu svetu je KMVVI predlagala, da sprejme naslednji sklep: V Komisijo za statutarna in pravna 

vprašanja se imenujejo: mag.Bedek Ernest, Sekereš Deziderij, Casar  Leon, Vegi Jež Klaudija in Vogrinec 

Dominik. 

Ni bilo razprave. 

 

Župan je dal na glasovanje  

Predlog sklepa št. 7/3 

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje Statutarno-pravno komisijo v sestavi:  

mag.Bedek Ernest, Sekereš Deziderij, Casar Leon, Vegi Jež Klaudija in Vogrinec Dominik. 

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta OS. 

ZA je glasovalo 10 članov sveta. 

PROTI je glasoval 1 član sveta. 

Sklep je bil sprejet.  

 

6. Predlog sklepa o imenovanju Nadzornega odbora 

Občinskemu svetu je KMVVI predlagala, da sprejme naslednji sklep: V nadzorni odbor se imenujejo: Bakan 

Branko, Kepe Robert, Preinšperger Milena, Slepec Boštjan in Vajda Sebastjan. 

V razpravi je bilo ponovno izpostavljeno vprašanje, ali so vsi predlogi članov nadzornega odbora v skladu z veljavno  

zakonodajo, s statutom in poslovnikom ter podanimi referencami o končani izobrazbi in pridobljenimi izkušnjami na 

področju finančnih in pravnih zadev. Predsednik KMVVI je zagotovil, da je vse v skladu z veljavno zakonodajo. 

V razpravi so sodelovali Gavrič Bojan, Varga Edit, mag.Bedek Ernest, Glavač Simona in Kovač Simon. 

 

Župan je dal na glasovanje 

Predlog sklepa št. 8/3 

a) Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje Nadzorni odbor v sestavi: Bakan Branko, Kepe Robert, 

Preinšperger Milena, Slepec Boštjan in Vajda Sebastjan. 

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta OS. 

ZA je glasovalo 7 članov sveta, 

PROTI so glasovali 4 člani sveta. 

Sklep je bil sprejet.  

 

b) Predlog Gavrič Bojana: Bakan Branko, Jež Simon, Kolenc Barbara, Kovač Matejka in Lajter Terezija  

Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta. 

ZA so glasovali 4 člani sveta, 

PROTI je glasovalo 6 članov sveta. 

Sklep ni bil sprejet. 

 

Župan je sejo prekinil ob 17.40. 

Sejo so nadaljevali ob 18. uri.  

  

7. Predlog sklepa o imenovanju Komisije za nagrade in priznanja  

Občinskemu svetu je KMVVI predlagala, da sprejme naslednji sklep: V Komisijo za nagrade in priznanja se 

imenujejo: Glavač Simona, Kovač Simon, Preinšperger Ernest, Ratko Vera in Solarič Ladislav.  

Razprave ni bilo. 

 

Župan je dal na glasovanje 

Predlog sklepa št. 9/3 

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje člane Komisije za narade in priznanja: 

Glavač Simona, Kovač Simon, Preinšperger Ernest, Ratko Verona in Solarič Ladislav.  

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta. 

ZA je glasovalo 11 članov sveta, 

PROTI je glasovalo 0 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet.  
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8. Predlog sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Občinskemu svetu je KMVVI predlagala, da sprejme naslednji sklep: V Svet za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu se imenujejo: Mag. Bedek Ernest, Casar Leon, Sekereš Deziderij, Solarič Ladislav, Šlebič 

Albert.  

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan je dal na glasovanje 

Predlog sklepa št. 10/3 

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: mag.Bedek 

Ernest, Casar Leon, Sekereš Deziderij, Solarič Ladislav in Šlebič Albert. 

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta. 

ZA je glasovalo 11 članov sveta, 

PROTI je glasovalo 0 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

9. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika v Svet zavoda JZ Zdravstveni dom Lendava 

Občinskemu svetu je KMVVI predlagala, da sprejme naslednji sklep: V Svet zavoda ZD Lendava se imenuje 

mag. Bedek Ernest.  

Razprave ni bilo. 

 

Župan je dal na glasovanje 

Predlog sklepa št. 11/3 

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje mag. Bedek Ernesta za predstavnika v Svet zavoda ZD Lendava.  

Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta.  

ZA je glasovalo 10 članov sveta, 

PROTI je glasovalo 0 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet.  

 

10. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika v Svet zavoda DOŠ Dobrovnik 

Občinskemu svetu je KMVVI predlagala, da sprejme naslednji sklep: V Svet zavoda DOŠ Dobrovnik se 

imenujeta Kovač Simon in Vegi Jež Klaudija. 

V razpravi so sodelovali Glavač Simona, Gavrič Bojan, Solarič Ladislav, mag. Bedek Ernest. 

 

Po razpravi je župan dal na glasovanje 

Predlog sklepa št. 12/3 

a) Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje Kovač Simona in Vegi Jež Klaudijo za predstavnika v Svet 

zavoda DOŠ Dobrovnik.  

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta. 

ZA je glasovalo 10 članov sveta, 

PROTI je glasoval 1 član sveta. 

Sklep je bil sprejet.  

  

b) Predlog Gavrič Bojana: Glavač Simona, Vegi Jež Klaudija 

Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta. 

ZA je glasovalo 1 članov sveta, 

PROTI je glasovalo 9  članov sveta. 

Sklep ni bil sprejet. 

 

11. Predlog sklepa o imenovanju v Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada 

Občinskemu svetu je KMVVI predlagala, da sprejme naslednji sklep: V Odbor za razpolaganje  s sredstvi 

požarnega sklada se imenujejo: Farkaš Tibor, Felső Franc, Markovič Leonardo, Slepec Boštjan in Vogrinec 

Dominik.  

V razpravi so sodelovali Bači Ladislav in mag.Bedek Ernest.  
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Župan je po razpravi dal na glasovanje 

Predlog sklepa št. 13/3 

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v sestavi: Farkaš 

Tibor, Felső Franc, Markovič Leonardo, Slepec Boštjan in Vogrinec Dominik. 

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta. 

ZA je glasovalo 11 članov sveta, 

PROTI je glasovalo 0 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet.  

 

12. Predlog sklepa o imenovanju Izdajateljska sveta občinskega glasila Brazde-Barázdák 

Občinskemu svetu je KMVVI predlagala, da sprejme naslednji sklep: V Izdajateljski svet občinskega glasila 

Brazde se imenujejo: Bači Ladislav, Gavrič Bojan, Glavač Simona in Slepec Boštjan 

V razpravi je sodeloval Gavrič Bojan.  

 

Župan je po razpravi dal na glasovanje 

Predlog sklepa št. 14/3 

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje Izdajateljski svet občinskega glasila Brazde-Barázdák v sestavi: Bači 

Ladislav, Gavrič Bojan, Glavač Simona in Slepec Boštjan. 

Navočnost je priglasilo 10 članov sveta. 

ZA je glasovalo 6 članov sveta, 

PROTI je glasovalo 5 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

Potrjeni član izdajateljskega sveta, Gavrič Bojan, se ni strinjal s potrditvijo, zato je župan razveljavil glasovanje in 

podal  

Predlog sklepa št. 14/3-1 

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje člane Izdajateljskega sveta občinskega glasila Brazde-Barázdák v 

sestavi: Bači Ladislav, Klujber Varga Brigita, Glavač Simona in Slepec Boštjan.  

Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta. 

ZA je glasovalo 10 članov sveta, 

PROTI je glasovalo 0 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

13. Predlog sklepa o imenovanju v upravni odbor Zavoda za okolje in turizem 

Občinskemu svetu je KMVVI predlagala, da sprejme naslednji sklep: V Upravni odbor Zavoda za okolje in 

turizem se imenujejo: mag. Bedek Ernest, Casar Leon, Povše Ester in Preinšperger Ernest. 

 

V razpravi so sodelovali Gavrič Bojan, Varga Edit. 

 

Po razpravi je župan dal na glasovanje 

Predlog sklepa št. 15/3  

a) Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje Upravni odbor Zavoda za okolje in turizem v sestavi: 

mag.Bedek Ernest, Casar Leon, Povše Ester in Preinšperger Ernest. 

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta. 

