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OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 
 

ZAPISNIK 
5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 

ki je bila 15.03.2011 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,  
Alojz SRAKA, Bojan VEREŠ, Genovefa VIRAG,  
Matej ZAVEC, Bojan ŽERDIN, Štefan ŽIŽEK. 

 
ODSOTNI: Dušan HORVAT,  Marjan SMODIŠ. 
 
PRISOTNI  
OSTALI 
VABLJENI:  predsednik NO, Izidor Lebar, direktor občinske uprave, Venčeslav SMODIŠ, 
finančnik Štefan ČINČ, direktor podjetja Kaliopa, gospod Igor DIMNIK, ravnateljica Vrtca 
Beltinci, Martina VIDONJA, direktor JKP Komuna Beltinci, d.o.o., Janez SENICA, finančnik 
JKP Komuna Beltinci d.o.o., Tadej JEREBIC, predstavnik CRZ Murska Sobota, Peter 
BEZNEC. 
   
 
SEJO VODIL: dr. Matej GOMBOŠI, župan Občine Beltinci. 
 
Župan dr. Matej GOMBOŠI je pozdravil vse prisotni in predlagal v sprejem dnevni red, kot je 
bil posredovani na vabilu za sejo.  
 
Ugotavlja, da je prisotnih 17 članov občinskega sveta, svet je sklepčen in lahko nadaljuje s 
svojim delom. Župan še dodatno pove prisotnim, da je to prva seja, kjer je gradivo 
predhodno javno objavljeno na spletu, kar je v skladu z poslovnikom OS in v skladu s 
priporočili Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko.  
 
Razprava o dnevnem redu: 
 
Predsednik KMVVI, Matej Zavec predlaga na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Beltinci umik 8. točke dnevnega reda. Župan dodatno še prisotnim pojasni, da glede 
na to, če predlog za umik točke dnevnega reda poda predlagatelj te točke se o tem ne glasuje 
in ne razpravlja.  
 
V nadaljevanju torej predlaga glasovanje o tako spremenjenem dnevnem redu 5. redne seje 
OS. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0 
 
 
Sklep št. 47/V: 
Sprejme se spremenjeni dnevni red 5. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in 
sicer: 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
2. Realizacija sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
3. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter o podlagah in 

merilih za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo na območju 
Občine Beltinci – 1. obravnava. 
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4. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest zaposlenih Vrtca Beltinci za šolsko leto 
2010/2011. 

5. Letno poročilo javnega komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o. za leto 
2010. 

6. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega 
podjetja komuna Beltinci d.o.o. – skrajšani postopek. 

7. Imenovanje članov uredniškega odbora javnega glasila Občine Beltinci – Mali 
rijtar ter imenovanje odgovornega urednika in namestnika odgovornega 
urednika glasila.  

8. Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini. 
9. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
10. Obravnava in sprejem Programa ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Občini Beltinci za leto 2011. 
11. Predlog Letnega programa športa Občine Beltinci za leto 2011. 
12. Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Beltinci v letu 2011. 
13. Potrditev DIIP obnova Športno rekreacijskega centra Lipovci.  

 
 
 
AD 1 - Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
  
Župan daje v razpravo in pregled zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta občine Beltinci. 
Prisotni na vsebino niso imeli nobenih pripomb in so ga potrdili z glasovanjem. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 48/V: 
Sprejme se zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki 
in vsebini. 
 
 
AD 2 – Realizacija sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
 
Pri tej točki je župan dr. Matej Gomboši podal poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
 
 
AD 3 - Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter o podlagah in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo na območju Občine 
Beltinci – 1. obravnava 
 
Župan dr. Matej Gomboši v uvodu prisotnim pove, da občina nima na področju prostorskega 
urejanja sprejetega še odloka, ki bi govoril o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter o 
podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
območju Občine Beltinci.  
V nadaljevanju poda besede – izhodišča za sprejem odloka, osnovne sestavine omenjenega 
odloka direktorju občinske uprave, Smodišu Venčeslavu, ki še dodatno prisotne spomni, da 
je odlok v prejšnjem mandatnem obdobju takratnim svetnikom bil predstavljen, vendar ni 
bil sprejeti.  
 
Direktor podjetja Kaliopa, gospod Igor Dimnik je bil pozvan k predstavitvi vsebine odloka kot 
tudi meril za odmero komunalnega prispevka.  
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Namen sprejema omenjenega odloka, kot je pred samo razpravo poudaril župan dr. Matej 
Gomboši je, da občina ni v neskladju z zakonom ter da z višini tega prispevka privabimo 
nove investitorje v našo občino, torej, da ga ne postavimo previsoko, hkrati pa da dobimo 
denar za nadaljnjo izgradnjo komunalne infrastrukture.  
 
