
1 

 

OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 
 

ZAPISNIK 
30. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 

ki je bila 08.05.2014 ob 17.00 uri v prostorih Občine Beltinci,  
Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 

 
 
PRISOTNI:  Igor ADŽIČ, Marjan BALAŽIC,  Martin DUH, Jožef FERČAK,  
  Alojz FORJAN, Dušan, Jožef HORVAT, Srečko HORVAT,  

Alojz Ladislav HORVAT, Štefan PERŠA, Slavko PETEK, Jožef RUŽIČ,  
Marjan SMODIŠ, Alojz SRAKA, Bojan VEREŠ, Genovefa VIRAG,  
Bojan ŽERDIN. 

 
ODSOTNI: Štefan ŽIŽEK, Dušan HORVAT. 
PRISOTNI  
OSTALI  Venčeslav SMODIŠ-direktor občinske uprave, Izidor Lebar-predsednik NO, 
VABLJENI: Štefan ČINČ-računovodja v občinski upravi,  
  Janez SENICA-direktor JKP Komune d.o.o. Beltinci,  
  Martina VIDONJA-ravnateljica Vrtca Beltinci, Mateja HORVAT-ravnateljica 
  OŠ Beltinci, Ela Horvat-direktorica ZTK Beltinci,  
  Drago DERVARIČ-direktor Saubermacher & Komunala Murska Sobota d.o.o. 
  
SEJO VODIL: dr. Matej GOMBOŠI, župan Občine Beltinci. 
 
Župan dr. Matej GOMBOŠI je pozdravil vse prisotne, ugotavlja, da je prisotnih 16 članov 
občinskega sveta – svet je sklepčen in lahko nadaljuje s svojim delom. Nadalje predlaga v sprejem 
dnevni red, kot je bil posredovani na vabilu za 30. redno sejo OS.  
 
Razprave o vsebini dnevnega reda ni bilo, zato župan predlaga glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:ZA: 16, PROTI: 0 
 
Sklep št. 395/V: 
Občinski svet sprejema vsebino dnevnega reda 30. redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci in sicer: 
1. Potrditev zapisnika 29. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in realizacija sklepov 
29. redne seje OS. 
2. Potrditev mandata nadomestnega člana OS Občine Beltinci. 
3. Imenovanje nadomestnega člana (in predsednika) KMVVI , nadomestnega člana Odbora za 
prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami in nadomestnega člana Komisije 
za romska vprašanj OS. 
4. Predstavitev letnega poročila OŠ Beltinci za leto 2013. 
5. Predstavitev letnega poročila Vrtca Beltinci za leto 2013. 
6. Obravnava Elaborata Saubermacher & Komunala Murska Sobota d.o.o. o oblikovanju cene 
izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov v Občini Beltinci za leto 2014 in potrditev nove cene. 
7. Sprejem Letnega poročila ZTK Beltinci za leto 2013 in soglasje k Programu dela in 
finančnemu načrtu ZTK Beltinci za leto 2014. 
8. Sprejem Letnega poročila poslovanja za leto 2013 JKP Komuna Beltinci d.o.o. 
9. Odločitev o predlogih za podelitev priznanj Občine Beltinci  v letu 2014.  
10. Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v Občini Beltinci. 
11. Pobude in vprašanja članov OS Občine Beltinci. 
12. Zaključni račun proračuna Občine Beltinci za leto 2013. 
13. Sprejem Programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj podjetništva v 
Občini Beltinci za leto 2014. 
14. Sprejem programa ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini 
Beltinci za leto 2014. 
15. Sprejem Letnega programa športa Občine Beltinci za leto 2014. 
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AD 1 – Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 29. redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci 
 
Svetnik Martin Duh pove, da na zadnji strani zapisnika proti koncu pred sprejetjem proračuna je 
postavil na 29. seji vprašanje, glede na to, da niso bili vsi amandmaji uspešni, koliko sredstev se 
je torej nabralo za manjkajoči pločnik na Melincih. Tega odgovora oz. podatka ni zapisanega v 
zapisniku. 
 
Svetnik Srečko Horvat  predlaga, da se na 10. strani zapisnika pri njegovih amandmajih popravi, 
saj je napačno zapisano, mora biti Dokležovje-Bakovci in ne Dokležovje-Bratonci. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:ZA: 15, PROTI: 0.  
 
Sklep št. 396/V: 
Sprejme se zapisnik 29. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s tem, da se na 15. 
strani zapisnika pri razpravi Martina Duha popravi besedilo s tem, da pravilno glasi: 
„...glede na to, da vsi amandmaji niso bili uspešni, ga zanima koliko sredstev se je nabralo 
za pločnik na Melincih.“ 
Pri razpravi Srečka Horvata se popravi besedilo na 10. strani, ki pravilno glasi: „Dokležovje-
Bakovci“. 
 
 
AD 2 – Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Beltinci  
 
Ob odstopu dosedanjega svetnika so tekle aktivnosti in postopki, ki so bili potrebni za imenovanje 
nadomestnega člana občinskega sveta. Novi član sveta je že prisoten, to je Jože Erjavec iz Lipovec.  
 
Občinski svet je tisti, ki mora potrditi mandat novemu, nadomestnemu članu OS. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 397/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejema Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu 
Občinskega sveta Občine Beltinci, ERJAVEC JOŽEFU, roj. 22.09.1949, stanujočemu v 
Lipovcih št. 68, 9231 Beltinci. 
 
 
Novo imenovani član Občinskega sveta Občine Beltinci, gospod Jože Erjavec pozdravi vse prisotne 
in se zahvaljuje za zaupanje ter potrditev njegovega mandata. Sicer se je priključil kot sam pove v 
razburkanem času vendar pa pričakuje kljub temu strpno in dobro sodelovanje vseh za dobrobit 
občanov in občine. 
 
 
AD 3 – Imenovanje nadomestnega člana (in predsednika) KMVVI, nadomestnega člana 
Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami in nadomestnega člana 
Komisije za romska vprašanja OS Občine Beltinci 
 
Glede na prejšnjo točko dnevnega reda je posledično potrebno imenovati nadomestnega člana (in 
predsednika) tudi v delovna telesa OS – KMVVI, Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami ter Komisijo za romska vprašanja. 
 
Župan predlaga, da se glasuje o vseh treh sklepih skupno, z dvigom rok. Prisotni so se strinjali in 
so glasovali. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.  
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Sklep št. 398/V: 
Občinski svet Občine Beltinci imenuje: 
1. Kot nadomestnega člana in predsednika KMVVI Občinskega sveta Občine Beltinci, 
Erjavec Jožefa, roj. 22.09.1949, stanujočega v Lipovcih št. 68, 9231 Beltinci; 
2. kot nadomestna člana Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami OS Občine Beltinci, Erjavec Jožefa, roj. 22.09.1949, stanujočega v 
Lipovcih št. 68, 9231 Beltinci in Zavec Mateja, roj. 12.09.1975, stanujočega v Gančanih št. 
153, 9231 Beltinci; 
3. kot nadomestnega člana Komisije za romska vprašanja OS Občine Beltinci, Erjavec 
Jožefa, roj. 22.09.1949, stanujočega v Lipovcih št. 68, 9231 Beltinci. 
 
 
AD 4 – Predstavitev letnega poročila OŠ Beltinci za leto 2013 
 
Ravnateljica Osnovne šole Beltinci, Mateja Horvat je prisotnim podrobno predstavila Letno 
poročilo OŠ za leto 2013. 
 
Odbor za negospodarstvo, predsednik Slavko Petek pove, da je odbor na svoji 25. seji obravnaval 
poročilo in so bili nad poročilom zadovoljni kot tudi nad delovanjem in finančnimi podatki 
osnovne šole.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato točko župan zaključi.  
 
 
AD 5 – Predstavitev Letnega poročila Vrtca Beltinci za leto 2013 
 
Pri tej točki je ravnateljica Vrtca Beltinci, Martina Vidonja podala predstavitev Letnega poročila 
Vrtca Beltinci. 
 
 
Slavko Petek, predsednik odbora za negospodarstvo, ugotavlja, da ni bilo pripomb in člani so bili s 
podanim in predstavljenim poročilom zadovoljni.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato župan to točko zaključuje.  
 
