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OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 
ki je bila  27.09.2012 ob 17.00 uri 

v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 
 
 
PRISOTNI:  Igor ADŽIČ, Marjan BALAŽIC, Roman ČINČ, Martin DUH,  

Alojz FORJAN, Jožef FERČAK, Srečko HORVAT, Dušan HORVAT, 
Alojz Ladislav HORVAT, Štefan PERŠA,  Jožef RUŽIČ 
Alojz SRAKA, Genovefa VIRAG, Marjan SMODIŠ, Bojan VEREŠ, 
Matej ZAVEC, Bojan ŽERDIN, Štefan ŽIŽEK. 

 
ODSOTNI:  Slavko PETEK. 
 
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik NO, Izidor Lebar, direktor JKP Komuna d.o.o. Beltinci, Janez 
Senica, župan Občine Gornji Petrovci, Franc Šlihthuber, Mitja Prinčič, predstavnik DRI, kandidati za 
direktorja JKP Komuna d.o.o. Beltinci: mag. Andrej Kociper, Miran Volmajer ter g. Jerič Damjan- komasacija 
Dokležovje pripravljalec DIIP-a.  
 
 
Župan, dr. Matej Gomboši pozdravi vse prisotne in prebere dnevni red 19. redne seje Občinskega sveta  
Občine Beltinci. Nadalje pove, da je krojil terminsko in vsebinsko pripravo omenjene seje pomurski vodovod, 
kjer so bili določeni roki s strani vseh županov, da do konca tega meseca občine potrdijo, kar je še potrebno za 
sprejeti. Pomembna točka, ki je tudi vezana na rok je DIIP za komasacije v Dokležovju, rok za prijavo na 
razpis je tik pred vrati, zato upa in prosi za razumevanje, saj so tako določena gradiva prišla na sejo kasneje, 
saj so jih  da so določena gradiva prišla nekoliko kasneje, pripravljalci so jih pripravili in kakor hitro so jih 
tudi dobili kot smo jih dobili mi. Župa predlaga, da se točka DIIP za komasacije v Dokležovju pomakne na 4. 
mesto. Prisotni so se s predlogom strinjali in so glasovali. 
 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 231/V: 
Sprejme se sprememba dnevnega reda 19. redne seje OS Občine Beltinci s tem, da se bo točka AD 11 
obravnavala za točko AD 3, torej pod AD 4. 
 
Nato daje župan dr. Matej Gomboši na glasovanje spremenjeni dnevni red 19. redne seje OS. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep 232/V: 
Sprejme se spremenjeni dnevni red 19. redne seje OS Občine Beltinci in sicer: 

1. Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 18. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
2. Sprejem Odloka o ustanovitvi javnega podjetja VODOVOD sistema B d.o.o. – druga obravnava. 
3. Sprejem sklepa o potrditvi Pred investicijske zasnove za oskrbo s pitno vodo Pomurja-sistem B. 
4. Investicijski program oziroma dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP – 

KOMASACIJA DOKLEŽOVJE. 
5. Izvolitev elektorjev za izvolitev kandidata in določitev kandidata za člana Državnega  sveta RS. 
6. Imenovanje direktorja javnega podjetja KOMUNA, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o. . 
7. Poročilo in obvestila župana Občine  Beltinci  o dogajanjih v občini. 
8. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
9. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine 
Beltinci – skrajšani postopek. 

10. Sprejem Dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Beltinci za leto 2012.  

11. Sprejem sklepov  o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini. 
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AD 1 - Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 18. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Župan odpre razpravo in obenem poudari, da so sklepi prejšnje seje realizirani. Prisotni niso na vsebino 
zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci nobenih pripomb, zato se izvede glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 233/V: 
Sprejme se zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini. 
 
 
 
AD 2 - Sprejem Odloka o ustanovitvi javnega podjetja VODOVOD sistema B d.o.o. – druga obravnava 
 
Uvodna pojasnila pri tej točki poda župan dr. Matej Gomboši. Spomni prisotne, da je bil odlok v prvi 
obravnavi na eni od prejšnjih sej že potrjen, sedaj je na dnevnem redu druga obravnava. Pripombe iz prve 
obravnave so bile posredovane pripravljalcu in so tudi vključene.  
 
Župan Občine Gornji Petrovci, gospod Šlihthuber Franc pozdravi kot koordinator tega sistema vse prisotne in 
pove, da je rok, ki so si ga župani na koordinacijskih sestankih skupaj z ministrstvom zadali je 30.09.2012, 
da tiste stvari, ki jih je potrebno še rešiti uredijo ter sprejmejo potrebne dokumente. Zahvali se vsem za 
konkretne in dobre predloge, za korektno sodelovanje in prosi za sprejem omenjenega odloka, v nadaljevanju 
seje tudi sklep o potrditvi predinvesticijske zasnove. S tem bi se v veliki meri pripomoglo h končni uresničitvi 
tega velikega in za vse občine v sistemu B pomembnega projekta.  
 
Župan v nadaljevanju preda besedo predsednikom delovnih teles Občinskega sveta Občine Beltinci, ki so 
omenjeni odlok pregledali in obravnavali na svojih sejah.  
 
Štefan Perša, predsednik odbora za prostorsko planiranje pove, da je odlok odbor obravnaval in predlaga se, 
da ga občinski svet v 2. obravnavi sprejme. 
 
Predsednik statutarno pravne komisije, Igor Adžič pove, da so tudi oni na svoji seji obravnavali predmetni 
odlok in sprejeli sklep, da je večina predlogov i 1. obravnave upoštevanih, da se predlaga OS, da odlok v 2. 
obravnavi sprejme.  
 
Odbor za gospodarstvo, pod vodstvom predsednika Marjana Balažica je prav tako omenjeni odlok obravnaval 
in sprejel sklep, da predlaga, da ga občinski svet potrdi v 2. obravnavi. 
 
Janez Senica, direktor JKP Komuna Beltinci želi pred glasovanjem opozoriti na 2. strani odloka, res je sicer, 
da je v odloku zajeto vse kar smo hoteli, vendar pa v zaključni fazi, ko bo odlok zaživel opozarja predvsem na 
to, da se ne bi potem pojavljala različna tolmačenja določenih členov ter da kdo bo kaj delal bo potrebno 
povedati na občinskem svetu.   
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep 234/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA VODOVOD 
sistema B d.o.o. v predlagani vsebini in obliki – v drugi obravnavi. 
 