ZA je glasovalo 6 članov sveta, 

PROTI je glasovalo 5 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

b) Predlog Gavrič Bojana: mag.Bedek Ernest, Casar Leon, Povše Ester in Glavač Simona.  

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta.  

ZA je glasoval 1 član sveta, 

PROTI je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep ni bil sprejet.  

 

c) Predlog Varga Edite: mag.Bedek Ernest, Casar Leon, Povše Ester in Bači Ladislav.  

Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta. 

ZA je glasovalo 5 članov sveta, 
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PROTI je glasovalo 5 članov sveta. 

Sklep ni bil sprejet.  

 

14. Predlog sklepa o imenovanju v Svet knjižnice Lendava 

Občinskemu svetu je KMVVI predlagala, da sprejme naslednji sklep: V Svet knjižnice Lendava se imenuje 

Solarič Ladislav.  

Razprave ni bilo. 

Župan je dal na glasovanje 

Predlog sklepa 16/3 

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje Solarič Ladislava v Svet knjižnice Lendava.  

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta. 

ZA je glasovalo 11 članov sveta, 

PROTI je glasovalo 0 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

15. Predlog sklepa o imenovanju v Skupščino CEROP  

Občinskemu svetu je KMVVI predlagala, da sprejme sklep: V Skupščino CEROP se imenuje Sekereš 

Deziderij, namestnik Casar Leon. 

V razpravi so sodelovali Sekereš Deziderij, Glavač Simona, Bači Ladislav, mag.Bedek Ernest, župan in Varga Edit. 

Po razpravi je župan dal na glasovanje 

Predlog sklepa št. 17/3 

a) Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje v Skupščino CEROP Sekereš Deziderja in namestnika Casar 

Leona. 

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta. 

ZA je glasovalo 0 članov sveta, 

PROTI je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep ni bil sprejet. 

 

b) Predlog Glavač Simone: župan Marjan Kardinar, namestnik Sekereš Deziderij. 

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta. 

ZA je glasovalo 1 član sveta, 

PROTI je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep ni bil sprejet. 

 

c) Predlog mag.Bedek Ernesta: župan Marjan Kardinar, namestnik Casar Leon. 

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta. 

ZA je glasoval 1 član sveta, 

PROTI je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep ni bil sprejet.  

 

d) Predlog Varga Edit: župan Marjan Kardinar, namestnik Ester Povše. 

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta. 

ZA je glasovalo 11 članov sveta, 

PROTI je glasovalo 0 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet.  

 

AD 3. 

Predlog Odloka o rebalansu Občine Dobrovnik za leto 2014 – skrajšana obravnava 
 

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

Razpravljali so: Kovač Simon, župan, Varga Edit, Sekereš Deziderij.  

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

Predlog sklepa št. 18/3 

Občinski svet Občine Dobrovnik sprejme predlog Odloka o rebalansu Občine Dobrovnik za leto 2014 v 

skrajšani obravnavi z vsemi prilogami. 
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Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta. 

ZA je glasovalo 11  članov sveta 

PROTI je glasovalo   članov sveta 

Sklep je bil sprejet. 

Ad 4. 

Predlog Odloka o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2015 – I. obravnava 
 

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

Razprave ni bilo. 

Župan je dal na glasovanje  

Predlog sklepa št. 19/3 

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje predlog Odloka o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2015 v I. 

obravnavi. 

Odlok o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2015 se javno razgrne 15 dni.  

Predlogi in pripombe se podajo v  pisni obliki do konca razgrnitve, to je do 18.12.2014. 

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje SKLEP o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine 

Dobrovnik za leto 2015. 

Občinski svet Občine Dobrovnik daje predlog proračuna Občine Dobrovnik za leto 2015 v javno razpravo. 

Predlog bo v javni obravnavi do 18. decembra 2014 do 14.00 ure. Skladno z določili 91. člena Poslovnika 

občinskega sveta, se predlog objavi na spletni strani občine www.dobrovnik.si, zainteresirani pa lahko opravijo 

vpogled predloga tudi v prostorih Občine  

Dobrovnik, Dobrovnik 297 v času uradnih ur. 

Pisne pripombe in predloge lahko v času trajanja javne razprave vsi zainteresirani posredujejo županu Občine 

Dobrovnik na naslov Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik. 