 
AD 6 – Obravnava Elaborata Saubermacher & Komunala Murska Sobota d.o.o. o oblikovanju 
cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov v Občini Beltinci za leto 2014 in potrditev cene 
 
Pri tej točki dnevnega reda je direktor podjetja Saubermacher & Komunala Murska Sobota, 
gospod Drago Dervarič je podal poročilo in predstavil prisotnim vsebino Elaborata. Nadalje je 
prisotne seznanil z vsebino predloga potrditve cene. 
 
To točko je na svoji seji obravnaval tudi odbor za prostorsko planiranje, predsednik Štefan Perša 
poda poročilo. Pove, da je bil Elaborat na odboru predstavljen kot tudi predlog cene na njihovi 25. 
seji odbora.  Vsi vemo, da je vsako povišanje boleče, ampak na koncu so prišli do zaključka, da 
odbor OS predlaga predloženi Elaborat v predlagani obliki in vsebini v sprejem s predlaganim 
dvigom cene. 
 
Predsednik Odbora za gospodarstvo, Marjan Balažic pove, da je odbor prav tako obravnaval to 
točko – na svoji 23. redni seji odbora in sprejel sklep, da potrdi ceno za zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov v predlagani obliki in vsebini kot tudi vsebino Elaborata. 
 
Svetnik Ladislav Horvat pove, da se ne strinja z navedbo direktorja gospoda Draga Dervariča, da 
je vedno manj odpadkov, ravno nasprotno, vedno več jih je, ampak se ločujejo (navede primer 
zbiranja odpadnega papirja in embalaže oz. plastike). Sprašuje, zakaj Hrvaška za vrnjeno 
plastenko nekaj da, pri nas pa tega ni in jih raje sežigamo in uničujemo. 
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Direktor Drago Dervarič prisotne spomni, da je v svoji predstavitvi izpostavil, da se mešani 
odpadki v občini zmanjšujejo, posledično se ločeno zbranih frakcij povečuje, to je res. Plastenke, 
ki so  v prodaji pri nas, so del odpadne embalaže. Oddajajo se na podlagi projekta, ki je uveden 
tudi v Občini Beltinci – rumene vreče od vrat do vrat. Hrvaška pa ima drugačen sistem pri tem. 
Slovenija ima svoj sistem ravnanja z odpadnim materialom, ki pokriva vse vrste odpadne 
embalaže, ki so na trgu, Hrvaška pa spet svojega.  Torej plačilo plastične embalaže kot omenja 
svetnik Alojz Ladislav Horvat ni stvar ne izvajalca javne službe zbiranja odpadkov, kot tudi ne 
občine in ne občanov ampak je to izključno poteza proizvajalca kot takega.  
 
Svetnik Štefan Perša pove, kot je tudi že na odboru povedal direktorju, da je dolžnost izvajalca da 
ozaveščuje na najprimernejši način občane glede ločenega zbiranja. Prav tako pa želi dobiti 
analizo zbiranja odpadkov za zadnje tri mesece (dvo, tro in več članske družine, kot tudi za njega 
samega). 
 
Direktor Drago Dervarič odgovarja svetniku glede ozaveščanja – njihovo podjetje je v slovenskem 
prostoru vlaga v to. Ozaveščanje se izvaja na raznorazne načine (obvestila na položnicah, akcije v 
javnih zavodih). O pobudi iz odbora se spomni in že se pripravljajo materiali, da jih bodo OU 
predložili v potrditev in umestitev na interni kanal Občine Beltinci, da tudi preko tega medija 
dosežemo tiste, ki se jih drugi mediji ne dotaknejo v taki meri. Ozaveščanje je tek na dolge proge, 
je marsikaj potrebno narediti. Največji prispevek lahko da vsak posameznik, ko si razčisti pri sebi 
in je dosleden pri ločevanju. Glede njegovega vpogleda v položnice, njihovo poslovanje je 
transparentno, z prikritimi osebnimi podatki bo svetnik lahko pridobil izračune. Vendar pa 
poudarja, da sistem obračuna ni vezan na osebe v gospodinstvu ampak na velikost posod in 
število oz. mesečne in ter letne odvoze odpadkov. Kot izvajalec ne morejo vplivati na uporabnike 
njihovih storitev, kakšno posodo si bodo izbrali, če ni to pravilo v občinskem aktu zapisano. Tega 
še zaenkrat občina Beltinci nima,v nasprotnem primeru bi izvajanje le-tega bilo možno.  
 
Svetnika Jožeta Erjavca zanima, kaj torej naši krajani delajo na robe, glede na to, da ločujejo, ali 
obstaja kontrola nad ločevanjem ali ne? 
 
Direktor Drago Dervarič odgovori, da  živimo v regiji v ospredju v Sloveniji, zaradi specifike 
področja ne moremo dosegati takega deleža ločenega zbiranja frakcij kot v urbanih območjih – 
kompostiranje je tam omejeno dosti bolj kot tukaj v naši regiji. Naša občina je idealna za to, da 
biološke odpadke hišno kompostira in to ne gre v evidenco in so odstotki zato res nižji, kar pa ne 
pomeni, da smo manj pridni. Glede kontrole ločevanja – vsaka občina postavlja  svoja pravila igre-
ima svoje pristojne inšpekcijske službe – v lanskem letu smo z inšpektorico v občinah Turnišče in 
Črenšovci izvedli kontrolo vsebin mešanih odpadkov – na dan odvoza šli in pobrali določeno 
število pri gospodinjstvih naključno in jih označili z šiframi in jih na sedežu stehtali, izpraznili, 
analizirali in foto-dokumentirali in poročilo pripravili, ki je šlo v seznanitev posamezni pristojni 
občini – medobčinska inšpektorica je izdala opozorila oz. jih podučila o ločevanju, kjer so bila 
velika odstopanja. Že prej pa je povedal, da se do leta 2013 se upravljalja cena iz leta 2006. Julija 
leta 2010 smo potrdili cene, ki so temeljile na letu 2009-jo uveljavili. Uredba v svojem 26. členu 
pravi, če cena odstopa za več kot 10 % je dolžan predložiti v obravnavo pristojemu občinskemu 
svetu. Šlo je za dolgo časovno obdobje in zato  je prišlo do takih razlik.  
 
Svetnik Alojz Sraka izreka pohvalo, da skrbi za naše okolje naše občine, ki je v boljši kondiciji kot 
je bilo pred več kot sedem let. V obdobju petih let so občani pridno ločevali - to je prispevek v tem 
času. Mora pa še dodati, da pa ga še vedno moti to, da imajo večje krajevne skupnosti v občini 
manj ekoloških otokov za zbiranje frakcij kot manjše in to je nonsens. Nadalje tudi ugotavlja, da 
se občani izredno malo poslužujejo odvoza kosovnih odpadkov na klic in se začnejo spet odpadki 
zbirati tam, ker se ne bi smeli (v naravi – obstaja spet grožnja, da se bodo nazaj pojavljala divja 
odlagališča). Predpostavlja se, da so občani dosti storili na tem področju  -  mi zberemo in odlično 
ločujemo – iz tega vidika je bilo prihrankov veliko, kakšna bi šele bila cena če tega ne bi počeli? 
Govorimo torej o surovinah in z očmi povprečnega občana dobijo surovino in jo tržijo, to je tudi 
doprinos vseh nas in o tem na žalost ni bilo nič povedanega. Nove akte tudi vemo, kdo mora 
pripraviti.  
 
Direktor Drago Dervarič  je hvaležen za vprašanja, ki jih ni dobil prvič. Kar se tiče pridnega 
zbiranja (pločevink, plastenk, papirja)...odpadna embalaža, so izvajalci, ki ta material zbirajo in je 
last embalažnih družb in jih morajo predati v njihovih centrih v obdelavo, to pomeni, tega ne 
prodajajo-ne morejo in ne smejo-tu ni iztržka oz. dobička. Ločeno zbiranje – papir, ki ni odpadna 
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embalaža, so to kot odbitna postavka upoštevana in je iz elaborata to tudi razvidno. Glede števila 
ekoloških otokov, se na podlagi pisne informacije bila posredovala njim in je rezultat komunikacije 
med predstavniki KS-ov, občine in izvajalca. Res je, da se da o tem diskutirati, če je razmerje 
primerno ali ne. Kosovni odpadki, so prvi uveljavili sistem odvoza na klic, ker uporaben 
uporabniku, prinaša prednosti in ker bo uzakonjen oz. predpisan. Strinja se, da se mogoče 
prebivalci v veliki meri ne poslužujejo te možnosti, vendar pa mora opozoriti na drugi moment, to 
gledati skupaj z zbirnim centrom, nekateri se raje odločajo in naložijo na prikolico in odpeljejo v 
zbirni center. Tu želi pohvaliti občino, da imamo zgledno urejen zbirni center in da občani pridno 
dovažajo vse ločeno zbrane frakcije. Nadalje še direktor pove, da je bilo več zbranih mešanih 
odpadko kot kosovnih – v zbirnem centru.  
 