 
AD 3 - Sprejem sklepa o potrditvi Predinvesticijske zasnove za oskrbo s pitno vodo Pomurja-sistem B 
 
 
Pri tej točki župan dr. Matej Gomboši pove, da je PIZ podrobna zasnova vsega, je izvedba projekta, ki 
predstavlja izvedbo investicije v finančnih perspektivah 200-2013 za prvo fazo ter 2014-2020 – 2. faza. Gre za 
oskrbo s pitno vodo Pomurja sistema B, ki zajema 12 občin, med njimi tudi našo. Osnovni cilj projekta je 
izgradnja skupnega celovitega vodooskrbnega sistema.  
 
V nadaljevanju te točke je gospod Prinčič Mitja, predstavnik podjetja, ki je odgovoren za vsebino PIZ-a 
prisotnim predstavil zadnjo verzijo sprememb omenjenega dokumenta. 
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Janez Senica, direktor JKP Komuna d.o.o. Beltinci pove prisotnim svoje ugotovitve glede omenjene zasnove. 
Zanima ga tudi, kdo bo kril razliko v ceni, če je vodohram, ki ga imamo sedaj ovrednoten na ceno kot je 
zapisano, ponudba za njegovo obnovo pa bo kasneje višja.  
 
Predsednik odbora za prostorsko planiranje, Perša Štefan sprašuje gospoda Mitjo Prinčiča, kako se lahko v 
današnjem času razmišlja na 50 let amortizacije, saj se bo namreč do takrat valuta in država lahko kar trikrat 
menjala oz. spremenila. 
 
Svetnik Sraka Alojz pove, da si cer ni detajlno proučil omenjeni dokument, vendar pa iz tabele izhaja, da 
beltinčari sedaj plačujejo kar nizko ceno za kubik vode, dejstvo je, da pa bo cena vode po izgradnji sistema 
bistveno višja, zanima ga, zakaj je temu tako – ne strinja se z tako grozljivim povečanjem cen za pitno vodo. 
 
Župan dr. Matej Gomboši mu pove, da imamo na žalost ali pa tudi na srečo v občini zelo podcenjeno ceno 
vode, zato pa tudi le-ta ne pokriva vsega, kar bi bilo potrebno iz je še zagotoviti oz. pokriti, to je dejstvo. 
 
Mitja Prinčič poda odgovore razpravljalcem in še doda, da občina z omenjenim projektom ne bo nič izgubila, 
kvečjemu pridobila. 
 
Svetnik Igor Adžič pove, da bo podprl predinvesticijsko zasnovo, čeravno mora dodati, da z veliko skepso. V 
medijih se namreč že nekaj časa pojavlja dvom, da namreč sredstev za vse tri sisteme A,B,C namreč ni in zato 
naj se spomnijo na njegove dosedanje razprave okrog tega projekta, saj še vedno trdi, da občina z njim nič ne 
bo pridobila, kvečjemu bomo podražili vodo za naše občane.  
 
Na vse izrečene dileme in pomisleke o uspehu tega projekta, pove župan Občine Gornji Petrovci, gospod Franc 
Šlihthuber, da dvomi niso potrebni. Na zadnjem sestanku, so se dogovorili z ministroma in se obvezali, da 
bodo do 30.09.2012 občine sprejele kar je potrebno. Vlada skupaj z ministroma pa bo storila vse, da bodo 
sredstva za projekt zagotovljena, da bo le-ta končan in realiziran v predvidenem zastavljenem roku. 
 
Svetnik Alojz Forjan pove, da ga ni strah, da projekt ne bi šel skozi, cene so pa res preveč napihnjene. Poda 
kronologijo njihovega melinčkega vodovoda in meni, da bo evropska voda za vse nas dosti dražja. Še njihova, 
ki je bila ko so bili »na svojem« še poceni, sedaj ko je povezana na beltinski vodovod, bistveno dražja – v vsem 
tem namreč on ne vidi nobene logike.  
 
Svetnik Matej Zavec meni, da smo z pomurskim vodovodom  in projektom okrog njega kar nekako pritisnjeni 
ob zid. sam ima drugačen podatek o tem iz zanesljivih virov, da  ta sredstva so, ne glede na skeptičnost 
nekaterih okrog realnosti tega projekta -  bomo v naši občini dobili več kot izgubili. Projekt bo namreč 
posredno vplival na izboljšanje občinskega proračuna in zato poziva vse, da kljub situaciji zadevo podprejo, 
saj namreč v državi kar nekaj projektov čaka na to, da ta naš pade v vodo in bodo potem oni dobili ta 
predvideni denar.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 4. 
 
Sklep 235/V: 
Občinski svet Občine Beltinci potrdi Predinvesticijsko zasnovo za Oskrbo s pitno vodo Pomurja – 
sistem B, izdelano s strani družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., 
Ulica talcev 24, Maribor, z datumom izdelave julij 2012, dopolnitev september 2012. 
 
 
AD 4 - Investicijski program oziroma dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP – 
KOMASACIJA DOKLEŽOVJE  (prej 11) 
 
 
g. Jerič Damjan predstavnik izdelovalca DIIP-a KGZ Murska Sobota predstavi prisotnim vsebino omenjenega 
dokumenta. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato župan predlaga glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18. PROTI. 0. 
 
Sklep 236/V: 
1. Občinski svet Občine Beltinci potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta "Izvedba 
komasacije - komasacijsko območje Dokležovje" ki ga je izdelal Kmetijsko gozdarski zavod Murska 
Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota, dne 26. september 2012. 
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2. Investicija se uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Beltinci. 
3. Odobri se izvedba investicije. 
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 326.260,01 evra (z vključenim davkom na dodano 
vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 01.04.2013 do 31.05.2015. 
5. Vire za financiranje zagotavljajo: 
- lastna finančna sredstva v znesku 65.010,84 eur (tekoče cene), 
- podpora v okviru PRP 2007-2013 v znesku 261.249,18 eur (tekoče cene). 
 
 
 
AD 4 - Izvolitev elektorjev za izvolitev kandidata in določitev kandidata za člana Državnega  sveta RS 
(prej 11) 
  
Pri tej točko poročilo poda predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, svetnik Matej 
Zavec. 
 
Župan dr. Matej Gomboši predlaga, za izvedbo tajnih volitev izvolitev komisije. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
 
Sklep 237/V: 
Občinski svet Občine Beltinci imenuje komisijo za izvedbo tajnih volitev za elektorja-predstavnika v 
volilno telo za volitve kandidatov za član DS RS ter za kandidata za volitve v DS RS v sestavi: 

1. Roman Činč, predsednik 
2. Bojan Vereš, član 
3. Štefan Žižek, član. 

 
 
Višja svetovalka III v občinski upravi, Tatjana Trstenjak prisotnim poda navodila za izvedbo tajnih volitev pri 
tej točki dnevnega reda. 
 
