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OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 

 
Z A P I S N I K 

11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 
ki je bila  24.11.2011 ob 17.00 uri  

v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 
 
 

PRISOTNI:  Igor ADŽIČ, Marjan BALAŽIC, Roman ČINČ, Martin DUH,  
Jožef FERČAK, Alojz FORJAN, Srečko HORVAT, Alojz Ladislav HORVAT,  
Štefan PERŠA, Slavko PETEK, Jožef RUŽIČ,  
Marjan SMODIŠ, Alojz SRAKA, Bojan VEREŠ, Genovefa VIRAG,  
Matej ZAVEC, Bojan ŽERDIN, Štefan ŽIŽEK. 

 
ODSOTNI: Dušan HORVAT.  
 
PRISOTNI  
OSTALI VABLJENI: v.d. direktorja občinske uprave, Venčeslav SMODIŠ, predsednik NO, Izidor 
Lebar, , Štefan Činč - računovodja v občinski upravi,  dr. Jože Felkar, direktor Zdravstvenega 
doma Murska Sobota, strokovni sodelavec v občinski upravi, Iztok Jerebic. 
   
SEJO VODIL: dr. Matej GOMBOŠI, župan Občine Beltinci. 
 
Župan, dr. Matej Gomboši pozdravi vse prisotne in predlaga v sprejem dnevni red 11. redne seje 
Občinskega sveta  Občine Beltinci, kot je bil naveden oz. zapisan na vabilu za sejo.  
 
Razprave o vsebini dnevnega reda ni bilo, zato je župan dal vsebino dnevnega reda na glasovanje.  
 
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16 , PROTI: 0. 
 
Sklep št. 125/V: 
Sprejme se dnevni red 11. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci: 

1. Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci. 

2. Predlog Sklepa o pokritju izgube Zdravstvenega doma Murska Sobota za leto 2010.   
3. Poročilo in obvestila župana Občine  Beltinci  o dogajanjih v občini. 
4. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
5. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Beltinci- enofazni postopek.  
6. Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Beltinci-II. obravnava. 
7. Predlog Odloka o občinskih taksah v Občini Beltinci-I. obravnava. 
8. Predlog Sklepa o potrditvi DIIP za izgradnjo telovadnice, fitnesa in slačilnic pod 

tribuno stadiona v Beltincih. 
9. Predlog Sklepa o potrditvi DIPP za beltinsko pot naravne in kulturne dediščine.  
10. Predlog Sklepa o pripojitvi Razvojnega sklada Občine Beltinci k Občini Beltinci. 

 
 
AD 1- Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci 
 
Prisotni na vsebino zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci niso imeli pripomb, 
zato ga je župan dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17 , PROTI: 0. 
 
Sklep št. 126/V: 
Sprejme se zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki in 
vsebini. 
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AD 2- Predlog Sklepa o pokritju izgube Zdravstvenega doma Murska Sobota za leto 2010 
 
Pri tej točki dnevnega reda je po uvodnih besedah župana dr. Mateja Gombošija obrazložitev podal 
dr. Jože Felkar, direktor Zdravstvenega doma Murska Sobota.  
 
Poročilo o obravnavi predmetne točke so podali: predsednik odbora za negospodarstvo, Slavko 
Petek, predsednik odbora za proračun in finance, Roman Činč in predsednik statutarno pravne 
komisije, Igor Adžič. Mnenje oz. sklep vseh treh odborov je bilo enotno, torej da se izguba 
Zdravstvenemu domu Murska Sobota ne pokrije.  
 
Slavko Petek dodatno še pove, da je odbor zadolžil občinsko upravo s sklepom, da naj pridobi 
informacijo o o vlaganjih ostalih občin v druge zdravstvene postaje, ki delujejo v okviru 
Zdravstvenega doma Murska Sobota.  
 
Igor Adžič dodatno še opozori na neveljavnost oz. neusklajenost aktov (kar dve desetletji) 
zdravstvenega doma. Prav tako delitvene bilanca bivše občine Murska Sobota ni bila potrjena, kot 
tudi teh 13 % je kar sporni znesek.   
 
Direktor gospod Jože Felkar pred glasovanjem pove, da če bi vse občine vlagale v svoje 
zdravstvene postaje kot Beltinci, likvidnostnih težav sploh ne bi imeli. Glede osvežitve oz. 
noveliranja odloka pa bodo pri tem v prihodnosti sigurno sodelovale lvse občine.  
 
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 1. 
 
 
Sklep št. 127/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme sklep, da Občina Beltinci ne pokrije dela izgube 
javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota–presežka odhodkov nad prihodki v višini 
312.802,72 EUR za leto 2010 in sicer v višini deleža s katerimi se financirajo investicije za 
zdravstveni dom-za Občino Beltinci je to 13,89% oz. v višini  43.448,30 EUR. 
 
 
 