Svetnik Srečko Horvat na temo ekoloških otokov spregovori, saj je prepričan, da se je za okolje 
naredila velika škoda, saj se jih je (tudi v Dokležovju) drastično zmanjšalo. Baje da bilo to v 
dogovoru z občinsko upravo in KS-i, so bili obveščeni v KS-u, vendar pa pri njih v Dokležovju, kjer 
bi morali biti trije – temu ni tako. Opaža, da se divja odlagališča povečujejo in se jame spet 
polnijo, kar je botrovalo zmanjšanju ekoloških otokov po vaseh in to ni prav. Dodaja, da o tem OS 
nikoli ni razpravljal ali sprejemal sklepa, da bi se po krajevnih skupnostih ekološki otoki 
odstranjevali. Glede zbiranja kosovnih odpadkov na klic pa je zadeva zelo enostavna in poziva vse, 
ki tega še niso izkoristili, da kar poskusijo in se poslužujejo te dodatne opcije odvoza.  
 
Direktor Drago Dervarič se zahvaljuje svetniku Srečku Horvatu za pohvalo. Kar se tiče zbirnih 
mest – ekološki otoki, ali jih je dovolj ali premalo? Identificirati in v skaldu z odlokom kaznovati 
kršitelja – le to se da  (primer divjih odlagališč). Standard definirani – odvoz 24 odvozov, na 14 dni 
oz. dvakrat mesečno, če je dovolj ali ne. Lahko  kot izvajalec odvoz povečajo, vendar pa meni, da 
tudi to ne bo rešitev. Dodatno še pove, da se je reorganizacija zbirnih mest naredila na podlagi 
dogovora, prav tako so se na otoki povečali tudi volumni posod ki so tam nameščene. V vsakem 
primeru pa ekipa, ki je na terenu po vaseh, če vidi, da so kontejnerji napolnjeni se ustavijo in 
smeti izpraznijo in tako torej tudi izvajalec poskuša vzdrževati čistočo. 
 
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš prisotnim pove, da je prišlo s strani izvajalca 
obvestilo o ekoloških otokih in reakcija naša je bila, da smo zaprosili vse krajevne skupnosti za 
podatke, kje bi naj bili ekološki otoki po vaseh postavljeni, odreagirale so le tri krajevne skupnosti. 
Dodatno daje predlog izvjalcu, da tam, jer je večje število stanovanjskih objektov bi moral biti 
kompromis in bi se moralo dopustiti postaviti še kakšno posodo, namreč (navaja primer – 240 
literske posode za steklovine so premajhne) – o tem razmisliti. Vsem krajevnim skupnostim pa 
polaga na dušo, da najdejo mesto, kjer bo teren utrjen in po možnosti zaprt oz. zagrajen. 
 
Svetnik Jožef Ferčak postavlja vprašanja. pogovarjal se svojimi krajani in naj postavi vprašanje, 
da že sami vlagajo in sortirajo stvari, katere odpelje podjetje, če je možnost njihove rezerve glede 
stroškov, da bi svojo rezervo koristili, dabe bi bilo potrebno drastično povečevanje cene. Iz 
izkušenj v svoji transportni branži občuti stroške ki jih predstavil od 2009 do 2013, ko gremo na 
pogajanja se 2-3 % dvig dogovarja, ne pa toliko. Saj smo v kritičnih situacijah – velika 
nezaposlenost, velika socialna stiska in dvigovanje cen v tem času ine bi bilo glih higiensko. 
 
Direktor Saubermacher & Komunala pove, da glede dogovora z odpadno embalažo – to ni mogoče, 
boji se celo, da se bo sistem v letošnjem letu zrušil, ker jim zmanjša sredstev za zbiranje in se 
izogibajo obveznostim. Cene za ločeno zbiranje bioloških odpadkov – predpisi prvenstveno 
poudarjajo hišno kompostiranje. Dejstvo je, ki ga imamo v naši občini, moramo iti od vasi do vasi 
tudi če je samo ena posoda za biološke odpadke, se morajo peljati skozi celo vas, dejstvo je, da bi 
bil strošek razdeljen in bi bila cena nižja. Poudarja, da s potrditvijo elaborata bomo prišli na 
raven, da bomo dosegli stroškovni nivo oz. pokritje stroškov, bilo je vsa ta leta velik zaostanek in 
bo šlo v smeri potem naprej, o kateri so se pogovarjali.  
 
Bojan Vereš je sicer na svoje vprašanje že prejel odgovor, vendar pa se mu povišanje zdi 
zdrastično in se s tem ne strinja.  
 
Drago Dervarič še ob koncu pojasni, da  to posledično ni tako povišanje, saj se cene ne bodo 
zvišale na položnicah za toliko kot se govori, ampak bo odvisno od zbrane količine odpadkov. 
 
Župan ugotavlja, da je razprava zaključena, zato predlaga glasovanje o predlogu sklepa. 
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Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA:11, PROTI: 5. 
 
Sklep št. 399/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, ki ga opravlja podjetje Saubermacher & Komunala Murska Sobota 
d.o.o. in jih potrjuje v naslednji višini: 
I. 
1. Zbiranje komunalnih odpadkov  0,12133 EUR/kg 
2. Zbiranje bioloških odpadkov      0,06299 EUR/kg 
V cene ni vključen 9,6 % DDV. 
II.  
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje predloženi elaborat o oblikovanju cene izvajanja 
obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v 
Občini Beltinci za leto 2014. 
 
 
AD 7 – Sprejem Letnega poročila ZTK Beltinci za leto 2013 in sogalsje k Programu dela in 
finančnemu načrtu ZTK Beltinci za leto 2014 
 
Pri tej točki je direktorica Zavoda za turizem in kulturo Beltinci, Ela Horvat podala podrobno 
vsebino prisotnim letno poročilo ZTK Beltinci za leto 2013 ter tudi Program dela in finančni načrt 
za leto 2014.  
 
Predsednik Odbora za negospodarstvo, Slavko Petek, pove, da je delovane v letu 2013 bilo v redu 
in predlagajo OS, da ga sprejme in da soglasje k programu in finančnemu načrtu  za leto 2014. 
 
Svetnik Martin Duh daje dobronamerni predlog – brod na Melincih, na mestu, kjer se brod 
povezuje z desnim bregom reke Mure, ta predel je občinska cesta, ki je ob strugi stare Mure, kjer 
je betonski most, ki ob naraslih vodah odnese gramoz in razdere cesto. Se že premišljeval, če bi se 
ne bilo ddobro beton podaljšati, da ne bi gramoza odneslo, saj je cesta skoraj neprevozna. To 
predlaga, da se uredi. 
  
Svetnik Alojz Forjan – objekti ob Muri na Melincih burijo duhove, negativno vplivajo na delovanje 
društev na Melincih. Zanima ga, če  se bo to že enkrat uredilo ali ne, ker ga to zelo moti. Daje 
pobudo – vsako leto smo v občini imeli revijo pevskih zborov Občine Beltinci – vsaka KS ima zelo 
dober pevski zbor in to je kulturna moč in je škoda, da se to več ne izvaja.  
 
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš daje odgovor glede objektov TD Brod Melinci, je 
preložena izvržba za tri leta - torej odstranitve teh objektov - skozi OPN bomo to zeljišče morali 
vključiti v pozidavo in agencijo za okolje prepričati, da dajo pozitivno soglasje, aktivnosti v tej 
smeri torej. 
 
Ela Horvat, direktorica ZTK daje odgovore in sicer pove pojasnilo glede nelegaliziranih objektov na 
Melincih. S predsednikom TD Brod Melinci se pogovarjajo o tem, preloženo je bilo kot je direktor 
Venčeslav Smodiš že povedal za tri leta. Želi pa že od samega začetka in sodeluje, da bi se to 
čimprej uredilo. Zavod bo sodeloval pri tem, da se na način zadevan aprej, da se objektov ne bo 
podiralo.  
 