Štefan Žižek pove, da podpira, da moramo odlok sprejeti, ker se spomni, da je imel kot 
predsednik KS pomisleke, da to ni to. Vendar pa ga skrbi, da bo za celotno občino enoten 
komunalni prispevek. Predpostavlja namreč, če bo isti v celi občini so določene vasi 
prikrajšane, saj bo vsak šel raje v Beltince. Komunalni prispevek bi se tudi moral vračati v 
vsako KS nazaj in ne bi smel biti to prihodek občine. Infrastruktura v KS-ih se je delala iz 
samoprispevkov, imamo tudi NUSZ in tudi to je nekako prihodek KS-a. Za komunalni 
prispevek bi prav tako moralo biti tako. Prav tako se boji, da bo komunalni prispevek 
bistveno visok in ga tudi občani ne bodo mogli plačevati.  
 
Komunalni prispevek je spremenila metodologija, ker spodbuja koncentrirane gradnje, daje 
odgovor Igor Dimnik.Za nekoga, ki je iz centra pomeni, da bi moral plačati vseh 15-20 km, 
da bi lahko dobil vodo ali cesto in je to nenormalno visok strošek, zato pa so se odločili, da 
ne bo to razpršena gradnja in ne bo tako obremenjujoča, zato je sedaj enotno za celotno 
občino, s podatki, ki so na razpolago.  
  
Srečko Horvat se obrne na količnike in na priloge, ki so podane. Meni, da smo si vsi sami 
dovolj zadevo zakomplicirali, da imamo tako velik prispevek. Druge občine imajo nižje 
količnike in zato ni tako visok prispevek. Zanima ga zakaj je pri nas temu tako. Zneski 
nikakor ne bi smeli biti tako visoki, saj če gledamo nazaj (po vseh KS-ih so se asfalti gradili 
iz samoprispevkov, tako tudi vodovodi) in ne vidi potrebe, zakaj bi morali zneski biti tako 
visoki. V občini imamo dosti nezazidanih parcel, znotraj so večji del naselij in ne povzročajo 
občini groznih dodatnih izdatkov, da se parcela lahko priključi na cesto in vodovod, ker 
mimo teh parcel tako ali tako poteka vodovod in cesta, ta znesek, primerjajmo gradnjo v 
drugih vaseh po njegovem je to neprimerljivo. Tako da bi v vsakem primeru predlaga, da 
poskušamo najti cenejšo rešitev, saj mu je jasno bi bilo treba zmanjšati. 
 
Škarje in platno so v naših rokah, pravi Igor Dimnik, to so zgolj matematične formule, na 
njih je, če bo 65 % vrednosti za komunalni prispevek ali 35 % to je politična odločitev. Če 
gledamo matematično – tako bodo naredili kot bo sprejeto.  
 
Jožef Ferčak se prav tako ne strinja, da bi bil enotni komunalni prispevek za vse krajevne 
skupnosti. Podpira predhodnika v njegovi razpravi, saj se tudi sam v njihovi KS sooča z 
enakimi problemi in tematikami.  Sam je postavil vprašanje gospodu Dimniku Igorju glede 
dograditve stanovanjske hiše, če je nadomestna gradnja- kako je s tem. Ali potem tudi 
komunalni prispevek pride v poštev pri izgradnji kmetijskih objektov, hal za kmetijske 
stroje, kako je s tem, če se v KS-u gradi družbeni objekt- ali je oproščena plačila prispevka 
KS ali ustanova, ki to gradi. Res poziva vse prisotne, da trezno premislijo in se odločijo, da 
visoke zneske naj ne potrdijo, ker bo to tudi posledično obremenjevalo že tako obremenjene 
občane in občanke, glede na to v kakšnem socialnem stanju mnogi živijo.  
Gospod Dimnik Igor mu odgovori, da če bi oseba gradila na istih gabaritih, se ne plača 
prispevek, če pa bo dvigoval oz. hišo širil, pa ga bo moral plačati.  
Ne predstavlja si, kako bi lahko bila različna višina prispevka komunalnega, da ne bi bilo 
isto po vseh KS-ih. Nekomu je pač potrebno zaračunati, t.i. tistih nekaj dodatnih metrov – 
torej tisti ki imajo najmanj stroškov in je faktor majhen.  Zamenjavo se sicer lahko naredi, 
da namesto 65 % se reče 50 % , vendar pa se je potrebno zavedati tudi tega, da občina ni 
vreča brez dna. Ko se namreč dela infrastrukturo, je to namenski denar. Glede hal, 
kmetijskih objektov pa se plača v primeru, če se priključuje objekt (ki seveda potrebuje 
gradbeno dovoljenje) na obstoječo infrastrukturo, drugače pa če objekt elektrike, vode in 
ostalega ne potrebuje, pa ni potrebno prispevka plačati. Glede družbenih objektov KS pa se 
prispevek ne plača.  
 