Navodila za vlaganje predlogov in pripomb se objavijo na spletni strani občine in na oglasni deski v občinski 

upravi. 

Sklep velja naslednji dan po sprejemu in se ga skupaj s predlogom proračuna objavi na spletni strani Občine 

Dobrovnik in na oglasni deski v občinski upravi. 

Navzočnost je priglasilo 10 članov sveta. 

ZA je glasovalo 10  članov sveta 

PROTI je glasovalo 0 članov sveta 

Sklep je bil sprejet. 

AD 5. 

Informacije župana 

1. Prireditev ob Občinskem prazniku bo 15.12.2014, katere se bo udeležil predsednik RS,  

Borut Pahor.  

2. Srečanje starejših bo v Žitkovcih 6.12.2014 in v Dobrovniku 13.12.2014 ob 12.uri. 

3. Zavarovalnica Triglav je podala predlog, da bo namesto novoletnih daril donirala sredstva za  defibrilator, 

katere so pripravljene pristopiti k tej humanitarni akciji. Že več let zaporedoma namenja tudi naša občina 

sredstva v humanitarne namene, za kar smo se odločili tudi letos. Predaja defibrilatorja bo izvedena ob 

občinskem prazniku. Le-ta bo nameščen v prostorih Zdravstvene postaje in Lekarne Dobrovnik. 

4. Župan je podal na glasovanje  

Predlog Sklepa št. 20/3 

Občinski svet Občine Dobrovnik je sprejel sklep, da se v letošnjem letu ne objavi razpis za častnega 

občana ter podelitev plaket in nagrade.  

Župan bo na svečani seji podelil samo priznanja. 

Navzočnost je priglasilo 11 članov sveta. 

ZA je glasovalo 11 članov sveta, 

PROTI je glasovalo 0 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet.  

 

5. Konstitutivne seje Nadzornega odbora, Odbora za gospodarsto in Odbora za negospodarstvo bodo v sredo, 

10.12. ali 17.12.2014 od 16.15 – Nadzorni odbor,  ob 16.30 Odbor za gospodarstvo ter ob 16.45 Odbor za 

negospodarstvo. Skupna seja vseh odborov se bo pričela ob 17.uri. 

 

AD 6. 

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
Pisnih pobud ni bilo poslanih. 

http://www.dobrovnik.si/
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mag.Bedek Ernest je povprašal po stanju terjatev občine do Bioplinarne Gjerkeš; od leta 2004-2005 izjave za 

podjetje Gomboc oziroma obstajajo kakšni dolgovi do podjetja Gomboc; v mesečniku je bilo obvestilo glede čiščenja 

jarkov. Čim prej bo potrebno sprejeti odlok o urejanju naselja. 

Vogrinec Dominika je zanimalo ali so bila oziroma kdaj bodo izvedena plačila volilnim odborom in komisijam; ali 

obstaja odlok o financiranju ožjih delov občine ter ali je bil sprejet cenik komunalnih storitev – cena vode je 0,313 € 

na položnici je 0,3768 €, zakaj je takšna razlika; ali se opravljajo vse analize vode samo na dobrovniškem 

vodovodnem zajetju ali tudi na strehovskem istočasno ali občasno samo v Strehovcih,ker iz poročila ni razvidno, da se 

opravljajo enake analize. V strehovskih goricah je ogromno takih, ki imajo kleti, prijavljeni niso, imajo pa komunalne 

odpadke. Razmisliti bo potrebno, kako bi tudi oni plačevali odvoz komunalnih odpadkov – možnost pavšala pri 

položnici za vodo. 

Župan je odgovoril, da imamo terjatve prijavljene na sodišču. Do podjetja Gomboc pa so vse obveznosti iz 

naslova poslovno-stanovanjskega objekta poravnane. 
Tkalec Tanja je povedala, da bodo nakazila članom v volilnih odborih, izvedena do konca leta.  

Odloka o finanicranju ožjih delov občine nimamo, ker je financiranje KS v sklopu proračuna občine.  

Cuk Laura je povedala, da po novi uredbi na položnici več ni posebej prikazana cena vode in vodnega povračila.  