Župan tudi pove, da na tem se aktivno dela in želimo to lokacijo pri reki Muri ohraniti, pa vendar 
so to  bili  grehi iz prejšnjih mandatov. 
 
Svetnik Martin Duh daje repliko in sicer pove, da se mu čudno zdi, da bila omenjena KS Melinci, 
nekoč je bil član KS-a, to ni res, da bi glede tega bila kakršna nasprotja. Vendar mu Ela Horvat 
odgovori, da KS je pomagala, da bi vsi skupaj sodelovali pri razvoju ponudbe na Melincih –  to.i. 
trajnostni turizem in to daje in bo dajalo kraju dodatno vrednost. Glede revije pa jo je vedno 
organizirala občina, sama pa tudi nima odgovora, zakaj se je s tem prekinilo.  
 
Svetnik Srečko Horvat  čestita vodstvu ZTK za pridobljeno priznanje in pohvalil dosežke, ki so jih 
dosegli. Vmes pa so nekatere dejavnosti, ki jih bo potrebno popraviti. Daje predlog/pobudo ali 
prošnjo, kar je že večkeat povedal, govorimo o pohodništvu, zdravju - pot ob  reki Muri od 
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Dokležovskega mosta do Otoka ljubezni in Melinec, je v enem delu neprehodna, dobro bi bilo, če 
bi se to uredilo in bi potem te poti, ki tečejo tik ob reki zelo lepe in tudi zelo dobro obiskane.  
 
Svetnica Genovefa Virag, daje v razmislek pri tržni dejavnosti zavoda izpostavlja viden velik upad 
(prodajalna se je zmanjšala, upad je tudi pri prodaji turistični aranžmajev). Zanima jo, zakaj temu 
tako? 
 
Direktorica Ela Horvat odgovarja Srečku Horvatu, saj si tudi sama želi, da bi poti ob reki Muri res 
v celoti zaživele – v zavodu spodbujajo tako turistično kot sprehajalno dejavnost. Na vsak način je 
potrebno k temu pristopiti načrtno, vprašanje je le, čigave so parcele tam ob reki.  en del res 
manjka. Odgovarja tudi svetnici Genovefi Virag v smislu, da se dejavnost zavoda razlikuje iz leta v 
leto, odvisno je od projektov, ki jih izvajajo. Njihova tržna dejavnost je njihova uspeđnost-več 
prihodkov iz tega naslova, število obiskovalcev se ne zmanjšuje, pri potrošnji pa je razlika, glede 
na socialno in ekonomsko situacijo v celotni državi. Prav tako dodaja, da je tudi poslovanje zavoda 
zelo uspešno, ker še vedno zelo veliko lastnih prihodkov ustvarjajo, tričetrt dejavnosti opralvjajo z 
javnimi storitvami. 
 
Župan dodatno pove, da iščemo projekte in jih bomo tudi v prihodnje iz katerih bi lahko uredili te 
sprehajalne poti.   
 
Svetnik Sraka Alojz pove, da kar se tiče promocij, ve, da tega nikoli ni preveč (navede primer 
Bukovnice, kjer se cene za goste in domačine razlikujejo, kjer se kasira tudi parkirnina). Vse to 
daje v razmislek tudi našemu zavodu. Kar je še hotel povedati, da je OU skupaj z ZTK pripravila 
odlok o plovbnosti in ki še vedno ni usklajen z drugimi občinami, ki tudi mejijo na reko Muro. Zna 
priti do tega, da se bodo pojavile druge tuje firme, ki bodo legalno vozile naše turiste in bodo 
služile denar – potrebno je dogovoriti pristop in to čimprej.  
 
Župan mu odgovori, da se tudi na tem področju že izvajajo aktivnosti in dogovori z občinami glede 
tega odloka. 
 
Svetnik Štefan Perša se pridružuje kolegu Srečku Horvatu za ureditev poti ob reki Muri in daje 
pobudo direktorici ZTK in direktorju OU da poskušata rešiti v letu 2014 lastništvo ob reki Muri. 
Nekoč se je namreč reklo, da je pas ob Muri občinski – torej prirpaviti program s sredstvi tudi iz 
proračuna za ureditev tega.  
 
Svetnik Jožef Erjavec iz poročila izvzame presežek odhodkov – ki se vleče že iz leta v leto. Nekoč ob 
ustanavljanju zavoda smo rekli, da je zagon s sredstvi iz proračuna le dve leti, pote pa se bi naj 
zavod sam financiral, zanima ga torej, kdaj bo zavod prišel na t.i. zeleno vejo in da ne bo več tega 
primanjkljaja? 
 
Direktorica Ela Horvat pove, da če spremljajo delovanje zavoda za turizem in kulturo vseh 9 let od 
ustanovitve naprej, so imeli presežke vseh 8 let in so ustvarili v tem času za kar 19.500 presežka 
prihodkov. Ne gre za to, da bi želelil presežek porabiti lani, niso imeli projektov, so pa izvajali kljub 
temu vso dejavnost kot so jo načrtovali. Načrtovali so dva projekta  pa razpisov ni bilo, vse so 
naredili, dejavnost javnega zavoda ni pridobivanje ali ustvarjanje dobička, ves presežek se mora 
vrniti  v osnovno dejavnost -  nekaj so ga že vložili v lanskem letu, nekaj več kot sedem tisoč jim 
ga je ostalo. Zavod ne sme deliti dobička. Če se naj javni zavod tržno in lastno sam financira 
potem ga je potrebno preoblikovati in ne more biti več javni zavod, ki bo s področja turizma in 
kuture izvajal aktivnost za promocijo občine. Vedno so se zavedali, da je občina majhna občina, ki 
nima turistične takse, ki bi jo lahko zaračunavala kot tudi ne prenočišč. Dejstvo pa je, da je delež 
občine zavodu zanemarljiv v primerjavi s podobnimi zavodi. 
 
Genovefa Virag  spomni, da če bi zavod moral plačati vse javne delavce, to ni nikakor zanemarljiv 
delež občine  to ni kar tako - občina kar dosti da. Če bi vse skupaj odračunali in preračunali, kako 
bi potem ta zavod živel.  
 
Svetnik Alojz Sraka daje repliko, saj se ne strinja z tako ozkim gledanjem na turizem, to ni v redu. 
Če pride v našo občino toliko in toliko turistov potem ti tu tudi nekaj potrošijo in to se potem spet 
vsem nam povrne. To je namreč naša kokoš, ki nese jajca, čeravno niso zlata pa vsaj so, to je 
edina, ki jo imamo. 
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Predlog sklepa 1-glasovanje: 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 400/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Letno poročilo ZTK Beltinci za leto 2013 v 
predloženi obliki. 
 
Predlog sklepa 2-glasovanje: 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0. 
 
Sklep št.  401/V: 
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k programu dela in finančnemu načrtu ZTK 
Beltinci za leto 2014. 
 
 
AD 8 – Sprejem letnega poročila poslovanja za leto 2013 JKP Komuna Beltinci d.o.o. 
 
Pri tej točki direktor JKP Komuna d.o.o. Beltinci, Janez Senica poda poročilo in predstavi vsebino 
letnega poročila poslovanja komunalnega podjetja. 
 
Marjan Balažic pove, da je odbor za gospodarstvo obravnaval poročilo in predlaga OS, da ga le-ta 
potrdi oz. sprejme. 
 
Štefan Perša pove, da je tudi njihov odbor za prostorsko planiranje obravnaval poročilo JKP 
Komune d.o.o. Beltinci in predlaga OS, da ga le-ta sprejme v predlagani obliki in vsebini. 
 
Štefan Perša poda dve pobudi, ki sta bili sprejeti na odboru za prostorsko planiranje in sicer glede 
kanalizacije-priključka, to je, da odbor ugotavlja, da je socialno stanje nekaterih občanov in 
občank tako, da se ne morejo priključiti na omrežje, direktor in OU pa si vsi želimo, da bi ČN v 
polni pari obratovala, zato ne morejo plačati kljub kreditu na 12 mesecev – v okviru v obdobju 2 
let od izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka, tako po plačilu prve akontacije – naj 
pravna služba uredi stvari če se le da. Druga pobuda – za izvajalce na pokopališču ob sanaciji 
spomenikov (velja za vse občanke in občane in izvajalce in predsednike KS-ov), da se ves material, 
ki ostane ob delu, da se pravočasno odstrani.   
 