Alojz Forjan sprašuje glede nadgradenj hiš po kvadraturi. Moti ga namreč to, da dejansko 
tisti, ki hišo nagrajuje, ne rabi na novo infrastrukture in ga to nič ne stane. Torej bi faktor 
mogoče moral biti 0,20 v tem primeru. Drugo kar ga še tudi moti je to, da Melinci, Ižakovci 
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in Lipa nikakor ne morejo imeti oz. biti identični v faktorjih kot center oz. Beltinci. Faktorje 
kot jih imamo za NUSZ bi se lahko uporabilo tudi tu pri komunalnem prispevku. Tudi se 
strinja z predhodniki, da ne sme prispevek biti previsok in nikakor ne enoten za celotno 
občino. NUSZ tudi ima več faktorjev.  
 
Župan opominja razpravljalce, da se pri tej točki pogovarjajo o komunalnem prispevku in ne 
o ceni zemljišč – to je bistvena razlika tudi za investitorja, ki bi hotel pri nas graditi.  
 
Gospod Dimnik Igor še pove, da če posameznik dela nadgradnjo svoje hiše, potem plača 
komunalni prispevek od neto tlorisne površine in ne  od parcele, saj je zanjo že bilo plačano. 
Tudi se ne strinja s svetnikom Alojzom Forjanom – novi lastniki bodo namreč morali plačati 
komunalni prispevek, ker se priklapljajo na infastrukturo. Kaj bo, če bodo cevi premajhne? 
Kdo bo plačal obnovitev kanalizacijskega omrežja? To se bo potem vse lahko plačalo oz. 
financiralo iz tega prispevka. Žal je tako, da država ne da proste roke. Vse je namreč strogo 
nadzorovano in kontrolirano, tako da se ne da izigrati ne občino in ne zakon. Faktorji za 
NUSZ – je ena možnost, torej da občina diligira način poselitve.  
 
Alojz Sraka pove, da imamo v občini različno višino NUSZ, različna višina komunalnega 
prispevka bi prav tako morala biti. Pogreša tudi obstoječe stanje – saj imamo različna 
področja (Gančani, Lipovci, Beltinci, Lipa in ostale KS). Kakšna je torej privlačna vrednost, 
ki bo zanimiva za bodoče investitorje. Ne smemo blokirati določene dele občine, daje torej v 
razmislek, saj so tudi KS-i različni (večinoma so sami investirali v ceste, omrežja), tudi doslej 
je bil komunalni prispevek, ki so ga KS-i sami zaračunavali prihodek tiste KS, v kateri se je 
kaj gradilo. Kako bo pa po novem? Ali bo sredstva dobila občina ali ne? Prav tako je v 
določeni KS tudi različna stopnja gradbenih parcel-kjer se je vlagalo in opremilo parcele z 
električnim omrežjem, bi se to moralo upoštevati pri tem- tudi večja privlačnost je za 
določene KS a za druge ne.  
 
Župan pove, da imamo pri NUSZ tri različne kategorije. Glede razporejanja denarja je zakon 
jasen in je izvirna pristojnost občine. Zadeve prav tako moramo uskladiti z zakonom – pri 
teh različnih višinah so določene stvari in če bi šli v preizkus nekaterih con kot je bilo 
povedano po vaseh občine, bi bil izračun zelo neugoden za vasi, do katerih je potrebno 
infrastrukturo pripeljati. Faktorje sicer lahko spreminjamo, to imamo možnost, čisto vse pa 
namreč ne moremo spreminjati. Občina je dolžna vrniti pobrani vir v izgradnjo in obnovo 
komunalne infrastrukture-NUSZ pa je izvirni prihodek KS-ov.  
 
Štefan Perša meni, da je bilo že v razpravah dosti vsega povedano, omenjeno. Ker pa je to 
šele prva obravnava, bodo tudi na odborih stvari predebatirali in odlok pregledali. Ima 
konkreten primer in želi nanj tudi konkreten odgovor - ima namreč parcelo in je zraven je še 
parcela, ki jo kupi in jo da sinu, da bo prizidek si le-ta naredil. Torej je en del stavbe novi in 
bo na njegovi parceli, ker mora od meje, ki jo je sin kupil. Torej kako se bo obračunal 
prispevek v tem primeru, saj se na novo nič ne gradi-torej ali je možnost plačila pol pol? Igor 
Dimnik  odgovori, da je vse potrebno opredeliti v odloku in da je potem ugodno za tistega, ki 
gradi.   
 