Župan prekine sejo, da se izvedejo tajne volitve. 
 
 
Predsednik komisije za izvedbo tajnih volitev poda poročilo in prebere zapisnika o izidu glasovanja za elektorja 
– predstavnika v volilno telo za volitve kandidatov za člana DS RS ter za kandidata za volitve v DS RS: 
a. volitve za elektorje: 
Kandidati so prejeli naslednje število glasov: 

1. Adžič Igor, Cvetno naselje 4, 9231 Beltinci    9 glasov 
2. Balažic Marjan, Bratonci 114, 9231 Beltinci   1 glas  
3. Horvat Srečko Dokležovje, Sončna ul. 8, 9231 Beltinci  7 glasov 
4. Perša Štefan, Ižakovci 127, 9231 Beltinci    7 glasov 
5. Smodiš Marjan, Melinci 15, 9231 Beltinci    1 glas 
6. Zavec Matej, Gančani 165, 9231 Beltinci     8 glasov. 

 
b. volitve za kandidata za član DS RS: 
Kandidati so prejeli naslednje število glasov: 
1. Glavač Alojz, Sebeborci 84, 9226 Moravske Toplice   0 glasov 
2. Maučec Marjan, Gančani 80, 9231 Beltinci    3 glasove 
3. Zver Boštjan, Ižakovci 147, 9231 Beltinci    14 glasov. 
 
Na podlagi tajnega glasovanja sta bila sprejeta 2 ugotovitvena sklepa in sicer: 
 
 
Sklep 238/V: 
Za elektorja – predstavnika v volilno telo za volitve kandidatov za člana Državnega sveta sta bili na 19. 
redni sejo Občinskega sveta Občine Beltinci dne 27.09.2012 izvoljeni naslednji osebi: 

1. ADŽIČ IGOR, Cvetno naselje 4, 9231 Beltinci 
2. ZAVEC MATEJ, Gančani 153, 9231 Beltinci. 

 
Sklep 239/V: 
Za kandidata za volitve v Državni svet je Občinski svet Občine Beltinci določil osebo: 
ZVER BOŠTJAN, Ižakovci 147, 9231 Beltinci. 
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AD 5 - Imenovanje direktorja javnega podjetja KOMUNA, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o. 
 
Na podlagi 58. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci KMVVI predlaga Občinskemu svetu Občine 
Beltinci kandidate za člane delovnih teles sveta, občinskih organov, ravnateljev, direktorjev in predstavnikov 
ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih podjetij. 
 
KMVV je prejela ob občinske uprave dokumentacijo, ki jo je ustanoviteljici JKP Komune Beltinci d.o.o. 
posredoval Nadzorni svet Komune Beltinci d.o.o, na podlagi katerega OS Občine Beltinci prosi da imenuje 
novega direktorja javnega komunalnega podjetja. Dosedanjemu direktorju 4-letni mandat poteče 20. oktobra 
2012. Nadzorni svet je opravil in izvedel razpis za mesto direktorja in posreduje štiri popolne vloge kandidatov 
ustanovitelici: Janez Senica, Prekmurska 14, Beltinci; mag. Andrej Kociper, Melinci 127, Miran Volmajer, 
Maribor, Plečnikova 3 ter Jožica Sekolovnik, Bratoci 76. 
KMVVI, pove v nadaljevanju predsednik Matej Zavec, je poklicala vse štiri kandidate, da se predstavijo na tej 
seji občinskega sveta. Kandidatka Jožica Sekolovnik se je opravičila, saj je zbolela. 
 
V nadaljevanju seje se vsi trije kandidati predstavijo in podajo svojo vizijo razvoja JKP Komune d.o.o. Beltinci. 
 
Višja svetovalka III v občinski upravi prisotnim poda razlago določil zakonodaje, glede glasovanja o 
kandidatih. Glasovanje se izvede praviloma javno in sicer tako, da se vsak od članov občinskega sveta javno in 
glasno izjavi o kandidatu za katerega glasuje, torej pove njegovo in priimek. 
 
Župan ugotavlja, da prisotni ne želijo izvesti tajne volitve za imenovanje direktorja JKP Komuna d.o.o. 
Beltinci, prav tako ugotavlja, da nihče od prisotnih kandidatom ne postavi nobenega vprašanja.  
 
Sledi glasovanje: Roman Činč  daje svoj glas za kandidata Janeza Senico, Srečko Horvat daje svoj glas za 
kandidata Janeza Senico, Gena Virag daje svoj glas za kandidata Janeza Senico, Alojz Forjan daje svoj glas za 
mag. Andreja Kocipra, Štefan Žižek daje svoj glas za kandidata Janeza Senico, Martin Duh daje svoj mag. 
Andreju Kocipru, Dušan Horvat daje svoj glas za kandidata Janeza Senico, Alojz Sraka daje svoj glas za 
kandidata Janeza Senico, Igor Adžič daje svoj glas za kandidata Janeza Senico, Jože Ružič daje svoj glas za 
kandidata Janeza Senico, Marjan Smodiš daje svoj glas za kandidata mag. Andreja Kocipra, Jožef Ferčak daje 
svoj glas za kandidata Janeza Senico, Štefan Perša daje svoj glas za kandidata mag. Andreja Kocipra, Bojan 
Vereš daje svoj glas za kandidata Janeza Senico, Bojan Žerdina daje svoj glas za kandidata Janeza Senico, 
Marjan Balažic daje svoj glas za kandidata Janeza Senico in Matej Zavec daje svoj glas za kandidata Janeza 
Senico.  
 
Iz ustnega glasovanja izhaja, da so kandidati prejeli naslednje število glasov: 
 
1. Janez Senica, Prekmurska 14, 9231 Beltinci   14 glasov 
2. mag. Andrej Kociper, Melinci 127, 9231 Beltinci  4 glasove 
3. Miran Volmajer, Maribor, Plečnikova 3, 2000 Maribor 0 glasov 
4. Jožica Sekolovnik, Bratonci 76, 9231 Beltinci  0 glasov. 
 
Sprejet je bil 
 
Sklep 240/V: 
1. Za direktorja Komune javnega komunalnega podjetja se imenuje JANEZ SENICA, Prekmurska 14, 
9231 Beltinci. 
2. Mandat direktorja traja 4 (štiri) leta. 
3. Sklep velja z dnem sprejetja. 
 