Župan pove, da se vsi zavedamo socialnega stanja v celotni državi, zato pa je takrat v skladu z 
zakonskimi možnostmi bila sprejeta odločitev, da se priključek lahko plača na obroke – v 
dvanajstih zaporedih in le-ta ostaja še naprej. Smo pa vedno še za dogovore in možnosti. 
 
Janez Senica, direktor JKP Komuna d.o.o. Beltinci pa pove, da bodo opozorili izvajalce, da bodo za 
seboj material odpadni ki bo ostal tudi pospravili.  
 
Svetnik Slavko Petek, na pobudo krajanov Gančan pove, glede vzdrževanja pokopališč smo 
namreč sprejeli odlok, kjer smo naložili, da se kasira vzdrževanje grobov in zanima ga, če bi se 
lahko pripravila razpredelnica, koliko je bilo teh plačilo dejansko realiziranih. Namreč govori se, 
da vaščani niso zadovoljni z vzdrževanjem groba, kajti če imamo odlok v občini sprejeti, se ga je 
potrebno držati.  
 
Direktor Janez Senica odgovori, da je to stališče posameznikov v Gančanih. Na Komuni se trudijo 
po svojih najboljših moćej. Vemdar pa je to 2500 grobov in ravno toliko mnenj  je okoli tega – ni a 
ravno tako zelo slabo, da bi to bilo lahko splošno pravilo.   
 
Ker je bila s tem razprava zaključena, se predlaga glasovanje o predloženem sklepu.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega svetal. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
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Sklep št. 402/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Letno poročilo poslovanja za leto 2013 JKP Komuna 
Beltinci d.o.o. v predloženi vsebini in obliki. 
 
Seja se prekine za 15 minut. 
 
AD 9 – Odločitev o predlogih za podelitev priznanj Občine Beltinci v letu 2014 
 
Župan pove, da so se zbirali predlogi, komisija je opravila svoje delo, objavila razpis, zbrala 
predloge in naredila izbor, ki ga bo predstavil prisotnim zaradi odsotnosti predsednice komsije za 
priznanja gospe Regine Ozmec, svetnik Jožef Erjavec. 
 
Jože Erjavec poda poročilo komisije in predlog sklepa.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 403/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme odločitev o tem, da se v letu 2014 podelijo naslednja 
priznanja Občine Beltinci ob občinskem prazniku 17. avgustu: 
1. naziv ČASTNI OBČAN - gospodu Petru Šraju 
2. plaketo Občine Beltinci - gospe Mariji Sreš 
3. priznanje Občine Beltinci - Društvu za napredek umetnosti AQUILA Lipovci. 
 
 
AD 10 – Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v Občini Beltinci 
 
Župan uvodoma spomni, da je v času od zadnje seje – torej v vmesnem času Ustavno sodišče RS 
razveljavilo davek na nepremičnine. To za občino pomeni, da smo nazaj na NUSZ, ki je v fazi 
usklajevanja podatkov z davkarijo. Kot tudi je videti na terenu, se izvajajo velika dela v zvezi z 
železnico (rekonstrukcija, nadvoz se že lepo vidi pri Lipovcih kot tudi prečkanja v Bratoncih, ipd.). 
Iz tega projekta bo naša občina veliko pridobila, kar je dobro. V občinski upravi smo tudi v 
stalnem kontaktu z izvajalci, saj se zadeve urejajo, razjasnjujejo vprašanja, iščejo rešitve. Projekt 
energetske sanacije je v zadnjem stadiju, ki poleg varčevalnega učinka prinaša tudi zelo lep izgled 
stavbe šole tako v Beltincih kot tudi na Melincih in vrtec v Lipovcih-torej vsega, kar bilo zajeto v ta 
projekt. Čistilna naprava v nadaljevanju pove župan dr. Mateja Gomboši, je v poskusnem 
obratovanju – zadnje napake ki so se odkrile in ki se mogoče še kje najdejo, se sproti odpravljajo, 
opravljajo se dogovori in stalni ogledi ter kontrole na terenu. Zadeve z izvajalcem sicer ne gredo 
tako hitro kot bi želeli. Prav takko se precej ljudi priklaplja na omrežje in se zasedenost ČN  sedaj 
približuje  že tistemu t.i. polnemu funkcioniranju. Prav tako se izvajajo priklopi javnih stavb kot 
tudi vaških objektov po vaseh seveda v skaldu z razgovori z krajevnimi skupnostmi v občini. 
Velik projekt, ki ga lahko spremljamo v naši občini je gradnja pomurskega vodovoda ki se izvaja. 
Mora pa poudariti, da le-ta ni enostaven in bo ena največjih pridobitev za vse občine v tem 
sistemu B, ko bo končan. Se pa aktivno vsaka občina vključuje v njegovo izvajanje, iščejo se 
rešitve, odpravljajo se možne težave okrog dogovorov, kaj posamezna občina želi v teku izgradnje. 
Namreč že vedno nam je želja, da se bi v zemljo položili tudi drugi kabli – kot je optika. Vsled 
navedenega prosi tudi vse občane za strpnost, saj se bo tudi v prihodnosti vse asfaltiralo nazaj, 
vendar pa bo potrebno še malo počakati, da se dela zaključijo. V tem vmesnem času je bio tudi 
ustanovljeno podjetje  za spremljanje projekta - pomurski vodovod, kar se je  sprejelo z ustreznim 
odlokom in nastalvjen je tudi v.d. direktor, ki operativno vodi delo, usmerja in sodeluje na terenu.  
Na področju občinskih projektov: zaključil se projekt fitnesa in balinišča ter trim steze v Beltincih, 
ki bo kmalu uporabno za vse generacije. Po vaseh kot je v nadaljevanju povedal župan, smo v 
dogovorih, kje je potrebno še štartati nove OPPN-je. Začela so se tudi projektiranja, v proračunu 
smo imeli kolesarske steze in pločnika med Lipovci in Gančani ter potem Kmečka ulica, hkrati pa 
se bo začela steze kolesarske od Lipovec do glavne ceste-tisti manjkajoči del.  
Prav tako je bilo podpisano pismo o nameri med pomurskimi gradovi, tako da bomo imeli na tem 
področju sinergijo med gradovi za pripravo nadaljnjih vsebin in sodelovanja ter projektov v novi 
perspektivi in upamo, da bomo lahko lašje skupaj reševali denacionalizacijske postopke in težave, 
ki se že zelo dolgo vlečejo. V tem času je bil tudi za našo občino na OŠ izveden pomemben 
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dogodek, kjer so učenci pripravili snemanje oddaje »Kje´s pa ti doma?« in ki je odlično uspela in 
zahvaljuje se ob tej priložnosti vsem, ki so to tako lepo pripravili in izvedli. Tudi obeležitev 
Svetovnega dneva zdravja je letos lepo uspela – je zelo lepa prireditev, ki jo vsako leto izpeljemo na 
Otoku ljubezni in se vsako leto na tej naši čudoviti lokaciji zbere izredno veliko število ljudi od 
blizu in daleč.  
Župan potem še pove, da je imel aktivnosti v tujini, sa je bil izvoljen v evropski kongres  
Strasbourg, konec meseca marca jebilo tudi plenarno zasedenje in hkrati je bila tam tudi 
predstavitev Slovenije z običaji, navadami in kulinariko. Vsi predstavniki iz 47 držav so nas 
odlično sprejeli in zahvaljuje se društvu KD Marko, ki so sprejeli povabilo in so šli  v Strasbourg in 
se tam z nami predstavili. Lahko še pove, da je bil izbran za opazovanje lokalnih volitev (komisija) 
na Nizozenskem in v Armeniji. Kongres izvaja ta opazovanja, da se pomaga tamkajšnjim 
državljanom, da se jim približa demokratične procese. Stroške krije evropski kongres, je pa bil ves 
čas na liniji z domačim okoljem in občinsko upravo, tako da delo ni zastalo in se je sproti reševalo, 
kar se je dalo. Razpisi za društva so prav tako že objavljeni, društva se prijavljajo, v teh dneh se 
bo razpis zaključil in se bodo začele pregledovati vloge. Po tej seji pa se bo štartalo še razpise za 
šport, podjetnišvo ter kmetijstvo.  Prav tako je padla odločitev oz. dogovor, da bo za plakatiraje v 
krajevnih skupnostih (tudi za društva) nosila občina, razen za tiste oglase in plakate, kiso strogo 
komercialni.  
 