Roman Činč želi povedati, da neto tlorisna površina – ne glede na to koliko je višina  je 
seštevek vseh površin – dikcija ki jo vpeljala država in je standard  s katerim definira kdaj so 
zidovi n kdaj ne – projektanti to poznajo. Eno stanovanjska ali dvonadstropna hiša  – pojme 
bi morali imeti razložene. Sam se nagiba  k razpravam, da je višina, ki je bila predstavljena 
sigurno previsoka – tega je bilo pobranega zelo malo in ni za pričakovati, da bi si zgradil vse 
(ceste,  vodovod) in lahko pobira cestnino zanjo, stroški obračunski se bi lahko znižali (lahko 
bi imeli  50%). Poleg tega bi lahko bile minimalne parcele ne večje  kot 4 are. S tem, bi 
lastnike nekako prisilili, da bi parcele svoje velike razdelili in bi tako nastalo več 
interesantnih parcel. Tudi je potrebno določiti v odloku, da ne bodo samo majhni plačevali 
ampak tudi veliki – torej za vse enake pravice in enako plačilo. Na odborih bo potrebno o 
tem kaj več reči in stvari predebatirati tudi s krajani. Odlok namreč ni namenjen sam sebi 
in z njim bo potrebno nekaj doseči, ne ga samo sprejeti. Cilji morajo biti jasni, kot tudi se 
moramo zavedati, da s tem, kar bomo sprejeli ne bomo odrivali ljudi in investitorje. Vseeno 
meni, da bi razvoj pomenil tudi enotni prispevek, ki ne bi smel biti previsok.  
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Igor Dimnik še pove, da je  minimalna parcela je v prostorskih načrtih definirana in 
urbanisti jo definirajo – okrog 500-600 m2 in je to v PUP-ih tudi napisano.  
Glede oprostitev in znižanj še pove, da oprostitev namreč ni. Ko bo prišel večji investitor 
bodo morali kmetijski doreči, če se lahko namembnost spremeni v zazidljivo, po tem ko bodo 
s projekti prišli in bodo po odloku plačali komunalni prispevek. Lansko leto se je v občini 
malo komunalnega prispevka pobralo. Lahko se spustijo zneski niže, razen za kanalizacijo. 
Če se bodo faktorji spuščali, bo potrebno na drugi strani vseeno, da tisto nekdo plača.  
 
Ob koncu razprave župan pove, da se ugotavlja, da je cilj vsega tega, da bo občina zanimiva 
za investitorje, vendar pa če bomo cene zniževali, bo šolo po drugi strani vse v breme oz. na 
račun proračuna. Vse to je potrebno gledati z dveh strani. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA:15, PROTI:1. 
 
 
Sklep št. 49/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o opremljanju stavbnih zemljišč ter o 
podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za 
območje Občine Beltinci v predloženi vsebini, v prvi obravnavi. 
 
 
 
AD 4 - Soglasje k sistemizaciji delovnih mest zaposlenih Vrtca Beltinci za šolsko leto 
2010/2011 
 
Župan dr. Matej Gomboši pove, da zaradi primanjkljaja pri javnih delih, vrtec v tem letu ni 
dobil odobrenih programov javnega dela v želenem obsegu. Tako je prišlo do potrebe po 
spremembi akta o sistemizaciji delovnih mest zaposlenih. Ta vrzel se torej zapolni z 
zaposlitvijo do konca tega šolskega leta (do 31.08.2011). 
 
Povabi k besedi ravnateljico Vrtca Beltinci, Martino Vidonja, ki poda podrobno obrazložitev 
prisotnim članom občinskega sveta. Vrtec Beltinci, kot je povedala gospa ravnateljica, se je 
prijavil na 4 programe javnih del v letu 2010. Ker so bili vsi programi zavrnjeni to pomeni, 
da za nemoteno delovanje potrebujejo 2 strokovni delavki (2 pomočnici vzgojiteljice s V. 
stopnjo izobrazbe). Zaposlitev ne vpliva na ekonomsko ceno in to tudi niso novi delavci. 
Vendar pa kot je v nadaljevanju ravnateljica še povedala, si ne želijo neljubih dogodkov in s 
starši, ki jim otroke zaupajo v varstvo, ne smejo dopustiti, da bi se kaj zgodilo ,ker niso 
upoštevali zakonskih določil.  
Kot dodaten razlog župan še navede, da je bil predviden cel čas še dodaten razpis, kjer bi 
lahko dobili iz evropskega socialnega sklada še zaposlitve in sredstva, vendar pa le-ta še ni 
objavljen. Tako je prišlo do situacije, da morajo »krpati luknjo v vrtcu« in dlje ne morejo 
čakati. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan podal predlagani sklep na glasovanje.  
 