AD 3 - Poročilo in obvestila župana Občine  Beltinci  o dogajanjih v občini 
 
Pri tej točki župan dr. Matej Gomboši na kratko predstavi javni natečaj za direktorja občinske 
uprave. Prav tako je bil izveden dogovor za trženje oglasnega prostora v decembrski številki glasila 
Mali rijtar. S tem, ko smo izbrali ponudnika ki bo tržil oglasni prostor, bo občina dobila 1000 
evrov za zakup strani in bo s tem lahko pokrila del stroškov izdajanja glasila. Nadalje še poudari 
največji projekt občine – izgradnja kanalizacije, ki je v vseh vaseh v zelo velikem zagonu.  
Izredno pomembno je namreč, da brez ustreznega papirja namreč ekipa oz. delavci izvajalca ne 
morejo potegniti cevi in postaviti jaška na parcelo, čeravno to lastnik le-te želi. Na tem mestu torej 
poziva vse občanke in občane, da naj na občinski upravi uredijo papirologijo (podpišejo izjavo oz. 
soglasje ter tudi pogodbo za sofinanciranje, v kolikor to še niso storili). Namreč delavci so sedaj s 
stroji po vaseh na terenu in če ne bodo sedaj pristopili, bo pozneje težje in tudi se je potrebno 
zavedati, da dražje, saj se  bo samo tako ohranilo tisti znesek 2.000 evrov. Pravični moramo biti 
do tistih, ki so pridno varčevali teh nekaj let in sedaj bi potem tudi tisti, ki pristopijo k izgradnji 
bistveno pozneje oz. takrat, ko bodo stroji že odšli iz vasi, imeli enake pravice oz. bi bil znesek tudi 
zanje enak. Z financami, ki so jih občani plačevali po obrokih sedaj občina lahko normalno 
plačuje račune za kanalizacijo in ob tej priložnosti se župan vsem zahvaljuje, ki so takoj na 
začetku projekta pristopili k zbiranju sredstev. Največji projekt v občini bomo tako lažje in hitreje 
pripeljali do konca.  Na drugi strani pa občina ne stoji križem rok in se trudimo z ministrstvom in 
državo, da zagotovimo tisti del sredstev, kar jih mora zagotoviti država kot tudi Evropa in lahko 
pove, da je prva etapa zaključena in je pogodba podpisana-  prvi del smo dobili iz države. Zmaga je 
torej dosežena, sedaj bitko bijemo naprej. Če bomo držali skupaj in delali enotno, nam bo 
zagotovo uspelo. Na občinski spletni strani bomo prav tako, za lažje spremljanje izgradnje in 
dajanje informacij, pripravili novo stran, kjer se bo tudi na grafični način prikazovala nadaljnja 
izgradnja kanalizacijskega omrežja v občini.  
Nadalje še prisotne župan dr. Matej Gomboši seznani, da imamo v občini do konca meseca odprt 
poziv vsem občanom in podjetnikom ter investitorjem in arhitektom za ureditev centra Beltinec in 
na tem mestu prosi za predloge, ideje, rešitve.  Izdan je prav tako poziv za sofinanciranje 
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izobraževanja na ustanovah. Prijavijo se lahko vsi, ki so opravili kakršnekoli tečaje, izobraževalna 
(vendar ne formalna – za pridobitev izobrazbe) na  različnih institucijah.  
V Občini Beltinci se je te dni uspešno zaključila tudi akcija brezplačnega zbiranja in odvoza 
azbestnih plošč za gospodinjstva. Zbralo se je kar 30 ton tega nevarnega odpadka in odpeljalo se 
jih je na zbirno mesto v Puconce.  
Župan tudi v nadaljevanju želi prisotnim pojasniti uporabo telovadnice v prostorih OŠ Beltinci.  
Prva stvar kar je to, da se bo predvidevalo plačevanje za termine, za rekreativce in redne člane, 
večji poudarek pa bo dan mladim ekipam. Ugotavlja se tudi, da je terminov premalo in po kar 
nekaj temeljitih pogovorih z Športno zvezo Beltinci je bilo vloženo veliko truda in energije za 
usklajevanje le-teh. Želj je namreč ogromno, možnosti za uresničitev želj pa manj, predvsem je 
naval oz. veliko povpraševanje za veliko telovadnico. 
Prav tako je objavljen javni razpis za javna dela in tudi letos se bo občina prijavila. Ta javni razpis 
je namenjen predvsem tistim, ki so bili zaposleni v tovarni Mura in so ostali brez zaposlitve.  
Končan je tudi razpis za podjetnike, te dni se tudi že končuje podpisovanje pogodb, zaključen pa 
je tudi razpis za sakralne objekte.  
 
 
AD 4 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Župan v uvodu prisotne seznani, da so prejeli po elektronski pošti odgovore na svoja vprašanja in 
pobude kot tudi so le-ti objavljeni na spletni strani občine. S tako prakso bomo nadaljevali tudi v 
bodoče, saj se je izkazalo, da je pozitivna.  
 
Svetnica Gena Virag: 
Vprašanje 55: Želi svetnikom določene stvari obrazložiti, saj v prejšnjem mandatnem obdobju 
večina ni bilo v svetu in zato je prav, da izvedo iz prve roke. Skupina vaščanov jo je prosila, da 
iznese vprašanje, zakaj niso vsi občani v občini enakovredno obravnavani, zakaj nimajo enakih 
pravic? Namreč pri razvoju občine vse krajevne skupnosti niso enakovredne. Zavedajo se sicer, da 
izgradnja kanalizacije zahteva angažiranje vseh razpoložljivih sredstev, da je teh mogoče premalo, 
toda ker smo na repu izgradnje morajo za njih veljati druga pravila? Tudi reševanje sociale bi 
moralo biti enotno. V KS je deluje odbor, ki naj bi pomagal pri izgradnji ter pri najbolj 
racionalnemu trošenju odobrenih sredstev. Njihove zahteve pa so naletele na t.i. »gluha ušesa« in 
so bile ignorirane. Prosi za pisni odgovor in sicer: popravilo mostu čez potok Črnec na glavni cesti 
skozi vas Bratonci, kateri predstavlja nevarnost za splošni promet in avtobusni promet, ki 
opravlja prevoz šolskih otrok, pločnik na glavni cesti  - prihod šolskih otrok na avtobusna 
postajališča-pokriti prostor na postajališču (kot v ostalih KS-ih se naj izvede), neizvajanje 
priključnih jaškov na zazidanih parcelah kot to predvideva projekt –izvede se samo ob podpisu 
delnega plačila in podpisu  pogodbe (v ostalih KS ni bilo pogoj predhodnega plačila-izvajala so se 
na podana soglasja), popravilo asfaltnih prevlek ter spodnjega ustroja ulice nad kanali  
plinifikacije ter telefonije, odvodnjavanje meteornih voda iz ulic katere zaliva dvorišča ter kleti in 
zaostaja na cestišču ter uničuje cestišča ter predstavlja nevarnost za promet zaradi možne 
poledice. Glede ulice »Vrbiči« so krajani Bratonec podali v mesecu septembru letošnjega leta 
zahteve, vendar niso dobili odgovorov in sicer: vodovodno omrežje, ureditev asfaltne prevleke in 
nosilnega tampona nad kanali plinifikacije, ureditev odvodnjavanja meteornih voda s cestišča.  
Svetnica Gena Virag preda v pisni obliki svoja vprašanja občinski upravi. 
 
Župan odgovori Geni Virag, da za stvari, ki so se dogajale v prejšnjem mandatnem obdobju morajo 
Bratončani vprašati prejšnjega župana. Ne zdi se mu prav, da svetnica govori v čislu, kot da se jih 
res ignorira, kar seveda ni res. Vedno je bil posluh za vse krajevne skupnosti in poskuša se izvesti 
in realizirati kolikor se pač da. Deljenja nikakor ne mara kot tudi ne mara da se preveč pogreva 
preteklost. Vsi smo občina, kanalizacija se dela za vse občane pod istimi pogoji.   
 
Vendar pa Gena Virag daje repliko v smislu prošnje županu, da naj ne naredi take napake kot jo 
je naredil prejšnji župan. Želi, da se usedejo skupaj in se pogovorijo, da se ne bodo v prihodnosti 
več delale napake.  
 