AD 11 – Pobude in vprašanja Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Svetnik Marjan Balažic: 
Zahvaljuje se investitorjem, za postavitev protihrupnega zidu, vendar pa postavlja vprašanje št. 
187, zakaj krajani Bratonec (Lipovčarji so tudi prikrajšani) nimajo istih pogojev za protihrupne 
ograje kot v Mestni občini Murska Sobota-zadnja tretjina zidu namreč ni prozorna in bodo za to 
živeči ob protihrupnem zidu v jesenskih in spomladanskih mesecih prikrajšani za svetlobo oz. 
bodo večji del dneva v temi. Predlaga, da se urgira pri izvajalcu, da se tudi v naši občini nadomesti 
zgornji betonski ustroj z prozornim kot je to v MO Murska Sobota.   
 
Svetnik Štefan Perša: 
Na odboru za prostorsko planiranje je bil sprejeti sklep, da se opravi sanacija privatnih objektov, 
ki so bili poškodovani v času izgradnje kanalizacije v občini – predlog št. 147. 
Nadalje so na odboru sprejeli tudi sklep, da se po celotni občini opravi sanacija kanalizacijskih 
jaškov, ki se pogrezajo ter pogrezajočega se asfalta, ki je v garancijskem roku – predlog št. 148. 
Prav tako naj se opravi analiza oz. preizkus kvalitete asfalta v Ižakovcih – cesta po renovicah – od 
hiš do gostilne Vučko – predlog št. 149. 
Župan dr. Matej Gomboši mu odgovori, da so predlogi v postopku sanacije ali v planu in ničesar 
se ne bo pustilo v stanju ne dokončanja.  
 
Svetnik Martin Duh: 
Pove, da so ga krajani Melinec opozorili glede prispevka za kanalizacijo. Zanima ga (vprašanje št. 
187) ali so ugodnosti oz. pomoči deležni le tisti, ki se na novo priključijo ali pa tudi tisti, katerim 
je še kaj ostalo. Meni, da imajo tisti, ki se bodo na novo priključevali nižje zneske kot tisti, ki so se 
priključevali med prvimi.  
Nadalje pove, da se je na prejšnji seji sveta sprejemal proračun in med amandmaji sta bila tudi 
dva, ki sta zajemala pločnik od kapelice Melinci do izhoda na kolesarsko stezo Melinci-en je uspel 
v znesku 15.000 evrov, kar je bistveno premalo, drugi pa je bil napačno sestavljen. Tu apelira na  
tistih 12 svetnikov, ki so to peljali, da se pri rebalansu to izvede, saj so zneski, ki so namenjeni v 
tej končni verziji bistveno prenizki.  
Martin Duh še predlaga (št. 150), da se popravi novi asfalt na relaciji Beltinci-Melinci, ki na večih 
mestih namreč že odstopa od podlage – zamisliti se nad prometno varnostjo – tudi vibracije se 
pojavljajo pred potokom Doblom v smeri do Beltinec. 
 
Župan mu odgovori, da želimo biti pravični do vseh in poudari, da je podlaga za izračun odlok ter 
da se po plačilu prvega odloka komunalnega prispevka lahko že opravi priklop. Dejstvo je, da je bil 
sklep OS pred leti v tisti višini, sedja pa je odlok, odstopanja so lahko navzdol in tudi navzgor, 
vendar se le-ta izračunava na podlagi posebnega programa. Nadalje še pove, da glede ureditve 
asfalta in neravnega terena, bo zadeva urejena.  
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Svetnik Alojz Forjan: 
Daje pobudo št. 147 o tem, da naj občina sprejme  oz. pripravi elaborat za sveži zrak, ki ga 
nimamo, saj bi potem imeli občani možnost koriščenja 50 % nepovratnih sredstev iz naslova 
obnovljivih virov energije-vsi tisti, ki nameščajo toplotne črpalke in kolektorje. Sedaj jih, ker 
nimamo tega dokumenta, lahko koristijo za te namene le 25 %. 
Nadalje opozarja, da bi bilo potrebno opozoriti izvajalce, ki polagajo cevi ob izgradnji pomurskega 
vodovoda, da bi morali vode prej očistiti in šele nato dela izvajati naprej.  
Alojz Forjan še spominja župana na srečanje pevskih zborov, katero se je nekoč izvajalo, sedaj pa 
več ne in zanima ga (vprašanje št. 188) zakaj je temu tako – pričakuje tudi, da ga kolega svetnik 
Alojz Sraka podpre pri tem vprašanju. 
 
Župan mu odgovori, da velja elaborat o katerem govori svetnik Alojz Forjan le za mestne občine. 
Glede odmašitve cevi pri vodovodu kar polagajo pa bomo opozorili naprej izvajalca. 
 
Svetnik Jože Erjavec: 
Daje pobudo št. 148 – cesta (makadamska) od mostu na Doblu do Dokležovje – kar je 6 m 
površine, tam namreč ni jarkov oz. so le-ti zaraščeni in bi se jih naj očistilo. 
 
Svetnik Srečko Horvat: 
Dodaja, da glede na to, da zakon o nepremičninah, kot je že župan povedal pri svoji točki, ni bil 
sprejeti, pa vendar je velika večina upravičencev prejela izračune za kar 40 % nižje v primerjavi s 
tem, če bi zakon dejansko bil sprejeti; res pa je, da je to neugodnejša varianta za občane. V zvezi z 
predlogom kolega svetnika Alojza Forjana, ki ga je podal pod zap.št. 147-navede primer eko 
sklada in razpisa za finančne spodbude-da tam, kjer so sprejeti odloku o načrtu za kakovost 
zraka, so subvencije bistven višje. Tudi naša občina bi tak odlok lahko sprejela-nas nič ne stane, s 
tem pa pokažemo voljo do naših občanov (meni, da to ne velja samo za mestne občine), tudi 
manjše bi prišle tukaj v poštev. MO Murska Sobota ima tovrsten odlok sprejeti pa ne le za center 
ampak tudi za okolico – v prašne delce spadajo tudi delci od požara, kamenine, cvetni prah, tudi 
njivski prah.  
Glede priklopov na kanalizacijsko omrežje (pobuda 149) je dobil informacijo, da je ukinjena ali 
razveljavljena možnost priklopa na podlagi plačila 2.003 evra – sklepa OS. Meni, da nihče nima 
pravico razveljaviti veljaven sklep razen občinski svet sam, a do tega ni nikoli prišlo. Odlok, ki je v 
veljavi od marca leta 2011 v nobenem členu ne pravi, da z nastopom tega odloka veljavnost sklepa 
preneha. Namreč še vedno je ogromno tistih občanov, ki tega prispevka nimajo poravnanega in 
dobijo odgovor na občini, da morajo plačati po odloku tisti višji znesek in s tem se nikakor ne 
strinja. Torej je nekdo kršil odlok ta tri leta-zanima ga (vprašanje št. 189), kdaj oz. kateri je torej 
mejni datum od kdaj naprej ni možno plačati priključka za 2.003 evre (po sklepu OS), torej kateri 
je ta sklep – torej tisti, ki so plačevali pozneje bi morali dobiti povrnjen preveč vplačani znesek. 
 
Župan mu odgovori, da davek za nepremičnine ni bil mišljen le za našo občino ampak za celotno 
državo. Glede kakovosti zraka – omenjenega elaborata pa se bo preverilo, kot je že povedal tudi 
Alojzu Forjanu. Glede priklopa na kanalizacijo je svetnik Srečko Horvat bil tudi sam del tega, ko je 
oporekal plačilu, ki je bilo določeno z odlokom  in je želel plačati manjši prispevek, prav tako tudi 
njegov brat. Tisti, ki so pristopili v času pred veljavnostjo oz. sprejetjem odloka so plačevali znesek 
2.003, 00 evre. Ko pa je nastopil trenutek sprejema odloka in ko je le-ta začel veljati pa se ga 
moramo držati tudi mi in obračunavati po njem. Da je temu tako, so nas podučili tudi na 
ministrstvu, torej da je potrebno delati po odloku.  
 