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št.: 50/V: 
Občinski svet Občine Beltinci daje ravnateljici Vrtca Beltinci soglasje k dopolnitvi 
Sistemizacije delovnih mest  zaposlenih vrtca in sicer za 2 sistemizirani delovni mesti 
pomočnika vzgojitelja s V. stopnjo izobrazbe, za šolsko leto 20102011. 
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AD 5 – Letno poročilo javnega komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o. za leto 
2010 
 
 
Letno poročilo je podal direktor JKP Komune d.o.o. Beltinci, Janez Senica, ki je zelo 
podrobno (tabelarno in grafično). Predstavil je družbo, predstavil poslovno poročilo 
(zaposlovanje, oskrba s pitno vodo, urejanje javnih površin), poročilo nadzornega sveta.  
 
Strokovni sodelavec-računovodja JKP Komune d.o.o. Beltinci, Tadej Jerebic pa je prisotnim 
podrobno podal vsebin računovodskega poročila (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, 
sredstva, obveznosti do virov sredstev, prihodke, odhodke).  
 
 
Član občinskega sveta, Jože Ružič je podal nekaj vsebinskih nasvetov in vprašanj v zvezi z 
računovodskimi izkazi podjetja Komune. Glede priprave letnega poročila daje nasvet, da se 
morajo obresti med drugimi prihodki knjižiti  na finančne odhodke.  
Nadalje ga zanima kaj so to davčno nepriznani odhodki, glede na to, da je JKP Komuna 
javno podjetje. Glede osnovnega kapitala družbe pa pove, da so ga izgube požrle že več kot 
polovico pred časom-podjetje je po tem takem zrelo za finančno sanacijo in zanima ga, če se 
na tem že kaj pripravlja, da ne bo težav od zunaj. 
 
Direktor Janez Senica odgovori, da se osnovni kapital plus izguba vleče že nekaj let nazaj. 
Osnovni kapital je 8.000 evrov, izguba 6.000, res je da bo potrebno potegniti določene 
poteze, da se izguba pokrije, pokrije pa se lahko le iz dobička.  
 
Tadej Jerebic se zahvaljuje Jožetu Ružiču za nasvet oz. priporočilo glede knjiženja obresti. 
Glede nepriznanih prihodkov pa so to (50 %) sejnine nadzornemu svetu.  
 
Jože Ružič daje repliko v smislu, da namreč ni mislil, da to ni nič narobe, če se daje 
gasilcem javna pohvala, vendar pa se to ne navaja v letnih poročilih. Glede pokrivanje izgube 
iz dobička, to je res, lahko pa se tudi naredi z dokapitalizacijo (ali v stvarnem ali 
kapitalskem vzorcu).  
 
S tem je bila razprava pri tej točki zaključena in župan predlaga glasovanje o predlaganem 
sklepu. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 1.  
 
 
Sklep št. 51/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Poročilo za leto 2010 podjetja Komuna Beltinci 
d.o.o. v predloženi vsebini. 
 
Sledi 15 minutna pavza. 
 
AD 6 - Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega 
podjetja Komuna Beltinci d.o.o. – skrajšani postopek. 
 
 
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš, ki je bil razlagalec gradiva pri tej točki pove, da 
je Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o.  v neskladju z 
zakonom. Določila je potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo. O tem je bil prav tako sprejet 
dogovor na sestanku župana s predstavniki svetniških skupin občinskega sveta Občine 
Beltinci dne 03.03.2011. Predlog spremembe je, da se črta besedilo 1. odstavka odloka, ki 
glasi: » Nadzorni svet šteje pet članov, od katerih 3. člane in predsednika imenuje 
ustanoviteljica, enega pa imenuje podjetje izmed svojih delavcev v skladu z Zakonom o 
sodelovanju delavce pri ugotavljanju« in se nadomesti z besedilom:«Nadzorni svet šteje 
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predsednika in štiri člane, ki jih imenuje ustanovitelj«, ki je enako besedilu 1. odstavka 31. 
člena Statuta podjetja.   
 
 
Razprave pri tej točki ni, zato župan predlaga glasovanje o predlaganem sklepu. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 52/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi 
javnega komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o. v predloženi vsebini, v 
skrajšanem postopku. 
 
 
AD 7 - Imenovanje članov uredniškega odbora javnega glasila Občine Beltinci – Mali 
rijtar ter imenovanje odgovornega urednika in namestnika odgovornega urednika 
glasila 
 
  
Predsednik KMVVI, Matej Zavec poda poročilo pri tej točki dnevnega reda. Na 5. seji je 
komisija obravnavala predloge za člane uredniškega odbora. Ugotovila je, da  vsi izpolnjujejo 
pogoje za članstvo v uredniškem odboru in da so vsi kandidati podali pisne izjave o 
sprejemu kandidature. V nadaljevanju našteje vse predlagane kandidate.  
 