Svetnik Štefan Perša: 
Pobuda 85: Na svoji 5. seji je odbor za prostorsko planiranje obravnaval problematiko meteornih 
voda v celotni občini. Zato daje pobudo in apelira na vodstvo občinske uprave, medobčinski 
inšpektorat ter JKP Komuno Beltinci d.o.o., da zdaj, ko so vse ceste po občini ob priliki izgradnje 
kanalizacije razkopane pristopi k reševanju tega problema. Torej povezati se je potrebno s 
predstavniki krajevnih skupnosti, ki poznajo problematične točke v vsaki KS. Vsi namreč 
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odgovarjamo za varnost občanov v prometu kot tudi poskrbeti za občinsko premoženje (sedaj so 
zimske razmere-možnost poledice, poleti pa so problem neurja in nalivi in se na določenih mestih 
nabira voda in tudi fasade hiš so poškropljene).   
čeravno mu župan poda odgovor, da se odvodnjavanje že izvaja, kompletno meteorno odvajanje pa 
bi naj bil ločeni projekt in sredstev občina zaenkrat nima, se svetnik Štefan Perša z njegovim 
odgovorom ni strinjal. Še vedno je mnenja, da za to ni potrebno velikih vsoto denarja, najti je 
potrebno pametno rešitev. 
 
Svetnik Jožef Ferčak: 
Pobuda 86: Daje pobudo, glede na to, da se v občini in po vaseh čedalje več tujih, neznanih ljudi 
giblje in prihaja do kraj in odtujevanja. Občinsko upravo prosi, da se poveže s policijo, da se 
naredi nadzor nad tem početjem, ki ga je na žalost vedno več kot tudi je to sam tudi pred časom 
doživel.  
Glede izgradnje kanalizacije pa želi dodati, da je tudi v njihovi KS bilo že izneseno, češ da se 
nekateri pritožujejo, da izvajalci na terenu namreč naredijo jašek in priklopijo lastnika na jašek že 
na podlagi podpisanega soglasja, ki je nekako vredno tistih 500,00 evrov kot pa da bi prej 
podpisali pogodbo. Vse bi bilo potrebno obravnavati enako. Prav tako ga vaščani opozarjajo na to, 
da je težko priti do župana, ker ga morajo dolgo čakati na občinski upravi.  
 
Župan mu odgovori, da še vedno velja, da je vsaj tistih 500,00 evrov za jašek potrebno plačati, 
pogodbo pa prav tako takoj po podpisu soglasja. Glede dostopnosti pa še doda, da je dostopen bil 
vedno in nihče ni bil še nikoli zavrnjen oz. da bi ga odslovil. 
 
Svetnik Alojz Sraka: 
Izrazil je veselje, da se projekt izgradnje kanalizacije v občini odvija hitro in da zadeva teče, vendar 
pa se strinja z kolegom Jožetom Ferčakom, saj tudi sam opaža, da so bile ljudem dane 
nasprotujoče se informacije. Ljudje si morajo zapomniti, da dokler so stroji v vasi, je potrebno 
počakati, ker potem bo zagotovo dražji pristop. Sam je že pred časom predlaga, da bi naj občinski 
svet sprejel sklep, iz katerega bo razvidno, da stane izgradnja kanalizacije za vsako gospodinjstvo 
toliko do tega dneva, od tega dneva naprej pa zato toliko več. Vse občane je potrebno meriti 
enakovredno in vsem dati enake možnosti. Zavedati pa se morajo, da če sedaj ne bodo pristopili k 
priklopu in bodo to želeli storiti pozneje in bo zaradi tega prišlo do več dela bo cena temu 
primerno višja. Zato pa je bolje, da se priklopijo občani sedaj, ko je ceneje in izvedba hitrejša, 
enostavnejša in še aktualna, kot je prej povedala svetnica Gena Virag.  
Predlog 55: Predlaga, da se mu daje pravica da se dostavi vsebina glasovanja za vse dosedanje 
seje občinskega sveta (poimensko), saj iz glasovalne naprave, ki jo sedaj uporabljamo na sejah ni 
razvidno, kako je kdo glasoval. 
Predlog 56: Predlaga še, da se vsem bivšim županom, bivšim svetnikom ter vsem,  ki so delali v 
občini odslej tudi pošiljajo vabila na vse prireditve.   
Pobuda 87: Glede dvorane in prostih terminov glede šolske dvorane za športne aktivnosti želi dati 
pobudo, da naj se mu da pisni odgovor o tem, kako je bila izvedena delitev terminov za dvorano za 
športne klube. Šport je namreč kategorija javnega življenja in pravico ima, da se mu da ta spisek 
pripravi.  
Vprašanje 56: Zanima ga, kako je s pravnim statusom grofice Zichy. V odgovoru kolikor ve, piše, 
da moramo počakati kaj bo storilo upravno sodišče. Poudarja, da si v tem postopku naj občina, če 
si še ni, najame odvetnika in naj se ne čaka.  
Vprašanje 57: Glede dveh razpisov za sakralne objekte in športne objekte, ki sta zaključena in v 
KS-ih se sprašujejo, kako bodo obnavljali oz. pristopili k izvedbi le-tega ko pa so zunaj zimske 
razmere.  
Vprašanje 58: Na spletni strani občine še vedno pogreša obvestilo študentom, katero je pripravil 
odbor za medgeneracijsko na njegovo pobudo in katero je poslal na občinski elektronski naslov. 
Vprašanje 59: Zanima ga kako je možno, da je bilo izdano dovoljenje ribiški družini za parcelo, 
glede na to, da je bilo mnenje KS Lipovci drugačno.  
 
Svetnik Štefan Žižek: 
Tudi sam se strinja z razpravljalcema Geno Virag in Jožetom Ferčakom glede tega da morajo biti 
pravila pri kanalizaciji enaka za vse. Res pa je, da če bodo sedaj jaške naredili na podlagi soglasij, 
sicer nima nič proti temu, vendar pa vsi tisti potem morajo nemudoma tudi pogodbo o 
sofinanciranju podpisati. Tako se bomo izognili kasnejšim uničevanjem asfaltov po vaseh. V 
Gančanih namreč priključkov ni toliko kot hiš in se bodo lahko priključevali tudi tisti, ki imajo 
prazne parcele, to je tudi drugje tako. Vendar pa se problem bo pojavil pri tistih ostarelih in tistih 
ki nimajo potomstva. Sam tudi seznani prisotne, da ne bi slučajno mislili, da se v njihovi KS dela 
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karkoli zastonj oz. dodatno na račun kanalizacije. Namreč dela se pločnik na račun odškodnine 
od SGP Pomgrad, cesta se bo delala, ki pa bo rezultat izpogajanja z investitorjem  DARS ob priliki 
izgradnje AC.   
Pridružuje se pobudi Alojza Srake št. 87 glede telovadnice, res je kot je tudi sam slišal, da sta dva 
kluba pobrala vse termine za izposojo le-te za športne aktivnosti. Tudi pri njih v Gančanih imajo 
7-8 sekcij in sam dobro ve, koliko to stane proti tistim, ki nimajo nič. Še vedno je mnenja, da se z 
otroci mora delati, ker če se ne bo z njimi delalo potem ne bo nobenih rezultatov na športnem 
področju. Predlaga, da naj se poskuša urediti zadeva tako, da bo zastonj, če še bodo kakšni 
termini dodatno na voljo.  
Alojz Sraka replicira v smislu razprave Štefana Žižeka v tem, da je te podatke zasledil na 
internetni strani, kjer so vsem javno dostopni. Pravila morajo biti za vse enaka kot tudi potrebam 
vseh moramo ustreči.  
 