 
AD 6 - Poročilo in obvestila župana Občine  Beltinci  o dogajanjih v občini 
 
Župan dr. Matej Gomboši poda poročilo in obvesti člane občinskega sveta o dogajanjih od zadnje seje 
občinskega sveta. 
 
Občina Beltinci je v sodelovanju z Občino Odranci-izvedba mostu v teh dneh odprla trim stezo za aktivnejše 
preživljaje prostega časa naših občanov in občank, urejen pa je tudi, kot so že lahko opazili ribnik in park z 
igrali ob gradu. Udeležil se je srečanja županov Evrope in Kitajske in na tem mestu se zahvali RRA Mura 
Murska Sobota za pomoč pri izvedbi, saj je bilo vzpostavljenih iz teh daljnjih vzhodnih delov Azije 
vzpostavljenih kar nekaj zanimivih kontaktov, izkušenj in izmenjanih tudi kar nekaj stikov na energetskem 
področju.  
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Izvedena je bila prav tako ustanovna seja razvojnega sveta regije za naslednjo evropsko perspektivo. 
Septembra meseca je zaživela kmečka tržnica,  smo zadovoljni z nadaljnjim potekom le-te in tudi prodajalci 
kot kupci so zadovoljni, saj tako vsi lahko dobijo zdravo, kvalitetno doma pridelano hrano in pridelke. Na 
temo domačih izdelkov, domače hrane in pridelave le-te se je udeležil tudi posveta oz. predstavitve v 
Moravskih Toplicah. Vedno zanimiva tema čistilna naprava in kanalizacija, ki je skoraj že dokončana in tudi 
asfaltiranje v večji meri, izgradnja ČN napreduje in lahko se že vidi koliko je zgrajenega, iz države pa občina 
tudi tekoče dobiva sredstva. V krajevnih skupnostih se rešujejo zadeve sproti, ne veseli ga pa dejstvo, da še 
vedo se najde kje kdo ki začne primerjati svojo vas z drugo vasjo, češ da imajo drugje pa več kot pri njih. 
Poskušamo poskrbeti za to, da bi bili vsi zadovoljni in da bo pravočasno vse zaključeno kot smo si zadali. 
Nadalje še pove, da je romsko naselje v Beltincih obiskal ameriški veleposlanik, kjer je bil s strani romskega 
svetnika Dušana Horvata na njegovem domu lepo sprejet in kjer so se pogovarjali tudi o razvoju na 
gospodarskem področju ter mora povedati, da se iščejo tudi še naprej dogovori o nadaljnjem razvoju. Na to 
temo se bo gospod veleposlanik v jeseni še oglasil v naši občini – predvsem zaradi možnosti pridobitve 
investitorjev. Župan se tudi zahvaljuje vsem pri organizaciji in izvedbi 16. občinskega praznika in osrednje 
občinske proslave, saj smo imeli med nami visoke goste, dosti županov se je odzvalo našemu povabilu in 
dvorana je kar pokala po šivih kako lepo je bila obiskana. Prejšnji teden smo obeležili tudi dan brez 
avtomobila in svetovni dan miru, o čemer so v Bruslju poročali tudi v oddelku evropskega parlamenta. Igre 
krajevnih skupnosti ki jih v okviru občinskega praznika vedno izvedemo so kot vsako leto uspele, vendar pa 
na žalost dve ekipi ista poslali svojih udeležencev. Prisotne obvesti, da je tudi ena ne razveseljujoča novica, 
namreč občina ni uspela na razpisu za sredstva ŠRC Lipovci, čeravno je imela dobre ocene in smo izpadli za 
nekaj točk. Razmišljamo o tem, da bi se pritožili, v kolikor bo ustrezna pravna podlaga. Končali smo tudi 
investicijo v vrtcu Gančani – energetsko – zamenjava stare peči, zunaj je razpis za energetsko sanacijo 
občinskih objektov in se bomo prijavili. Tudi OŠ Beltinci je dobila nova igrala, saj so bila stara s strani 
inšpekcije prepovedana. Nadaljevali pa bomo tudi z izgradnjo manjkajoče kolesarske steze Melinci-Beltinci in 
varnostno bo tako ta cesta izboljšana. V občinski stavbi smo zamenjali dosedanje avtomate za vodo in 
namestili tudi novega z kavo in kavnimi napitki, tako da je sedaj tudi na tem področju  bogatejša ponudba za 
obiskovalce naše občine in tudi vrtcev in OŠ.  
 
 
AD 7 –  Pobude in  vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Svetnik Matej Zavec: 
Daje pobudo št 149 o tem, da naj se na Cankarjevi ulici v Beltincih čim prej reši problem omejitve teže, saj z 
ukrepom omejitve oviramo razvoj podjetnika. V tem času nam je podjetništvo velika prioriteta, zato je 
potrebna čim prejšnja rešitev. Nadalje daje še pobudo št. 150 – omejitev prometa na kolesarski stezi v smeri 
Murske Sobote in nazaj, saj težki traktorji z mehanizacijo onemogočajo gibanje pešcem in kolesarjem, ki jim je 
kolesarska steza v prvi vrsti namenjena.  
 
Župan mu odgovori, da je bil na temo Cankarjeve ulice v Beltincih že izveden sestanek in tudi z podjetnikom 
smo se sestali, vendar pa je pri celotni zadevi bil zasledovan cilj varnosti, ker smo dobili strokovno oceno da je 
most nevaren. Smo v dogovoru z podjetjem Panvita, ki bi mogoče del cestišča sofinancirali pri asfaltiranju. 
Glede kolesarske pa so tudi že bili izvedeni razgovori z inšpekcijo, ki je odgovorna za to, smo si stanje tudi 
ogledali, bo potrebno še zadeve preveriti, postaviti določene table za omejitev ipd. 
 
 
Svetnica Genovefa Virag: 
Postavlja vprašanje št. 106 na temo Cankarjeve ulice, saj so jo prebivalci le-te pooblastili, da to sedaj tu 
iznese oz. pove, saj so napisali peticijo, vendar pa je sedaj tu na seji ne bo brala, ker je župan dal odgovor, 
vendar s prometnim znakom ne bomo zadeve rešili, most bo potrebno obnoviti, tudi z podjetjem Panvita bo 
potrebno stopiti skupaj in zadeve urediti, tako da bo tranzit prost.  
 
Župan pove, da je seznanjen s peticijo prebivalcev Cankarjeve ulice, razmišljamo namreč o tem, da bi v 
naslednji proračun za leto 2013 vnesli sanacijo tega mostu, saj namreč vemo, da v Beltincih imamo še kakšen 
most, ki je preozek oz. v slabem stanju in bi se tako te slabe točke najbolje uredile. V prvi vrsti pa moramo 
poskrbeti za varnost vseh. 
 