Prav tako je komisija obravnavala predlog za odgovornega in namestnika odgovornega 
urednika javnega glasila »Mali rijtar«. Na podlagi odloka v zvezi z zasedbo tega mesta oz. 
nastopa funkcije sta bili predlagani dve kandidatki.  
 
Razprave pri tej točki ni, zato župan predlaga izvedbo glasovanja. 
 
1. Glasovanje o imenovanju članov Uredniškega odbora JG Občine Beltinci-Mali rijtar: 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 53/V: 
1.  Za  člane uredniškega odbora  javnega glasila Občine Beltinci-Mali rijtar se 
imenujejo: 

1. Snežana Bračko – Beltinci (predlagatelj SLS) – zunanja članica 
2. Ivan Mesarič, Lipovci 100 a (predlagatelj SNS) – zunanji član 
3. Genovefa Virag, Bratonci 39 (predlagatelj LDS) – svetnica 
4. Bojan Vereš, Ižakovci 41/b (predlagatelj SDS) – svetnik 
5. Simona Cizar, Mladinska ulica 11 Beltinci (predlagatelj Zelena koalicija) – 

zunanja članica 
 
2.  Mandat članov uredniškega odbora traja 4. leta.  

3.  Okvirne naloge in pristojnosti uredniškega odbora so določene  v Odloku o 
ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Beltinci -Mali rijtar. 

4.  Sklep velja z dnem sprejetja. 
 
 
2. Glasovanje o imenovanju odgovorne urednice in namestnice odgovorne urednice 
Uredniškega odbora JG Občine Beltinci-Mali rijtar. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
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Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 54/V: 
1.  Za odgovorno urednico javnega glasila Občine Beltinci »Mali rijtar«  se imenuje 
Simona Cizar, Mladinska ulica 11 Beltinci, za namestnico odgovorne urednice glasila 
pa Genovefa Virag Bratonci 39.   
 

2. Mandat odgovorne urednice in namestnice odgovorne urednice glasila traja 4. leta.  

3.  Okvirne naloge in pristojnosti odgovorne urednice in namestnice odgovorne 
urednice  glasila so določene v Odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila 
Občine Beltinci -Mali rijtar. 

4.  Sklep velja z dnem sprejetja. 
 
 
 
AD 8 - Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini 
 
 
Župan dr. Matej Gomboši poda poročilo od zadnje do današnje seje.  
Ker se največ vprašanj poraja ravno zaradi izgradnje kanalizacije – primarna in ČN se 
izvajata naprej po planu. Sedaj je bil zastoj zaradi vremena in vse gre s polno paro naprej. 
Skupaj z MOPE se rešuje tudi težavo glede velikosti ČN in s tem priznanih stroškov na 
podlagi izdelane in posredovane študije. SVLR še namreč nima potrjenega državnega načrta 
svojih razvojnih projektov in zato še ne morejo izdati v podpis pogodbo o izgradnji 
sekundarne kanalizacije Bratonci-Lipa.  
Na področju upravljanja in odlaganja odpadkov se pričakuje nova uredba in se bo začelo 
zbiranje bioloških odpadkov, še več se bo ločevalo. Občine bodo morale sprejeti določene 
odloke in tako bo možno posode za ostale odpadke tudi zmanjšati na še manjše kot so sedaj 
120 litrne. S tem bodo imeli občani manjše stroške z plačevanjem odvoza le-teh. 
Trenutno negativna informacija je, da projekt ceste Beltinci-Melinci ni bil odobren. Ker smo 
ga prijavili na razpis z Hrvaško je bil tam zavrnjen, z obrazložitvijo, da z njim ne rešujemo 
obmejnega problema – torej bile so v razpisu zelo stroge dikcije navedene, vendar pa se 
bomo na odločitev pritožili. 
Te dni smo prav tako dobili projektno nalogo iz Direkcije za ceste – za državno cesto skozi 
vas Lipa. Moramo jo pregledati in podati svoje mnenje. Šele nato bo uvrščen v državni 
proračun, pripravljena bo detajlna projektna dokumentacija – nekje v roku pol leta. Realno 
pričakovati izvedbo projekta 2013. 
Glede industrijske cone je bil danes izveden sestanek zadnji v tej vrsti z potencialnimi 
investitorji Luka Koper, novim investitorjem Toming consulting. Prisoten je bil tudi ZEU 
Murska Sobota, direktor RRA Mura Murska Sobota, ki je podal pisno podporo ter državni 
sekretar kabineta predsednika Vlade RS, dr. Andrej Horvat. Pogovarjali so se o tem, kako 
najbolj učinkovito peljati projekt naprej. Za ta projekt se bo kmalu ustanovila projektna 
skupina. Pripravili se bomo tudi na sestanke na ministrstvih, saj je potrebno izpostaviti, da 
je ta projekt nujen in zelo pomemben za celotno regijo.  
Glede dogovora z podjetjem Dars in odškodnine za naše ceste,  so bili prav tako izvedeni 
sestanki in sedaj je prišlo do uskladitve v tem, da se obnovi cesta skozi celotne Gančane- ne 
do rondoja sicer  ampak skozi Gančane in se preplasti in utrdi-na to v začetku niso hoteli 
pristati. 
Občina je izvedla tudi v tem mesecu veliko promocijsko aktivnost, saj se je udeležil sejma 
NEXPO, ki je bil prvi največji od dogodkov v JV Evropi. Leta služi primerjavi izkušenj, 
predstavitvi dobrih praks občin, turistični predstavitvi. Odziv je bil zelo dober in občina je 
bila zelo dobro predstavljena. Sejma se je udeležila tudi direktorica ZTK Beltinci. Navezali 
smo tudi stike z ambasado v Bosni.  
Med časom zadnjih dveh sej je bila izvedena tudi okrogla miza na temo podjetništva, v 
pripravi je novi pravilnik o spodbujanju podjetništva, dobili smo na sestanku tudi koristne 
predloge, da bo lahko razpis za naše podjetnike čim bolj učinkovit.  
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Rana iz preteklosti je tudi naš grad – zadnja informacija je taka, da zato, ker se postopek 
denacionalizacije že tako dolgo vleče, seje zastopnik upravičencev, gospod Samo Kolnik 
pritožil na Upravno sodišče in mu je le-to ugodilo ter naročilo Ministrstvu za kulturo, ki vodi 
postopek za grad, da mora odločiti v 60 dneh. To predstavlja dodatni alarm za nas. Sklicali 
smo sestanek na to tematiko vseh tistih, ki imajo zgodovinsko dokumentacijo pri sebi. Vsi se 
zelo trudimo, da gradu ne bi vrnili v naravi-do tega ne sme in ne more priti. Posledice za 
občino, regijo bi bile, če bi se to zgodilo katastrofalne.  
 