Svetnik Jože Ružič: 
Vprašanje 60: Občani, ki so se obrnili na njega, postavljajo vprašanje ali župan svoje izlete in 
kateri so to,  pokriva iz občinskega proračuna.  Med drugim naj bi bil na zasebnem obisku s svojo 
ženo v Belorusiji. 
Vprašanje 61: Zanima ga, koliko in katere svetovalne pogodbe oz. za katere namene so bile v 
občini sklenjene in kolikšna je njihova vrednost. Ker namreč glede dogovora, da bomo zmanjševali 
stroške zaradi  gospodarske krize je pomembno, da se odgovori tudi na to vprašanje.  
 
Župan v odgovor pove, da po enem letu županovanja ugotavlja, da se širijo lažne govorice, s 
katerimi se je potrebno ukvarjati. Vendar pa nima zadržkov in želi pojasniti vsem, da obisk 
Belorusije nikakor ni bil zasebne narave. Bil je izveden v okviru sodelovanja s poljsko skupnostjo, 
ki je tam v Belorusiji in že iz preteklosti ko je bil podpisan sporazum se sodeluje z tema državama. 
Obisk je bil torej uraden za njega, povabljena pa sta na dogodek bila oba s soprogo. Če želimo 
sodelovanja moramo vzpostavljati kontakte z drugimi državami in tudi EU to podpira to tudi. To 
sicer niso konkretni projekti, s katerimi bi se gradile ceste ampak je medkulturno druženje in 
spoznavanje. Glede svetovalnih pogodb pa bodo dobili podatke v pisni obliki odgovor, saj je vse 
javno.   
 
Svetnik Marjan Balažic:  
Predlog 57: Glede kanalizacije v Bratoncih in ostalega, če imamo res dve varianti predlaga, da 
občinska uprava vsem KS-om in tistim, ki se niso prijavili in niso sklenili pogodb, domov pošlje 
obrazložitev v dopisu, češ da se naj opredelijo kaj to pomeni v nadaljevalni fazi (posledično 
povečanje stroškov), da se bo občina izognila nepotrebnim svojim stroškom, saj si ni kakor ne 
smemo dovoliti in privoščiti kakršnokoli prekopavanje asfalta zaradi t.i. poznejših zamudnikov pri 
izgradnji le-te. Gradbeniki, ki imajo znanja lahko dajo nasvete in povedo kako se da zadeve tudi 
pri njih v Bratoncih urediti, to kar je že svetnica Gena Virag omenila.  
 
Svetnik Alojz Ladislav Horvat: 
Vprašanje 62: Na odboru za prostorsko planiranje, so na seji v mesecu februarju 2011 debatirali o 
občinski lastnini, namreč ne vemo še kje in kaj imamo, tako je bil takrat na seji bil dani predlog, 
da se naredi t.i. zemljevid občine, iz katerega bo lastnina občine konkretno in točno razvidna.  
 
Župan dr. Matej Gomboši svetniku odgovarja, da je naš geografski sistem dostopen za vse in tudi 
to področje eno od takih, ki se bodo naredila dostopna v kratkem, saj se evidenca že vzpostavlja.  
 
Svetnik Slavko Petek: 
Svetnik se zahvaljuje za pisne odgovore na njihove pobude in vprašanja iz prejšnje seje 
občinskega sveta. Opozarja župana, da je v poslovniku v četrtem odstavku 17. člena lepo zapisano 
koliko lahko trajajo razprave pri tej točki in koliko tudi replike na povedano. 
Glede vrtca Gančani pa želi poudariti, da z odgovorom nikakor ni zadovoljen, ker ima namreč 
občutek, da so bili preko vode žejni prepeljani. Takrat na seji se je namreč obljubljalo, da bo 
znesek nižji, sedaj pa je cena bila višja in kolikor ima občutek niso bili dovolj pozorni pri 
glasovanju o tej zadevi. Prav tako je bilo na odboru za negospodarstvu o tem povedano drugače 
češ, da če je vrednost preko 40.000 evrov se mora iti na portal. Ni zanemarljivo dejstvo to, da se je 
z izbiro izvajalcev celotni projekt zelo zavlekel.   
Na tej seji bo na dnevnem redu obravnava tudi dveh odlokov (o taksah in oglaševanju) in ker je 
prejšnjič pri odloku o oglaševanju podal mnenje odbora za negospodarstvo in je bil takrat okaran, 
češ da to vprašanje tja ne spada, bo to vprašanje št. 63 postavil sedaj, saj so pred nami volitve in 
ga zanima, kdo je dovolil oz. če občinska uprava ima ta podatek, da se je izobesil nad glavno cesto 
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pri blagovnici  Ravenka transparent stranke SDS in kdo ga je plačal ter po kakšni tarifi. 
 
Župan mu daje odgovore. Iztok Jerebic, strokovni sodelavec v občinski upravi je podal odgovor 
glede vrtca Gančani. Ko se je junija obravnaval DIIP za vrtec se je predvidevalo da bodo cene na 
tržišču nižje za 30-40 % , za Dokležovje so bile sicer v tem rangu,  v Gančanih pa namreč ne. Zato 
je bilo potrebno razpis ponoviti in ga objaviti na portalu. Na portalu pa so prispele ponudbe, ki so 
bile cenovno višje na podlagi popisov, ki smo jih imeli. Torej ocenili smo, da bi lahko z direktnimi 
povabili prišli pod 40.000 evrov neto za izvedbo, vendar pa ker se to ni zgodilo, smo morali 
postopek razveljaviti in razpis objaviti na portalu.  
Štefan Žižek komentira, da bi lahko razdelili projekt na dva dela oz. na dva sklopa in bi potem 
definitivno šlo skozi po tisti ceni. Štefana Žižeka tudi moti pri tej celotni zgodbi to, da bi cene, ki 
jih predvidi projektant v projektu skrivnost, potem pa se čudimo, ko dajo ponudniki predračune, 
pa saj ne morejo biti potem cene dosti nižje, ja kdo bi pa dal nižje cene od predvidenih. Prav tako 
Iztoka Jerebica še opozarja, da bil lahko šli v pogajanja, vendar pa Iztok Jerebic odgovarja, da 
postopek s pogajanji ni bil predviden.  
 