Svetnik Horvat Srečko: 
Postavlja vprašanje št. 107 glede ulične razsvetljave po občini. Zanima ga namreč ali je bil izveden razpis za 
izbor izvajala in če je bil le-ta izbran za celotno občino ali pa ostaja tako kot je bilo doslej tudi v bodoče, da 
ima vsaka KS svojega vzdrževalca. To ga zanima predvsem za njihovo KS Dokležovje. Nadalje postavlja 
vprašanje št. 108 o tem, kako potekajo aktivnosti na dokončanju prve kolesarske steze, ki je bila zgrajena na 
relaciji Dokležovje-Lipovci in konkretno križanje z železnico, saj se ta zadeva vleče že zelo dolgo in bi bilo 
potrebno to prav tako čim prej urediti. Le-ta je v uporabi in še vedno zelo nevarna in čudi ga, da se na tem še 
ni nič uredilo. 
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Župan daje odgovor glede ulične pove, da imamo izvajalce po vaseh kot so bili doslej, če je karkoli potrebno 
urediti, naj se pokliče na občinsko upravo Iztoka Jerebica. Glede omenjene kolesarske steze pa pove, da smo 
del navezovalne ceste okrog nadvoza že preverili, je projektna dokumentacija za to in je upoštevano vse 
predvideno in ko bo tako daleč, da bo država izvajala svoj del se bo to tudi uredilo, sami amreč ne gremo v 
investicijo.  
 
Svetnik Bojan Žerdin: 
Zanima ga, to je njegovo vprašanje št. 109, ki se navezuje na koriščenje telovadnice, zanima ga namreč kako 
bo s tem v OŠ v bodoče, kolikor mu je znano je bilo okrog tega kar nekaj problemov, predvsem misli na 
nogometne  klube, sicer nikogar ne potencira, vendar pa bi morala biti na razpolago enakopravno vsem, ne pa 
da je lansko leto Lipa ostala brez termina.  Naj se najde sedaj, ko bo izvoljeno novo vodstvo ŠZ, najde skupni 
jezik in se zadeve uredijo kot morajo biti. Glede subvencioniranja pa postavlja vprašanje št. 110 glede tega, 
ali bo letos regresiran tudi nakup apnenca za naše kmetovalce.  
Izrazi pa veliko zadovoljstvo ob izvedbi prireditve prejšnji teden Dan brez avtomobila, ki je pod vodstvom SPV 
Občine Beltinci izvrstno uspela. SPV je dober organ v občini, ki je pobudnik mnogih akcij za varnost v 
prometu in ki daje tudi poudarek na varnosti naših najmlajših.  
 
Župan mu odgovori, da glede telovadnice in terminov ne želi, da bi spet prišlo do podobnih neugodnih situacij, 
pristop letos nikakor ne bo takšen, dogovori z ŠZ in občino potekajo, v skladu z novimi pravilniki za športna 
društva bo izdan tudi novi javni razpis. Glede regresiranja apnenca pa ugotavljamo nevšečnost z našim 
kmetijskim pravilnikom, saj so bili razni tolmačenja s strani ministrstva in smo sedaj dobili od njih konkretne 
komentarje, kje je treba kaj spremeniti, da bo v skladu z njim, kot smo to naredili pri podjetniškem 
pravilniku, vsekakor pa želimo regresirati še naprej, vendar v skladu z pravili in določili kot bo najbolj 
pravilno. 
 
Pri tem svetnik Štefan Žižek samo dodaja, če bi sedaj po sedaj veljavnem pravilniku lahko regresirali apnenec. 
Župan mu odgovori, da se bo pripravilo konkretno tudi na odboru za kmetijstvo in se to v čim krajšem času 
poskušalo urediti.  
  
Svetnik Alojz Sraka: 
Daje pobudo št. 151 o tem, da naj se pomaga kmetovalcem, ki od tega živijo, da se z razpisi ali kako drugače 
čimbolj pomaga ob nedavni suši. Pred časom smo imeli komisije za ocenjevanje škode, upa, da je letošnja tudi 
opravila svoje delo. Nadalje pa še daje pobudo št 152 o tem, da glede na to, da smo nekako izpadli iz sistema 
ob letošnji obrambi pred točo, naj se našo občino drugo leto sigurno vključi v ta protitočni sistem.  
Alojz Sraka še  daje predlog št. 101, da se daje podpora regijskim institucijam, ki se kljub ukrepom želijo 
prestrukturirati oz. ukinjati, največ težav je namreč na področju šolstva in zdravstva – ukinjanje namreč 
pomeni prav tako posledično izgubljanje znanja. To pa ne smemo dovoliti, komentarji ministrstev o ukinitvah 
so namreč bili grozljivi. Glede polotoka Lipovci-Gančani za umirjanje prometa pa daje predlog št. 102, čeravno 
je le-ta narejen v skladu z tehničnimi predpisi, naj se ga naredi tako, da bo otok po celi širini vozišča in ne 
samo na polovici, ker je kot tak tudi bolj nevaren. Njegova večja tema – komunalni prispevek – namreč ne 
glede na sprejeti pravilnik in v skladu s tistim, kar je bilo obljubljeno ob sprejemanju, da se sredstva 
maksimalno namenijo za tiste lokacije, kjer so bile zbrane ker nenazadnje je smiselno našim občanom 
povedati, da ob izgradnji kanalizacije in ob asfaltiranju ceste se naj le-te maksimalno uredijo kot tudi drenaže 
oz. odtoki meteornih voda. 
 
Župan mu odgovori, da glede  suše in toče bomo dali informacije naknadno in dejstvo je, da se stremi k temu, 
da se stvari izboljšajo in ne poslabšajo. Glede polotoka na cesti Lipovci-Gančani pove, da je bil z inšpektorico 
opravljen ogled in če je vse v redu, bi se šlo v ukrep za izboljšanje situacije namreč z dodatno osvetlitvijo, 
dejstvo pa je, da vsak tak otok ne moremo širiti, ker potem nismo naredili nič. Glede komunalnega prispevka 
mu župan odgovori, da se trudimo tam, kjer so težave in se stvari sproti rešujejo. 
 
Svetnik Jožef Ferčak daje pobudo št. 153, ker se izgradnja kanalizacije bliža h koncu, da ga vaščani 
opozarjajo, da se povzročena škoda mora popraviti in se mora vzpostaviti prvotno stanje. Drugo kar je pa prosi 
župana, da naj se pove, če je v projektni pisarni možno, da mu pripravijo celotno dokumentacijo v čim 
krajšem času ali pa bo odnesel drugam, kjer mu bodo stvari pripravili. Glede ulične pa dodaja, da naj tisti 
izvajalec, ki je v pogodbi zapisan tudi napake odpravlja, ne pa da temu ni tako.  
 