Svetnik Srečko Horvat ni bil zadovoljen z županovim odgovorom in daje repliko, saj je res on tisti, 
ki je napake ugotovil, da je želel, da se začne uveljavljati odlok, katerega nihče 2 in pol leti nihče 
ni upošteval in sam je moral kar 3 mesece čakati, da je dobil odločbo kot se spodobi in kakršna je 
morala biti. Zakon v naši državi namreč tudi pravi, da če sta obstajata na nekem področju dve 
možnosti za državljana, ima pravico koristiti tisto varianto ki je ugodnejša zanj in zato se ne 
strinja, da se ga obtožuje, da je on kriv za nekaj kar bi nekdo drug na OU moral izvajati že tri leta. 
 
Župan odgovori, da takrat, ko se je sprejemalo odlok, so se priključevale nove hiše, to je bilo vsem 
jasno, a sedaj pa so se začele priklapljati še tiste starejše in smo izvedli raziskavo v smislu, da bo 
vsem in za vse prav in pravično ter enakopravno. V odloku namreč piše nove in obstoječe zgradbe-
torej delati tudi za nazaj, tako so povedali tudi na ministrstvu.  
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Svetnik Alojz Sraka:  
Poda pohvalo, kar je direktor JKP Komuna d.o.o. Beltinci, Janez Senica povedal, da je bil sklenjen 
dogovor, da društva ne plačujejo pristojbine za plakatiranje. Škoda je le, da je to trajalo tako 
dolgo, sam je v preteklosti na to večkrat opozoril. Zanima ga kako pa je z plakatiranjem ob glavnih 
cestah v občini, kdo odgovarja zanje (vprašanje št. 190). Prav tako podpira pobudo kolega 
svetnika Alojza Forjana o ponovni uvedbi srečanja pevskih zborov, nekoč smo imeli tudi še 
srečanje ljudskih pevcev in godcev – vse to bi se lahko ponovno obudilo, ker so bile te revije zelo 
dobro obiskane in tudi naša društva imajo za pokazati dosti tega.  Kar pa se tiče železnice, je o 
tem tudi sam kar nekajkrat že razpravljal – vendar mu ni jasno kako so lahko Bratonci zajeti, 
Lipovci pa ne. Ob rekonstrukciji železniške proge je bilo dosti govora da se bo saniralo cesto do 
Vučje jame in se bo navozilo zemljo na navoz. Predlaga (št. 150) da se Lipovce v to protihrupno 
zadevo vključi. Nadalje predlaga (št. 151) da se glede elaborata za čisti zrak povpraša kot se je že 
predlagalo. Ob koncu pa še daje pobudo št. 150, da se čim prej pripravi projekt za ureditev 
ekoloških otokov (ustrezne ograje…) v občini po vaseh kot tudi da se pregleda razdelitev 
kontejnerjev po vaseh (številčno je namreč še vedno neustrezno-ne more imeti največja vas oz. 
kraj v občini imeti najmanjše število ekoloških otokov).   
 
Župan mu poda odgovor, da je glede plakatiranje ob glavnih cestah odgovorna država in ne 
občina, mi lahko samo opozorimo-ukrepajo pa oni. Glede protihrupnih ograj in sistema postavitve 
poda odgovor prisotnim direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš, ki pove, da je bilo vse 
postavljeno po projektu in nima nobene informacije da bi bilo kako drugače. Za Lipovce pa je bil 
dan odgovor, da so toliko odmaknjeni od železniške proge, da zaščita ne pride v poštev-apel pa je 
žal tudi malo prepozen. Baje pa so nekatere hiše prejele zamenjavo (brezplačno) svojih oken v 
Lipovcih.  Glede ekoloških otokov, njihovega števila pa če se v kateri KS pojavi potreba, ni 
problema, se jih lahko še doda, vendar pa župan prosi in apelira na vse, da ko dobijo krajevne 
skupnosti kakšno prošnjo za posredovanje potreb oz. podatkov, naj odreagirajo vse in ne le 
nekatere kot je to v primeru ekoloških otokov  v preteklosti tudi bilo. 
 
Svetnik Igor Adžič daje predlog št. 152, da se iz internega kanala odstrani javni razpis za ime 
trga. Zakon namreč določa že v osnovi, da vse tovrstne postopke vodi občinski svet. Daje predlog 
št. 153, da bi predlog sofinanciranja športnih društev v delu, ki se nanaša na merila (rimska II.) 
dopolnili v smislu, da naj posamezna sekcija društva  naj ima vsaj 75 % članov z  plačano 
članarino iz naše občine, da bi potem bila upravičena do prejema dotacije iz občinskega 
proračuna. Ta svoj predlog utemeljuje z dejstvom, da je vedno več društev, ki se preselijo in na ta 
način odžirajo sredstva našim domačim klubom. Kot svetnik prav tako opozarja, da bi vso pošto, 
ki je naslovljena na člane OS morali svetniki prejeti v vednost oz. bi jim morala biti preposlana. 
Namreč vsak izmed članov OS je pred kratkim prejel pismo naše obupane občanke, ki ima 
probleme pri pridobivanju soglasij za gradnjo svoje hiše. Če obstaja kakršen koli zadržek in težave 
pri tem s strani občine, predlaga kolegi svetniku Štefanu Perši, da se sestanejo na odboru za 
prostorsko planiranje in pregledajo vsebino pisma in naj se poskuša pomagati tej osebi (predlog 
154). 
Nadalje se obrača na temo, ki je bila že večkrat iznesena na seji sveta – odlok o odmeri 
komunalnega prispevka za območje Občine Beltinci. Namreč, če bi bil on župan, bi ta odlok 
zavrnil in ga nikoli ne bi niti objavil, zato ker ima utemeljen razlog za to – občani so v 
neenakopravnem položaju in zato meji na nezakonitost. V veljavnosti je prav tako še vedno sklep o 
združevanju sredstev za izgradnjo kanalizacije. Zavedati se je potrebno da je žal najdražja v regiji. 
Sredstva so se namreč začela zbirati v letu 2006, tudi izgradnja sistema se je pričela takrat z 
neposrednimi spodbudami. Tisti, ki so že od začetka pridno plačevali in varčevali so sedaj v 
preplačilu in bi jim morali ta znesek kar je dejansko več od zneska s sklepa OS – 2.003 evrov-torej 
so le-ti kanalizacijo preplačali. Nedolgo nazaj je na to temo že prosil župana za celotno finančno 
konstrukcijo, zanima ga torej, za koliko je bilo natečenih obresti od občanov.  Ta odlok ni prav 
tako stimulativen za mlade družine. Prav tako tisti, ki so plačevali prej niso prejeli odločb, pa bi 
jih morali. Še vedno meni, da so občani zaradi tega odloka postavljeni v neenakovreden položaj. 
Predlaga, glede na celotno povedano v zvezi z komunalnim prispevkom (predlog št. 155), da se 
skliče seja (če ne, jo bodo z podpisi sklicali sami člani OS) in da se tam končno enkrat za vselej 
zadeve pojasnijo, predložijo zahtevani dokumenti kot tudi da  se dogovorimo, kako se bo izvedel 
poračun vsem tistim, ki so prispevek preplačali. Meni, da je problem resnejši kot mogoče na 
moment zgleda.  
 