Svetnik Matej Zavec daje pojasnilo Slavku Petku glede izobešenega transparenta. Stranka SDS ga 
je izobesila, občina je namreč dolžna zagotoviti transparente in 27. oktobra 2011 so vložili vlogo 
na direkcijo za ceste, saj je cesta državna in so dobili odgovor oz. soglasje za izobesitev le-tega. 
Strošek pa je bil izključno njihov. Izobešanje plakatov in menjava le-teh pa je v domeni oz. servis 
JKP Komune d.o.o. Beltinci.   
 
Župan še pove, da je po zakonu dolžna občina zagotoviti vsem strankam plakatiranje. Smo pa tudi 
vsem strankam poslali dopis na podlagi katerega imajo na voljo vsaka po en termin za uporabo 
(seveda proti plačilu) uporabe kulturne dvorane za predstavitev svojih kandidatov za 
državnozborske volitve.  
 
Svetnik Igor Adžič: 
Pobuda 88: Za področje prometne varnosti želi opozoriti na to, da mnogo občanov, ki se vozijo na 
delo v Mursko  Soboto, semafor v križišču Bratonci-Lipovci na cesti G1/3 ne deluje pravilno. 
Namreč tudi če v smeri Bratonci ali Lipovci ni vozil, sveti na prednostni cesti smer Beltinci-M. 
Sobota rdeča luč. Potrebno je poslati na DRSC dopis s prošnjo po namestitvi senzorja na krmilni 
semafor, da bo križišče bolj varno. 
Pobuda 89: Kot krajan Beltinec opaža v parku, da so se, tega je že nekaj časa, oblikovale čudne 
prometne poti predvsem v liniji jug-sever za tribunami in na relaciji vzhod-zahod. Le-te so 
oblikovali tisti, ki nimajo poštenih namenov in  tam lahko prosto divjajo tudi brez ustrezno 
veljavnih prometnih dovoljenj. Vsled povedanega daje pobudo, da se brez kakršnih koli potrebnih 
velikih stroškom še letos naredita dve zapornici in se na poti v naravi, ki niso odobrene in vrisane 
v kataster in se tako omeji promet in  namesti ustrezna signalizacija.  
Pobuda 90: Kot edini član v svetu zavoda OŠ Beltinci daje pobudo (in županu javno preda 
gradivo), da se pripravljeni letni delovni načrt ter poročilo OŠ Beltinci pošlje vsem svetnikom v 
vednost.  
Vprašanje 62: Od leta 2007 naprej se izvajajo razno razni izkopi humusa ob prilikah raznih 
izgradenj cest, kolesarskih stez in podobno. Pri tem gre namreč za anormne količine zemlje, ki bi 
se je naj odvažalo na stalno občinsko deponijo. Ljudje se sprašujejo in tudi sam se sprašuje, kje je 
ta deponija in če sploh obstaja ter glede na velike količine izkopov, bi občina morala od prodaje le-
te imeti prihodek, ampak do sedaj ni imela. Hoče namreč pisni odgovor o tem, kje je ta zemlja, 
kako je evidentirana in glede na količine bi občina morala imeti kar do 100.000 ali pa še več 
prihodka glede tega. 
Pobuda 91: Glede vrtca  Gančani tudi ne more razumeti, kako je občina lahko za slabih 50 m2 
obnove ene sobe v vrtcu plačala tako velik znesek (2000 evrov/m2), ko gradnja v Sloveniji stane 
8090 evrov na 100 m2. Strokovno in natančno je potrebno drugo leto v proračunu definirati 
nadaljnje razpise in obnove ker takih napak se več ne sme dogajati in tudi z rebalansom  
nepravilnosti oz. napake kot take več ne bodo popravljali.  
Predlog 58: Glede kanalizacije daje predlog, da se popravi  olajšava brez popusta v odloku za 
komunalni prispevek.  Ne strinja se s tem, da Bratončarji hočejo popuste in s tem se dela krivica 
tistim, ki polno ceno plačujejo. Bratonci so namreč zadnji v liniji izgradnje kanalizacije, dobili so 
asfaltno igrišče 2006, ki je danes v klavrnem stanju. Potrebno je pristojnosti KS-a in občine jasno 
povedati. Vodarino so krajevne skupnosti pobirale. Če bi vlagale v vodovodno omrežje, bi le-to bilo 
v boljšem stanju, komunalni prispevek bi ostal pri KS-ih.  Vemo kako se je to v preteklosti 
financiralo, da je občina delila ali ne, pri povabilu za pripravo proračuna pa so vedno bile prisotne 
tudi krajevne skupnosti s svojimi predlogi in željami.  
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Svetnica Gena Virag replicira  svetniku Igorju Adžiču v smislu, da kolikor je ona obveščena, si je 
KS Bratonci pri igrišču in športnem parku vse financirala sama ( in to vsak, še takrat, tolar).  
 
Svetnik Martin Duh:  
Pobuda št. 92: Tudi njegova pobuda je povezana z kanalizacijo. Sam bo nekoliko drugače podal 
svoje gledanje na vso to dogajanje okrog tega velikega projekta. Opaža namreč da izvajalec SGP 
Pomgrad na terenu večino uteži na cevi ni dal zlitke betonske ampak vreča napolnjena z 
gramozom. V nobeni dokumentaciji namreč teh vreč ni, če je to res, potem je to zelo poceni 
material in je potrebno podrobno pregledati račune, da se bo videlo, koliko Pomgrad za to 
zaračunava, razlike so namreč velike in vsled navedenega ga zanima, če občina in nadzorni organ 
pri izgradnji kanalizacije ve za to, da se na terenu to dogaja.  
Pobuda št. 93: Skoraj leto bo od tega,  ko je postavil vprašaje glede manjkajočega nasipa 
obrambnega ob reki Muri. Takrat ko je to predlagal, je bila imenovana tudi komisija, ki pa nikoli 
ni bila sklicana. Sedaj je sicer sušno obdobje, prej ko prej pa bo prišlo do izrazitih padavin in ko 
bodo poplave, takrat bo že prepozno. Na to problematiko opozarja že dolgo časa in od takrat je 
zadeva v zraku, prosi župana da se njegova opozorila vzame resno in da se to uredi, da ne bo 
prepozno.  
Pobuda št. 94: Kolesarska steza Melinci-pokopališče- proti Beltincem- vsi ki se za to zavzemali 
doslej še namreč ni prišlo v celoti do realizacije. Vemo, da je to odraz raznoraznih političnih igric 
in da se je sedaj naredilo v svojem imenu in v imenu tistih, ki so takrat o tem še  svoj čas 
žrtvovali. Izraža županu zahvalo, da se je potrudil, da so dogovori končno obrodili sadove in da se 
je to uredilo, apelira pa na župana še z prošnjo oz. pobudo, da se potegne kolesarska do Beltinec 
zaradi večje varnosti v prometu.  
 