Župan daje odgovor, da se skuša čim več stvari sproti reševati, dejstvo pa je, da tudi so situacije ko nekateri 
izgradnjo kanalizacije tudi malo izkoriščajo. Z vsemi želimo korektno sodelovati, pomagati, se pogovoriti, prosi 
pa tudi za razumevanje in potrpljenje. Glede priprave dokumentacije v projektni pisarni pa dodaja, da je le-ta 
res zelo zasedena in je kar precej postopkov. Njihova dokumentacija je v »pripravljalni vrsti« in ni bojazni, da 
pravočasno ne bi bila pripravljena.  
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Svetnik Alojz Ladislav Horvat: 
Ima nekaj aktualnih vprašanj glede Cankarjeve ulice. Vprašanje št. 111 namreč kdo je na občini zadolžen za 
to oz. ima to pravico, da namešča prometne znake kar tako oz. kot mu paše. V njihovi ulici so imeli prometni 
znak omejitve 30 km/h , sedaj tega več ni, postavili pa so im 3,5 ton nosilnosti mostu in o tem stanovalci niso 
bili obveščeni, torej kako bodo smetarji prišli k njim z kontejnerji, kako bodo ob intervencijah prišli noter 
gasilci ali rešilni avtomobil. Zanima ga torej, ali je bila izmerjena nosilnost tega mostu, ali pa je to bilo 
narejeno samo tako na približno. Daje predlog glede tega, da se pod to tablo namesti še ena z navedbo »obvoz 
do delavnice« za podjetnika. 
 
Župan mu odgovori, da se s tem primerom ukvarja inšpektorica in se bo zadeva uredila. Dodaja pa še, da 
možnost obvoza obstaja, se pa bo optimizirala situacija s tablami, glede nosilnosti pa je bila le–ta preverjena 
preko fakultete za gradbeništvo in sodnega izvedenca za mostove in statiko.  
 
Svetnik Igor Adžič: 
Uvodoma izpostavlja slabo stanje poljskih poti, potrebno bo, saj se nekateri obnašajo zelo neodgovorno, da se 
jih sankcionira-njegov predlog 102. Nadalje prosi za projekcijo cene odvajanja in čiščenja kubika vode. V naši 
občini se povečuje brezposelnost, nižajo se plače in 6 mesecev do poskusnega obratovanja čistilne naprave in 
kanalizacije je primeren čas in tisti ta pravi čas, da se ljudem javno poda informacija o tem, kolikšna bo po 
novem c ena vode, saj namreč razlika bo med ceno takse za obremenjevanje okolja in med čiščenjem – njegov 
predlog št. 103. V naslednjem letu se bo pripravljal proračun in zelo važna postavka bo takrat-davek na 
premoženje. Naša občina ima namreč dosti poslovno nepotrebnega premoženja kot je industrijska cona, kjer 
nič ne zraste in čudi ga da ne moremo pritegniti nobenih investitorjev, predlaga tudi tukaj (predlog št. 104) d 
se pripravi projekcija in se razmisli kako bo s tem v bodoče. Nadalje spomni na to, da je bilo kar precej v teh 
mesecih povedanega in ne povedanega glede odprtega računa za elektriko ob priliki nedavnega folklornega 
festivala – predvsem se gre tukaj za sobotni prireditveni dan, kjer se predstavljajo vse krajevne skupnosti. 
Daje predlog št. 105 da se najde teh t.i. spornih 2400 evrov sredstev in se izvajalcu plača – to ne sme 
predstavljati tako velik materialni strošek napram temu, kako velika blagovna znamka je folklorni festival in 
da je ena od najpomembnejših občinskih prireditev v letu. Nadalje še pove, da sta prejela s kolegom svetnikom 
Horvatom pismo ogorčenih prebivalcev Kocljeve ulice v Beltincih, saj se na cesti zadržujejo delavci z 
tovornjaki, ki za nameček pustijo vozila prižgana, tako je oteškočeno pešačenje otrok v šolo, cesta je ozko 
prehodna in tako je to zelo neprijetno. Predlaga (št. 106), da se zadeva pregleda in čim prej uredi.  
 
Župan mu odgovori, da slabo stanje poljskih cest ugotavlja tudi že inšpektorica,vendar pa je potrebno 
razumeti, da je le ena na 5 občin in zadeve ureja in rešuje kot je pač mogoče. Se pa tudi že izvajajo intenzivni 
dogovori z ostalimi župani v medobčinskem inšpektoratu, da bi uvedli redarstvo, ki bi prav tako kot 
inšpektorat bilo sofinancirano in bi to pomenilo veliko razbremenitev inšpektorice. Glede takse za odvajanje in 
čiščenje voda je res, da se bo tisti del, ki se tiče odvajanja se zvišal a bo po drugi strani šla taksa dol. 
Konkretne kalkulacije se bo pridobilo, vendar pa je za družitev položnic šlo za to, ker je sedaj samo ena 
provizija, prav tako pa občani lahko brez provizije račun oz. položnico plačajo tudi na sedežu Komune d.o.o. 
Glede financ in stanja občine-dejstvo je, dodaja župan, da bodo imele občine v bodoče zgleda še manj denarja, 
saj je finančna stiska vse večja, čeravno se izvajajo intenzivna pogajanja in preprečevanja, vendar se bodo 
finance še bolj rezale.  V odgovoru, ki je bil dan vsem glede sofinanciranja letošnjega folklornega festivala je 
bilo vse lepo pojasnjeno, dejstvo je, da ni dovolj denarja in se je KUD Beltinci kot organizatorja obvestilo, da 
pač tega računa ne bomo mogli jim plačati. Namreč želimo enakopravnost z vsemi krajevnimi skupnostmi, 
dejstvo je, da v ostalih krajevnih skupnostih občina prireditve ne plačuje, domača KS bi pa lahko pokazala 
podporo, saj se festival odvija na domačih beltinskih tleh. Nihče ni proti festivalu, tudi v medijih je javno in 
glasno povedal, da želimo, da živi naprej, da se ga pripravlja in da se ga tudi izvaja, vendar pa ta znesek ne 
more  občina poleg že ostalih stroškov, ki jih je pokrila in poleg dotacije, ki jo dobi KUD največjo od vseh, še 
pokriti. Glede Kocljeve ulice pa se bo pripravilo poročilo in bodo prejeli naknadno, ko bo zadeva urejena.  
 