Izvedena je bila v tem času, med dvema sejama - okrogla miza na tematiko 
medgeneracijskega sodelovanja, ki je prinesla odlične zaključke za to področje in ZTK bo 
tisti, ki bo v prihodnje koordiniral to področje, saj smo ena od prvih občin, ki aktivnosti na 
tem področju razvijamo in peljemo naprej.  
Objavljeni so tudi razpisi za sredstva za društva, pomembna zadeva, s katero želi seznaniti 
prisotne pa je tudi reorganizacija občinske uprave in efekte le-te bodo kmalu tudi vsi opazili. 
Vse je namreč naravnano tako, da bo uprava učinkovita in prijazna do strank, poudarek bo 
na sprejemni pisarni, da bodo upravne zadeve čimbolj urejene, kmalu pa bo tudi izšel razpis 
za prosto delovno mesto-pravnika.  
 
Ob koncu te točke župan še vse prisotne povabi na osrednjo občinsko proslavo ob dnevu 
žena in materinsko-starševskem dnevu ter na osrednjo očiščevalno akcijo konec meseca 
marca.   
 
 
AD 9 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
Svetnik Marjan Balažic:  
15V. Glede na to, da je bilo pri prejšnji točki, kjer je župan podal poročilo, omenjeno, da ni 
potrjen razvojni načrt za sekundarno kanalizacijo Lipa-Bratonci, ga zanima ali lahko to ovira 
terminski plan izgradnje.  
16V. Meni, da nismo spet tako slaba občina, da ne bi mogli vsake tri mesece zavoziti jame 
od gradu do mostu v športni center oz. na dvorišče gradu, saj je cesta slabo prevozna.  
17V. Številni lastniki parcel ob železniški progi v k.o. Lipovci in k.o. Bratonci so dobili vabila 
Geodetske uprave Ljubljana zaradi meritev v zvezi z železniško infrastrukturo, kar pomeni 
elektrifikacijo. Torej ali je občinska uprava seznanjena s terminskim planom oz. potekom 
del. Vaščani Bratonec in Lipovec namreč ne bodo popustili, da bi se stvari dogajale mimo 
njih, gre namreč za zvočne zidove. Zvočni zidovi s strani železnice niso planirani kot bi v 
prostoru dejansko bilo zaželeno, od zapornic na cesti Lipovci-Bratonci do železniškega 
prehoda za Dokležovje.  
18V. Številni vozniki, med njimi je tudi sam, so ga tudi opozorili na semafor pri AC, saj so 
kolone, ker se semafor prevečkrat prižiga oz. zaustavlja promet na ravni cesti, medtem, ko 
se večkrat prižiga zelena luč oz. sveti dlje – ki prihaja iz obvoznice torej iz AC. Meni, da je 
potrebno apelirati na upravljalca tega semaforja, da naj delovanje korigira.  
 