Župan odgovarja Martinu Duhu v tem, da se bo pri nadzornemu organu glede teh vreč preverilo. 
Glede manjkajočega nasipa se kontaktira z Ministrstvom za okolje in prostor ter z agencijo, da bo 
čim prej prišlo do izvedbe. Prejeli smo informacijo, da je bila zadeva že tako daleč, da je bila tik 
pred izbiro izvajalca vendar pa se je zataknilo, kot vedno, pri denarju. Vendar pa bo do rešitve 
tega varnostnega problema za celotno občino sigurno prišlo.  
 
Svetnik Štefan Perša: 
Glede vrtca  Gančani mu je žal kot predsedniku odbora za prostorsko planiranje, da je bila danes 
izvedene taka debata oz. razprava. Boli ga namreč srce za vsak evro, ki je bil po nepotrebnem 
preveč porabljen. Take in podobne reči se več ne smejo zgoditi. V izogib vsem nadaljnjim 
nepotrebnim ponovnim razpisom (če se jih bomo lahko ognili), predlaga  županu, da naj je debata 
o cenah ki se jih bo v projektih predstavljalo debatira za zaprtimi vrati, da ne bodo predračunu 
anormno visoki ter da se bo lahko po nekako normalni poti našlo konkretnega izvajalca. Glede 
meteornih voda pa še vedno ostaja pri tem in želi, da se to uredi oz. izvede.  
 
Svetnik Marjan Balažic: 
Predlog št. 59: Glede debate in polemik glede igrišča, ki naj bi ga ali ne bi izgradila občina v 
Bratoncih, daje predlog, da naj se pregleda in vidi koliko je občina dejansko plačala in koliko je 
bilo dejansko odtegnjeno. 
V.d. direktorja Smodiš Venčeslav  pove, da je plačala stroške izgradnje igrišča v KS izključno KS, 
saj je bil takrat tudi sam član sveta KS Bratonci.  
 
Svetnik Štefan Žižek daje repliko ker meni, da je res to kot pravijo v KS Bratonci in kot je sedaj 
Smodiš Venčeslav tudi povedal. KS-i so sami plačevali, papirnato je bilo sicer »videti« kot da 
občina plača,vendar pa je bil to denar iz NUSZ, ki se je zbiral na podkontih za vsako krajevno 
skupnost posebej (po prenehanju samoprispevkov), računi so bili res na občino, vendar pa je bil to 
denar KS-ov.  Sam se dobro spominja teh postopkov kako se je to izvajalo, saj je bil tudi sam v 
prejšnjem mandatu predsednik krajevne skupnosti. Spomni se, da so to bratončarji delali 
izključno iz svojega denarja in bili potem kar dve leti v minusu. 
 
Svetnik Igor Adžič sicer demantira to, kar nekateri trdijo na tej seji, sam ni povedal nikoli, da je 
občina igrišče v Bratoncih plačala. Vsi verjetno dobro vedo, kako deluje načelo denarnega toka. 
Bratonci takrat niso mogli sami financirati in je bil narejen poračun. Takrat so se še svetniki 
ponujali, da bi ta anormni znesek pokrili, odgovorne osebe, ki je bila pa na pladnju ni hotela vzeti, 
kar je bilo ponujeno, sami si morajo zatorej vzeti v zakup in tega ki je kriv tega poiskati drugje, 
kar v domači KS.  
Glede športne dvorane, o kateri je danes bilo že dosti povedanega, pa dodaja še svoje mnenje. 
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Potrebno bi bilo upoštevati, da o teh terminih odloča upravljalec. Občina si nikakor ne more 
dovoliti dvojega financiranja. Sama zaveza občine je dejansko skrb za rekreacijo občanov, ni 
podpiranje takih in drugačnih aktivnosti, in to moramo narediti, da bo širša masa občanov imela  
dostop do rekreacije. Treba se je distancirati od tega, pogoji so kot so, dvojnih meril ni smiselno 
uporabljati.  
 
Svetnik Roman Činč se dotakne izgradnje kanalizacije v občini. Vsi namreč vedo, da se projekt 
dolgo že v občini vleče in bi bilo dobro, da bi se ali na internetni strani ali v glasilu na jasen način 
predstavil postopek kako zadeve potekajo, kaj je še za pričakovati, kaj manjka, kaj morajo občani 
še storiti. To so pametne informacije za vse, saj je med ljudmi dosti dezinformacij in kar tudi dosti 
vroče krvi bi se s tem pomirilo, marsikatero dilemo razjasnilo in nejasnost izkristaliziralo.  
 
 
AD 5 - Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Beltinci- enofazni postopek 
 
Pri tej točki podrobno obrazložitev (spremembo postavk – prihodki in odhodki) prisotnim poda 
Štefan Činč, finančnik v občinski upravi.  
 
Tematiko je obravnaval tudi odbor za proračun in finance. Predsednik Roman Činč poda poročilo 
in predlog sklepa na podlagi katerega se predlaga občinskemu svetu, da predlagani predlog 
Odloka o rebalansu proračuna sprejme. Pripombe in predlogi, so bili na predlog odbora vneseni v 
ta končni predlog na tej seji, zato ni zadržkov, da se ga ne bi potrdilo.  
 
Razprave pri tej točki ni, zato župan predlaga glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 1. 
 
Sklep št. 128/V: 
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2011 v predloženi obliki. 
 
 
AD 6 - Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Beltinci-II. obravnava 
 
Odlok o oglaševanju in plakatiranju so obravnavala delovna telesa občinskega sveta. 
 
Poročilo pri tej točki so podali: predsednik odbora za negospodarstvo, Slavko Petek, predsednik 
odbora za gospodarstvo, Marjan Balažic, predsednik odbora za prostorsko planiranje, Štefan 
Perša, predsednik statutarno pravne komisije, Igor Adžič. 
 