Svetnik Štefan Perša: 
Na odboru za prostorsko planiranje je bilo kar nekaj pobud, ki jih želi sedaj pri tej točki izpostaviti in ki jih je 
potrebno javno omeniti. Na odboru je bilo povedano glede traktorjev na kolesarski stezi, bil je iznesen tudi 
problem divjega plakatiranja, niso bili zadovoljni z nadzorom ob izgradnji kanalizacije, saj še vedno govorimo o 
bankinah, ki niso dovolj utrjene in neurejene v večini krajevnih skupnosti – prosi župana da mu da na 
razpolago direktorja občinske uprave, gospoda Smodiša, da se o tem z njim dogovori oz. pogovori.  Pridružuje 
pobudi Alojza srake glede meteornih voda, glede prispevka za stavbno zemljišče pa se bi naj uporabljal za 
nujne primere za odvodnjavanje problematičnih točk v vsaki KS – v njihovi KS Ižakovci so uredili na ta račun 
že kar štiri. Glavna cesta, ki gre skozi Ižakovce in Melince bi morala biti v računu kanalizacije in občine, KS 
zahteva o tem odgovor, ker ne morejo čakati na komunalni prispevek. Občinske ceste so namreč največje 
bogastvo v občini in največja jama za proračun. Do novih površin asfalta in obcestnega sveta se je potrebno 
obnašati odgovorno in spoštljivo. Skrb za to bi morala biti tudi prioritetna naloga-lahko rečemo osnovna 
dejavnost komunalnega podjetja in direktorja. Prav tako pristaja, da se čim prej zaposli redarja na 
inšpektoratu, ki sicer naj ne bi gledal oz. imel na skrbi samo poljske poti ampak tudi kolesarske. Prav tako 
zagovarja komasacijo v celotni občini, saj kmetijstvo drugače ne more obstajati.  
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Župan mu glede divjega plakatiranja odgovori, da smo pred  nabavo novih plakatnih mest, ker so obstoječe 
table že v bolj klavrnem stanju in bo potem JKP Komuna lažje izvajala to nalogo in kar se tudi sankcioniranja 
tiče bo, to si tudi sam želi, realizirano. Glede sestanka z direktorjem se lahko najavi kar pri njem, ko bo želel. 
Dogovor o denarju za stavbna zemljišča pa je v proračunu zapisano, da ostane denar krajevnim skupnostim 
in smo določili že takrat ob sprejemu, za kakšne namene se ta sredstva lahko uporabljajo. Glede sanacij po 
izgradnji kanalizacije je že povedal, da se izvaja sproti, glede redarstva pa tudi si želi, da bi se zadeva 
realizirala.  
 
Svetnik Roman Činč: 
se mora odzvati na razpravo glede letošnjega folklornega festivala in vlogi KUD-a Beltinci. Na zadnji seji sveta 
KS je bilo o tem tudi govora, mogoče bo kdo dobil varljivi občutek, vendar pa društvu od festivala ne ostane 
dosti, finančno konstrukcijo bi morali pogledati in bi videli, kako je s temi sredstvi, da je kvečjemu beležen 
minus in ne presežek. Glede tega t.i. poziva, da bi naj krajevna skupnost pokrila določene zadeve, pa temu ne 
more biti tako, saj oni tega nimajo predvidenega v svojem proračunu, prav tako pa je znesek za električno 
energijo tisti, ki se ga največ porabi v soboto, ko se predstavljajo vse krajevne skupnosti. Meni torej, da bi naj 
ks-i ustrezne deleže pokrili saj ni samo KS Beltinci se tega dne tam predstavljala. Lahko pa se ta strošek 
vkalkulira v občinski proračun ali pa se razdeli po krajevnih skupnostih, tak je tudi sklep z zadnje seje sveta 
KS Beltinci. Nadalje pove, da ga veseli, da se po vaseh kjer se dela kanalizacija urejajo ceste in da je vse 
vkalkulirano v kanalizacijo, vendar pa opozarja na razsvetljavo, ki bi se morala pokriti iz komunalnega 
prispevka. Glede kolesarske steze, ki je utrpela kar velike poškodbe, ko se je promet vršil večjih traktorjev in 
traktorskih priključkov in je slabo prevozna sedaj tudi za kolesarje, bi bilo potrebno premišljevati o ureditvi le 
te tudi mogoče kdaj v bodoče. 
 
Župan mu odgovori, da občina na žalost za vse želje in potrebe nima denarja, nihče pa ni rekel, da se karkoli 
obtožuje, v redu je, da se išče sponzorje in dodatne vire financiranja, vendar pa vemo kakšni časi so in noče, 
da bo kdorkoli karkoli razumel narobe, saj nima ni proti ne društvu ne električarju, ki je elektriko 
verodostojno priklopil. Vendar pa dejstvo je, da čeravno je festival občinskega pomena, so npr. tudi büjraški 
dnevi in ciglarski dnevi občinske prireditve in ne plačujemo tam vseh stroškov. Glede opombe, da se v soboto 
predstavljajo krajevne skupnosti, je pa to od skupno štirih dni kar traja festival le en dan. Občina je pomagala 
kolikor je lahko oz. kolikor je  bilo v njeni moči, je pa tu tudi krajevna skupnost, ki bi lahko kot domača vas 
pokrila ta znesek, ki tudi ni tako visok.  
 
Svetnik Roman Činč replicira odgovor župana in se z njim ne strinja in ponovno poudarja, da je za vsako leto 
potreben načrt v katerem se zmenijo kam se bodo v določenem letu sredstva iz proračuna namenjala. Oni se 
postavk držijo in nimajo sredstev, da bi ta znesek pokrili.  
 
Svetnica Genovefa Virag daje repliko glede na to tematiko, saj je sama bila 15 let predsednica turističnega 
društva v Bratoncih in res je vrhunec festivala ravno sobota, ko se predstavljajo krajevne skupnosti in nekoč 
se spomni, eno leto so društva prispevala za stroške tega skupnega dne, zadnjih kar nekaj precej let pa več 
ne. Elektrika je namreč na festivalu neobhodno potrebna, potrebna je tudi to soboto, ko se društva in vasi 
predstavljajo in če res to sedaj predstavlja tak problem naj se dogovorijo in bi naj vsaka KS nekaj prispevala, 
ker je res neprijetno, da tega računa izvajalcu še nismo plačali. Sigurno pa se zavzema za to, da se ohrani 
festival in tudi sobota kot predstavitev krajevnih skupnosti- vse to je že dolgoletna tradicija v naši občini.  
 