Dr. Matej Gomboši odgovori, da se točno ve, kaj zakoni pravijo in da zbiranje idej ni bilo 
kontradiktorno. Večna vojna med klubi je prisotna ob delitvi sredstev in tudi drugače na področju 
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športa v občini še leta in leta- vendar pa o spremembi odloča edino le občinski svet. Gospa, ki je 
pošiljala svoje vprašanje in opisovala težave članom OS v zvezi s svojo parcelo, je bila na občini, 
dobila je kar nekaj pojasnil, vendar pa, tudi ob prisotnosti predstavnikov ZEU Murska Sobota, 
noče sprejeti dejstev . ker smo uspeli z argumenti ohraniti sredstva na postavki za prostorsko 
planiranje bi lahko prišlo do tega momenta, da ko se izdela občinski prostorski načrt, da se vloži 
vloga za gradbeno dovoljenje za cesto, kjer je projekt končan in bo potem se lahko tudi ta njega 
problematika začela reševati. Glede odloka o komunalnem prispevku pojasni, da ga čudi, da kar 
naenkrat spet so kritike in kot da je vse narobe. Odlok je pripravljalo podjetje, ki se v te zadeve 
razume. Odlok je sprejeti, veljaven, ne reče pa, da se ga ne bi smelo oz. moglo spremeniti, vendar 
to lahko naredi samo občinski svet. Vemo, da zadeve niso enostavne, vendar pa v dogovoru z 
ministrstvi poskušamo zadevo urediti, da je čim bolj pravična za vse. Moti ga prav tako, da vedno 
prihajajo le graje na račun občinske uprave. Zgleda kot da na občini ne bi nič delali, kot da bi 
sedeli križem rok. Dejstvo pa je, ki ga je potrebno upoštevati prav tako je, da vsi nimajo istega 
zgodovinskega izhodišča. Prav tako se bo podatke, ko bodo vsi zbrani podali in predložili OS, 
nihče nič ne skriva in zaprošeno bodo tudi člani OS prejeli.  
 
Svetnik Igor Adžič se vidi v tej zgodbi kot partner, on še kako dobro ve, da en mandat ni 
zaključena celota, da so vsi povezani med seboj. Nikoli ni povedal, da občinska uprava dela slabo, 
sam je bil v tok in tek aktivnosti na občinski upravi ključen kot aktiven podžupan v času 2002-
2006. Vendar pa sam ne zastopa svojih interesov ampak interese občanov in občank in dolžan je 
vprašanja tudi postaviti.   
 
Sejo je zapustil svetnik Alojz Ladislav Horvat. 
 
Župan dr. Matej Gomboši spomni prisotne na dogodke in aktivnosti kar se je dogajalo okrog 
sprejema omenjenega odloka – do kakšne »vojne« je prišlo med krajevnimi skupnostmi (vsaka je 
imela svoje predloge, svoja prepričanja), to so namreč gola politična dejstva in rezultat je odlok 
takšen kot ga imamo.  
 
Svetnik Štefan Perša – se je glede občanke tudi sam zanimal, ko je prejel dopis na svoj naslov in 
kot ve, je zadeva v postopku izvedbe. Glede predloga Martina Duha za Melince, kar je predlagal, se 
bo poskušalo v rebalansu urediti – predlog št. 156. 
 
Svetnik Alojz Sraka daje repliko, saj je sam prepričan, da če pride pismo, mora v najkrajšem 
možnem času priti do naslovnika – torej v tem primeru do svetnikov – to je etično.  
 
Svetnico Geno Virag zanima, koliko ljudi je zaposleno preko programa javnih del v Beltinci. 
Namreč kajti ko hodi po parku v središču občine ugotavlja, da je trava nepokošena in to je 
sramotno za našo občino, ki jo obišče vsak dan kar nekaj turistov (predlog 157) 
 
Svetnik Slavko Petek ove, da so na odboru za negospodarstvo sprejeli sklep in dajejo predlog 
občinski pravi, da do oz. za  naslednjo sejo pripravi odlok o spremembi pravilnika o stimuliranju 
študentov in naj ga uvrsti na dnevni red, ker ga je potrebno čim prej potrditi oz. sprejeti (predlog 
št. 158. 
Nadalje prisotnim naznani, da je bila na odbor podana prošnja za subvencioniranje cene. Na seji 
je bil prisoten tudi predstavnik sveta staršev Vrtca Beltinci, ki je pobudo staršev predstavil. 
(predlog 159). Župan mu odgovori, da se bo imenovalo komisijo in se bo skupaj pregledalo ta 
predlog. Prav tako pa se bo po sosednjih občinah preverilo kako je pri njih.  
 
Župan dr. Matej Gomboši potrjuje, da sta se ti dve vsebini na odboru res obravnavali in da bomo 
sedaj aktivno pristopili k pripravi odloka os spremembi kot tudi se bo izvedel sestanek, kjer se bo 
problematika poskušala razrešiti kot tudi se bo moralo pogledati, koliko tega dopušča proračun- 
torej finance. 
 
S tem je bila točka pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci zaključena in 
župan prehaja na obravnavo naslednje točke dnevnega reda. In sicer: 
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AD 12 – Zaključni račun proračuna Občine Beltinci za leto 2013 
 
 
Pri tej točki dnevnega reda predstavi postopek po zakonu župan kot je za sprejem ZR Občine 
Beltinci določeno in opredeljeno v veljavni zakonodaji. V nadaljevanju računovodja Štefan Činč 
predstavi vsebino ZR za leto 2013 po postavka. 
 
Župan ugotavlja, da nadzorni odbor še ni pripravil poročila o pregledu ZR za leto 2013 in zato 
predlaga, da se glasovanje o tej točki preloži na naslednjo sejo občinskega sveta. 
 
Nadalje še ugotavlja, da se je Občinski svet Občine Beltinci na tej seji seznanil z vsebino 
Zaključnega računa proračuna Občine Beltinci za leto 2013. 
 
 
AD 13 – Sprejem Programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj 
podjetništva v Občini Beltinci za leto 2014 
 
 
Vsebino te točke predstavi Marjan Balažic kot tudi vsebino programa.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA:16, PROTI:0. 
 
Sklep št: 404/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Obora za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe predlagani Program ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za 
razvoj podjetništva v Občini Beltinci za leto 2014 kot sledi: 
- za ukrep "spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj" se 
v letu 2014 razpišejo sredstva v višini 40.000,00 evrov. 
 
 
AD 14 – Sprejem Programa ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Beltinci za leto 2014 
 
To točko je predstavil direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš, saj je predsednik odbora za 
kmetijstvo in svetnik Štefan Žižek odsoten. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
GlasovanJe: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 405/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za kmetijstvo predlagani Program 
ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranja in razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Beltinci za leto 2014, predvidenih v 8., 10., 11., 13. in 19. c členu Pravilnika o 
dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Beltinci in sicer: 
1. Ukrep iz 8. člena pravilnika - posodabljanje kmetij (rastlinjaki oprema, nakup mreže za 
vdor divjadi) - višina sredstev 3.000,00 evrov; 
2. Ukrep iz 8. člena pravilnika - posodabljanje kmetij (stroški opreme za hleve - višina 
sredstev 6.500,00 evrov; 
3. Ukrep iz 8. člena pravilnika - posodabljanje kmetij (mreže proti toči v sadovnjakih, ograje 
za zaščito pred vdorom divjadi) - višina sredstev 2.000,00 evrov; 
4. Ukrep iz 10. člena pravilnika - pomoč in plačilo zavarovalnih premij (posevki do 10 %, 
zavarovanje živali zaradi bolezni) - višina sredstev 6.000,00 evrov; 
5. Ukrep iz 11. člena pravilnika - pomoč za arondacijo (zaokrožitev) zemljišč (stroški 
upravnih in pravnih postopkov) - višina sredstev 2.000,00 evrov; 
6. Ukrep iz 13. člena pravilnika - zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju - 
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izobraževanje, usposabljanje kmetov in delavcev - višina sredstev 1.000,00 evrov; 
7. Ukrep iz 19. člena pravilnika - podpora ohranjanju oz. povezovanju rodovitnosti tal - 50 
% upravičenih stroškov ph vrednost oz. analize tal - višina sredstev 34.500,00 evrov. 
 
 
AD 15 – Sprejem Letnega programa športa Občine Beltinci za leto 2014 
 
To točko predstavi predsednik Odbora za negospodarstvo, Slavko Petek, ki pove, da je odbor na 
svoji 26. seji obravnaval program športa in je bilo predlagano, da se občiskemu svetu posreduje v 
sprejem v predlagani obliki in vsebini. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 406/V:  
Občinski svet Občine Beltinci sprejme, s strani Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti predlagani Letni program športa Občine Beltinci za leto 2014 v 
predloženi obliki in vsebini. 
 
 
Ker je bil s tem dnevni red 30. redne seje izčrpan, župan dr. Matej Gomboši sejo zaključi ob  22.30 
uri. 
 
Posnetek seje se hrani na DVD-ju v občinski upravi.   
 
 
 
Zapisala:        Župan: 
Lilijana BEŽAN       dr. Matej GOMBOŠI 
 