Po prvi obravnavi odlok ni vseboval oz. ni zajemal KS-ov, kot pove po uvodni predstavitvi župan 
dr. Matej Gomboši. Ker pa se podrazumeva v odloku, da le-ta zajema vse javen površine, spadajo 
sem tudi površine krajevnih skupnosti, vendar pa se je predlog dodal. Ta predlog je podal odbor za 
negospodarstvo, enako stališče imajo tudi ostali odbori, ki so pregledali vsebino samega odloka.   
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato župan predlaga glasovanje.  
 
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17 , PROTI: 0. 
 
Sklep št. 129/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Beltinci 
v II. obravnavi. 
 
 
AD 7 - Predlog Odloka o občinskih taksah v Občini Beltinci-I. obravnava 
 
 
Pri tej točki po uvodni predstavitvi s strani župana dr. Mateja Gombošija, prisotnim poda 
obrazložitev vsebine omenjenega odloka v.d. direktorja Venčeslav Smodiš. 
 
Ta odlok so obravnavala tudi delovna telesa občinskega sveta: odbor za proračun in finance, 
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statutarno pravna komisija ter odbor za gospodarstvo.  Predsedniki omenjenih delovnih teles so 
prisotne seznanili s sklepi, ki so bili sprejeti na njihovih sejah. Vsa delovna telesa se strinjajo, da 
se odlok v prvi obravnavi sprejme. Odbor za gospodarstvo, kot pove predsednik Marjan Balažic 
dodatno še pove, da je odbor imel dodatno pripombo, da naj se vrednost točke približa okoliškim 
občinam ter da naj o vrednosti točke odloča občinski svet. V tretji člen namreč to ni bilo dopisano. 
Predsednik statutarno pravne komisije Igor Adžič ugotavlja, da je odlok nadgradnja k prejšnji 
točki in odlok, ki ga je občina imela doslej (odlok o komunalnih taksah) zaradi spremembe Zakona 
o financiranju občin mora biti razveljavljen in zato priprava novega oz. drugačnega. Komisija 
predlaga dopolnitev 10. člena v smislu, da se dopolni z vsebino, citiramo: »V primeru donacije 
enega od vrst reklamnih objektov za humanitarne oziroma varnostne namene lahko Občinska 
uprava Občine Beltinci oprosti zavezanca za plačilo takse do višine 100% tarife občinskih taks za 
predvideno vrsto reklamnega objekta“.  
 
Razprave pri tej točki ni, zato predlaga župan glasovanje o predlagani vsebini predloga sklepa.  
 
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16 , PROTI: 0. 
 
Sklep št. 130/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o občinskih taksah v Občini Beltinci v 1. 
obravnavi. 
 
 
AD 8 - Predlog Sklepa o potrditvi DIIP za izgradnjo telovadnice, fitnesa in slačilnic pod 
tribuno stadiona v Beltincih 
 
Župan, dr. Matej Gomboši pove, da sta ti dve točki rezultat novega angažiranja oz. naporov na 
področju projektov v občinski upravi Občine Beltinci.  Pri tem  prvem gre za 1. fazo oživitve, ki je 
mišljena pod športnimi tribunami v parku Beltinci. 
 
Iztok Jerebic, strokovni sodelavec v občinski upravi prisotnim predstavi vsebinsko in finančno 
plat projekta.   
 
Pri tej točki poročilo o obravnavi predmetnega DIIP-a podata odbor za gospodarstvo ter odbor za 
negospodarstvo. Predsednik odbora za gospodarstvo, Marjan Balažic poda pozitivno mnenje ter 
izrazi pohvalo, da je prišlo do potrditve tega projekta, saj bo končno t.i. skelet slačilnic končno 
dobil pravo podobo in je velika pridobitev za našo celotno občino. 
Odbor za negospodarstvo, predsednik Slavko Petek pa pove, da če gre pri tem za ukrep 3.2.2. 
(obnovitev vaškega podeželja) je odbor sprejel sklep o potrditvi predlaganega DIIP, s tem, da se 
predlog spremeni tako, da skupna višina vseh DIIP-ov ne bo presegala minimalna razpisna 
sredstva za leto 2013 in se torej naj prijavi samo en ukrep.  
 
Župan, dr. Matej Gomboši dodaja, da zadnji izračuni zadeve ne presegajo, v občinski upravi se 
pripravlja tiste projekte, ki so že znani od prej in bi preko njih lahko dobili kar nekaj sredstev.  
Ta projekt in tisti pri naslednji točki dnevnega reda sta take vrste, da nista narejena na pamet oz. 
kar tako, ampak se nakazujejo v mesecu decembru razpisi, na katera bi se lahko prijavili. 
 
 
Alojz Sraka  izrazi veselje, da je končno iz občinske uprave prispel DIIP vendar pa župana želi 
popraviti, da sta svoja dva pripravila že KS Lipovci in KS Gančani pred kratkim z minimalno 
podporo občinske uprave. Če bomo decembra podali na razpis istočasno dva projekta, se mu to 
zdi velika neumnost, ker bodo definitivno enega vrgli ven oz. ne bo prišel v ožji oz. končni izbor. 
Sam je pri tovrstnih oz. podobnih razpisih že velikokrat sodeloval in se na to spozna. Torej 
predlaga da se na en razpis prijavimo z enim projektom, vendar pa upoštevati vrstni red, torej 
lipovski in gančki sta v prednosti pred tem, ki ga obravnavamo sedaj. Prav tako (kot so ugotavljali 
tudi na odboru, katerega član je tudi sam), da ni v DIIP-u svod analize – torej prednosti, 
priložnosti, nevarnosti, kar pa tudi ni prav in bo že zaradi tega le-ta definitivno zavrnjen. Potrebno 
je bili strateško naravnan in da bomo s tem, kar vidimo tu rešili problematiko. Potrebno se je prav 
tako zavedati, da nimamo v občini narejene ne strategije za šport kot tudi ne za gospodarstvo – o 
tem se bo na eni od naslednjih sej tudi potrebno pogovoriti.  
 
Župana sicer večno razmejevanje in ločevanje po krajevnih skupnostih žalosti. Načrtujemo v 
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občini projekte tako, da bodo koristni za celotno občino, da bomo tudi sredstva dobili in želi, da se 
na razpis prijavimo in poskušamo to izkoristiti. Prav tako ga moti t.i. vrstni red prijavljanja. Sam 
še vedno je mnenja, da če prijavimo več projektov imamo več možnosti za pridobitev sredstev.  
 