Župan ponovno poudarja, da nihče ni proti festivalu, da nihče nima nič proti KUD-u Beltinci vendar pa ga 
moti to, da to že vse skupaj predolgo traja in nima smisla, da se o tem vodijo tako dolge razprave po 
nepotrebnem. Ne razume odpora KS Beltinci, da bi plačala ta znesek za električno energijo. Občina finančno 
zelo dobro podpre festival, dosti bolj kot ostale prireditve v občini, pa so tudi občinskega pomena. 
 
Svetnik Matej Zavec se sam oglaša in pove, da podpira festival že od majhnih nog, prireditev je na visokem 
nivoju, kar se tiče izvedbe pa se sprašuje, ker sam tudi organizira mednarodna taka in drugačna srečanja, ki 
sicer tako številčno niso zastopane, pa vendar 10 držav zagotoviti tudi ni mačji kašelj vendar pa zakaj se 
finančne stvari-finančna shema niso vnaprej dogovorile. Če bi se razgovori in dogovori izvedli prej, sedaj ne bi 
razpravljali o tem. Tudi sam meni, da bi se problem lahko rešil ob minimalni podpori krajevne skupnosti.  
 
Svetnik Alojz Sraka - mora reči, da se strinja z vsemi kar so rekli dosedanji razpravljalci. Strinja se tudi, da so 
vsi mislili le najboljše, je pa to tudi politični problem ne si zatiskati oči. Torej da vse tiste stvari, ki jih prejšnji 
občinski svet  ni uspel in jih ni uredil, tiha nasprotja znotraj pozicije, so se stvari merile (Beltinci in ostale KS) 
vedno po nekih različnih merilih, rednostih in torej ni čudno da prihaja do rivalstev. Sam zagovarja to, da se 
naj stvari čim prej uredijo, naj se zmenijo, kdor se za zmeniti pri tem kaj mora, posvetiti pa se je potrebno 
tematikam, ki so za razvoj naše občine pomembni (razvoj podjetništva, obrtna cona ipd.). 
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Župan še pove, da nihče ne želi nobenih primerjav in jih tudi ne dela, vendar pa si je potrebno priznati, da 
razlike na nekaterih področjih po krajevnih skupnostih so velike in tudi zneski proračunov krajevnih 
skupnosti so različni. Sam pa še meni, da pri tem ni nobene politične note zraven.  
 
Svetnik Igor Adžič daje predlog glede na to, da se na vseh prireditvah, če si priznamo ali ne izvajajo trže 
dejavnosti in ta denar potem kar »zaslužijo« ostane v domači KS in v domačem društvu. Zakaj bi pa potem 
Beltinci morali obvezno kot trdijo nekateri morala biti sponzor ravno za tisti dan. 
 
Svetnik Jožef Ferčak poudarja, da je že večkrat na seji bilo povedano, da KS-i imajo prireditve, temu namreč 
ni tako, KS-i prireditev nimajo ampak društva v KS-ih. 
 
Svetnik Štefan Perša  meni, da je žalostno, da se na tej seji toliko časa zgublja in se še vedno razpravlja o tem. 
Beltinčarji živijo v Beltincih in dejstvo je, da tudi oni prodajajo na festivalu in ne samo ostale krajevne 
skupnosti. Pogledajo si naj njihovo KS – Ižakovce kaj vse so naredili iz svojega denarja, predlaga, da se ta 
razprava zaključil. 
 
Svetnik Štefan Žižek se dotakne ob teh sedanjih razpravah nekaj čisto drugega. Namreč kolikokrat se posluša, 
da v kateri vasi ali je potrebno kakšno jamo sanirati, cesto ali asfalt popraviti, luč zamenjati, odstraniti podrto 
drevo, pa nihče ne hiti na občino in prosi denar, sami naredijo to iz svojih sredstev iz nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča. Boji pa se da se iz komunalnega prispevka tako dosti ne bo moglo narediti. V njihovi KS 
Gančani imajo vsako leto veliko prireditev-tradicionalno postavljanje mlaja in niso prišli nikoli na govornico 
govorit koliko so dali za tisto prireditev.  
 
Sejo je zapustil svetnik Roman Činč, sedaj prisotnih 17 članov občinskega sveta. 
 
AD 8 -  Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci – 
skrajšani postopek. 
 
 
Uvodno obrazložitev pri tej točki dnevnega reda poda župan dr. Matej Gomboši.  
Vsebino spremembe odloka prisotnim poda višja svetovalka v občinski upravi, Tatjana Trstenjak. 
 
Omenjeni odlok so obravnavali odbor za prostorsko planiranje, statutarno pravna komisija in odbor za 
gospodarstvo. Predsedniki Štefan Perša, Igor Adžič in Marjan Balažic podajo poročila.  
 
Svetnica Genovefa Virag prosi v imenu investitorjev turistične hišice v Bratoncih, ki so morali ob začetku 
plačati komunalni prispevek, če bi občina ta prispevek sedaj vrnila, ko bo sprejeti ta odlok. Župan ji odgovori, 
da razume njihovo prošnjo vendar pa pravni akti za nazaj ne moremo veljati, se bo pa zadevo proučilo in našlo 
rešitev. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0 
 
Sklep 241/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo 
za območje Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini v skrajšanem postopku. 
 
 
 
AD 9 - Sprejem Dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Beltinci za leto 2012. 
 

 
Uvodno obrazložitev pri tej točki dnevnega reda poda župan dr. Matej Gomboši.  
Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine prisotnim poda 
višja svetovalka v občinski upravi, Tatjana Trstenjak. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato sledi glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
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Sklep št. 242/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2012 - v predloženi vsebini in obliki. 
 
 

AD 10 - Sprejem sklepov  o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini. 
 
 
Uvodno obrazložitev pri tej točki dnevnega reda poda župan dr. Matej Gomboši.  
Vsebino sklepov o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini prisotnim poda višja svetovalka v občinski 
upravi, Tatjana Trstenjak. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato sledi glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 243/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Sklep št. 1 in sklep št. 2 o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni 
lastnini - v predloženi obliki in vsebini. 
 
 

Ker je bil s tem dnevni red 19. redne seje občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, je župan dr. Matej 
Gomboši sejo zaključil ob  22.00  uri. 
 
 
Posnetek te seje, se hrani v Arhivu Občine Beltinci na DVD-ju. 
 
 
 
Zapisala:           Župan: 
Lilijana ŽIŽEK           dr. Matej GOMBOŠI 
 
 

 