Bot Daniel je povedal, da se mesečno izvajajo analize vode in monitoringi na obeh vodovodnih zajetjih v skladu s 

HACCPom. 

Povše Ester je povedala, da morajo imeti vsi lastniki urejen odvoz komunalnih odpadkov. 

Župan je povedal, da se tudi v strehovskih goricah ureja plato za odlaganje komunalnih odpadkov.  

Varga Edit je povedala, da so o izjavi Vogrinec Dominika glede prejemanja dvojezičnih vabil, razpravljali tudi na seji 

Sveta MSNS, kjer so obsodili njegovo izjavo in je bila objavljena tudi na radiu MMR in objavljena v oddaji Mostovi 

Hidak RTV Slovenije. Prebrala je povzetek sklepa v slovenskem in madžarskem jeziku 2. redne seje Sveta MSNS OD 

in prosila, da se priloži k zapisniku v arhivu v obeh jezikih.  

Župan je povedal, da ne bi rad, da bi se take zadeve ponavljale, potrebno jih je najprej premisliti in predebatirati 

problematične teme. 

Vogrinec Dominik je povedal, da so si ga privoščili, ga diskreditirali. On je vprašal za sebe, na nobeni seji ni bil proti 

dvojezičnosti; kot predstavnik slovenskega naroda naj ne bi dobival dvojezičnih uradnih objav. 

Župan mu je odgovoril, da se ne more strinjati s povedanim, ker smo dvojezična občina, on je predstavnik 

slovenskega naroda, tudi Slovencev, živečih v Dobrovniku in v Žitkovcih, ne samo v Strehovcih, čeprav živi v 

enojezični vasi. Potrebno je sprejeti, da smo dvojezična občina in je naše poslovanje dvojezično.  

Vogrinec Dominik je še povedal, da so si ga mediji »privoščili«, saj se je na sami seji vzpostavil dialog, kjer se je tudi 

takoj opravičil. 

mag.Bedek Ernest je povedal, da sam nima težav glede dvojezičnosti, da je ponosen, da živi v dvojezični občini. 

Strelsko društvo Jezero Dobrovnik skupaj z Združenjem Sever prijavlja projekt za srečanje z obeh strani meje. 

Varga Edit je še povedala, da za dvojezično poslovanje občina dobi sredstva iz Urada za narodnosti, kjer je del 

namenjen tudi za dvojezično poslovanje občine. 

Ratko Verona je opozorila, da kljub temu, da je v mesečniku pisalo, da morajo ljudje urediti in očistiti okolico, se to 

še vedno ne dogaja. 

Solarič Ladislav je povedal, da so ga starši opozorili, da bi bilo potrebno obnoviti – pobarvati na novo prehode za 

pešce na glavni cesti. Pohvalil je delo občinske uprave glede komuniciranja preko elektronske pošte. 

Bači Ladislav je vse prisotne povabil na srečanje starejših občanov v Žitkovce, 6.12.2014. 

Casar Leon je obvestil prisotne, da še danes zbirajo prijave za obisk Miklavža po domovih. 

Glavač Simona je tudi vse prisotne povabila na srečanje starejših v Dobrovnik, 13.12.2014 ob 12.uri. Podala je 

pobudo vezano na otroke iz DOŠ Dobrovnik, ki se odpravljajo v zimsko šolo v naravi. Precej je takšnih otrok, katerih 

starši ne morejo plačati šole v naravi. Lansko leto je ni bilo, ker je bilo premalo prijav. Zato je predlagala, da bi vsak 

član sveta prispeval z namenom, da pomagajo tem otrokom, da se lahko udeležijo zimske šole v naravi.  

Na koncu pa je še predstavnica madžarskega radia, Berki Silva, prosila, da bi povedala le to, da je na njihovem radiu 

bila objavljena izjava Vogrinec Dominika in istočasno tudi njegovo opravičilo.  

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 3. seje Občinskega sveta Občine Dobrovnik, zato je župan ob 20.20 uri sejo končal.  

 

Magnetogram in sklep 2. seje Sveta MSNS OD je priloga zapisnika v arhivu. 
 

 

 

Zapisala:        Župan - Polgármester: 

Marija Sekereš – poslovna sekretarka                     Marjan Kardinar    

Ester Povše - svetovalka 