Jože Ružič se strinja s predhodnikom, gospodom Srako, dodaja pa še, da manjka tudi finančna 
analiza. Zavedati se je tudi potrebno kot meni sam, da je ta zadeva vredna pol milijona evrov, tudi 
nima podatkov, kaj se bo s tem objektom dogajalo v prihodnje, zato dvomi, da bo izvedba tega 
projekta uspešna na način kot je bila predstavljena. Občinski svet si zasluži, da dobi na vpogled 
vse podatke še preden se bodo o čemerkoli odločali.  
 
Igor Adžič pove, da je že v preteklosti zagovarjal to, da je nekaj graditi najdražje z domačim 
denarjem, ne glede če izvira iz sredstev KS-ov ali prenešenih  sredstev občine. Problem je v 
občinski upravi v preteklih letih. Potrebno se je zavedati, da imamo zgodovino razpisov in DIIP-ov 
-  športna dvorana Beltinci je bil pred 2 letoma najslabše ocenjen – temu namreč ni bil kriv 
občinski svet ampak pripravljelec - strokovni sodelavec na občini. Fundacija za šport kot je tudi 
občinska uprava najverjetneje spregledala je razpis in financiranje športnih objektov zaključila po 
njemu znanih podatkih  21.11. 2011 – torej smo na nuli, saj smo zamudili rok. 
 
Roman Činč ugotavlja, da po enem letu mandata  manjka usmeritev in tudi na tem področju in 
sicer vložena sredstva s strani občine ne bodo majhna. Potrebno je narediti kalkulacijo, koliko 
smo sposobni in kaj vložiti, ali bomo delali po fazah ali ne, potem pa lahko pride do tega, da bo 
tisto, kar bomo zgradili predstavljalo večje breme kot je vredno. Zavedati se je potrebno tudi to, da 
nismo bogata občina, da bi lahko velikopotezne akcije izvajali. Potreben je racionalen dogovor.  
 
 
Iztok Jerebic sicer poda odgovor, da je znesek sofinanciranja nižji kot tu, kjer se bomo prijavljali 
mi, se pravi pri drugem razpisovalcu. Igor Adžič pa daje repliko, saj ni zadovoljen z izjavo Iztoka 
Jerebica. Poziva ga, da naj raje relevantne informacije. Te dni je namreč sam obiskal Fundacijo za 
šport v Ljubljani in tam so mu povedali, da se znesek sofinanciranja deli glede na kvalitetno 
pripravljene projekte in vsak projekt se točkuje. Naš projekt pred časom je bil zelo slabo ocenjen 
in tako ni prišel v drugi krog ocenjevanja. Vemo kdo je temu kriv, dejstvo pa je tudi, kot je že prej 
povedal Fundacija za šport je vrata delitve sredstev sofinanciranja za ta mandat zaprla. 
 
Naša želja je, kot seznanja prisotne župan dr. Matej Gomboši, da  potrjene investicije in projekte 
prijavimo na tisto mesto, kjer lahko dobimo največ sredstev zato smo  k temu tudi pristopili. 
Poziva vse prisotne, da naj vidijo v tem smotrno prijavo in da naj podprejo pripravljeni DIIP. S tem 
občina ne bo nič izgubila, k večjemu pridobila.  
 
Slavko Petek pove svoje mnenje ter istočasno apelira na prisotne, da sicer DIIP lahko sprejmejo, 
vendar pa če Lipovci oz. Gančani izpadejo iz igre, potem jih sprašuje, kako bodo gledali na to. Zato 
se strinja in podpira vrstni red prijave projektov.  
 
Po razpravi sledi glasovanje o predlogu sklepa. 
 
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 5 , PROTI: 11. 
 
Sklep št. 131/V: 
Občinski svet Občine Beltinci ne potrdi (ne sprejme) dokument identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) »izgradnja telovadnice, fitnesa in slačilnic pod tribuno 
stadiona«. 
 
 
AD 9 - Predlog Sklepa o potrditvi DIPP za beltinsko pot naravne in kulturne dediščine.  
 
 
Župan dr. Matej Gomboši pri tej točki pove, da bi s to t.i. tematsko potjo zaokrožili našo občino in 
ponudili turistom svoje glavne znamenitosti. Se pa je med pripravo in pregledovanjem variant 
pokazala težava, ker te poti morajo biti speljane po kolesarskih stezah, po stranskih poteh in ne 
po glavnih cestah. Torej se je poiskalo optimalno rešitev, ki se opisuje in je označena v priloženem 
DIIP-u. S tem projektom bomo v občini povezali vse krajevne skupnosti med seboj.  
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To področje je prav tako obravnaval Odbor za negospodarstvo, predsednik Slavko Petek poda 
poročilo. Slavko Petek pove, da so ob pregledu prišli do spoznanja, da DIIP ne vsebuje Lipovec in 
Gančanov in zato se predlaga, da se ti vasi obvezno vključita. Namreč če gre za občinsko pot je 
lepo in prav, da so zavzete vse krajevne skupnosti, ne le nekatere. Torej se predlaga občinskemu 
svetu da DIIP sprejme, vendar pa se naj obvezno vključita KS Gančani in KS Lipovci.  
 
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16 , PROTI: 0. 
 
Sklep št. 132/V: 
Občinski svet Občine Beltinci potrdi (sprejme) dokument identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) »Beltinska pot naravne in kulturne dediščine«. V vsebino se naj vključita tudi 
KS Gančani in KS Lipovci. Potrebna sredstva za izvršitev investicijskega projekta bodo 
predlagana za sprejem v proračunu Občine Beltinci za leto 2012. Vrednost projekta znaša 
225.900,46 EUR z DDV, naložba bo izvedena do 31.12.2012. 
 
 
AD 10 - Predlog Sklepa o pripojitvi Razvojnega sklada Občine Beltinci k Občini Beltinci 
 
Venčeslav Smodiš, v.d. direktorja občinske uprave poda pri tej točki obrazložitev. Pove, da je ta 
predlog t.i. mehkejša varianta za ureditev tega področja. Sredstva so v proračunu tako ali tako že 
prenesena, ta sklep predstavlja le golo formalnost.  
 
To tematiko so obravnavali: Odbor za negospodarstvo, odbor za proračun in finance ter odbor za 
gospodarstvo. Vsa delovna telesa predlagajo, da se sklep v predlagani obliki potrdi oz. sprejme. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato župan predlaga glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15 , PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 133/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Sklep o pripojitvi Razvojnega sklada Občine Beltinci 
k Občini Beltinci v predlagani vsebini. 
 
 
 
S tem je bil dnevi red 11. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan in je župan dr. 
Matej Gomboši sejo zaključil ob 21.25 uri. 
 
 
 
Zapisala:        Župan: 
Lilijana ŽIŽEK        dr. Matej GOMBOŠI 
 