Župan odgovarja svetniku Marjanu Balažicu: 
Razvojni načrt sicer še ni potrjen, za katerega svetnik sprašuje, vendar pa to ne bo ogrozilo 
terminskega plana izgradnje kanalizacijskega omrežja v Občini Beltinci. 
Glede jam pri gradu (cesta do dvorišča in športnega centra), mu odgovarja, da je ta del tudi 
zajet v denacionalizacijo in večjih del oz. posegov zaenkrat ne more občina izvajati. Glede 
vabil za meritve oz. pri železniški progi pa je odgovor podal direktor občinske uprave, 
Venčeslav Smodiš. Glede delovanja semaforja, pa se bodo zadeve preverile tudi pri 
inšpektoratu, tako da bo seznanjen kako je s tem. 
 
Svetnik Jože Ružič: 
19V. Sprašuje glede obrtne zbornice in sestanka ter okrogle mize, ki je bila izvedena v 
mesecu marcu, torej kje vidimo napredke s strani pravilnika o spodbujanju podjetništva in 
kdaj bi lahko bi pričakovali razpis na podlagi  tega. 
36P. Daje pobudo, da se na dnevni red naslednje seje uvrsti točka – Podelitev koncesije za 
ne nujne sanitetne prevoze.  
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20 V. Vaščani Dokležovja so dobili informacije, da se cesta v k.o. Dokležovje vrača v prvotno 
stanje, kar bi naj jim povzročalo težave na dostop do njihovih parcel. 
 
Župan odgovarja svetniku Jožetu Ružiču, da se je glede pravilnika vzelo na znanje vse 
predloge, ki so bili podani in ugotavlja, da ga bo potrebno spremeniti oz. napisati na novo. 
Na naslednji seji občinskega sveta bi le-ta lahko že šel v prvo obravnavo in nato na razpravo 
na odbore. Razpis bi potem bil objavljen pred prvomajskimi prazniki še v tem koledarskem 
letu.  
Glede točke dnevnega reda za sanitetne prevoze se pričakuje z ministrstva še njihovo 
soglasje in šele nato bo dano gradivo na obravnavo na sejo občinskega sveta.  
Glede cest in Dokležovja pa tudi svetnik Srečko Horvat pojasni, da na reki Muri, ko so 
gradili drče in je izvajalec VGP Mura ali  SGP Pomgrad od glavne ceste Veržej-Dokležovje pot, 
ki je v lasti občine uporabljali s svojimi težkimi tovornjaki, da so vozili skale in so si jo 
zavozili oz. utrdili, vmes pa sta še v Dokležovju dva jarka, katera sta bila prvotno mišljena za 
traktorje in so dali noter betonske cevi in naredili cesto, da so se lahko tovornjaki lažje 
peljali preko. Iz strani KS je bil predlog, da naj bi prepusti betonski ostali. KS bi bila 
pripravljena pomagati tej smeri, da bi dala še zraven dve ali več betonskih cevi, da bi to 
ostalo trajno. Vendar pa ima informacijo, da naj bi bila podpisana pogodba z občino, češ, da 
se poti oz. ceste morajo vzpostaviti v prvotno stanje kot jo je izvajalec našel, tako pa so 
dobesedno vzeli ven te betonske cevi in gramoz tudi niso navozili. Vendar pa župan pri tem 
pojasni, da je bilo mišljeno »vzpostavitev v prvotno stanje« to, da naj bi bila cesta prej v 
voznem stanju, sedaj pa naj bi jo izvajalec uničil do te mere, da bi bilo potrebno vzpostaviti 
prvotno stanje, nikakor pa ne obratno.  
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš še pri tej razpravi doda, da je to gozdna cesta 
in s strani predsednika KS Dokležovje je bil podan apel, da naj se prepusti ne bi jemali ven. 
S strani občine ni bila podpisana nobena pogodba o tem, ampak se je dalo soglasje, da se 
strinjamo, da se občinske ceste uporabljajo za izvajanje del, vendar pa se morajo po uporabi 
sanirati-torej če je povzročena škoda da se vzpostavi prvotno stanje ne pa obratno. Do 
ogleda pa še ni prišlo. 
 
Svetnik Alojz Sraka:  
21V. Postavlja vprašanje, ali je res, da se govori, da se je (predvsem na Melincih) izgradnja 
kanalizacije v občini ustavila. Upa, da temu ni tako in želi, da se javnosti podajo vse 
informacije in da bodo seznanjeni z vsem, kar se v občini dogaja. Izgradnja kanalizacije je še 
vedno v naši občini tematika številka 1 in je zelo pomembno, da se med ljudmi ne širi 
nezadovoljstvo in nepravilne oz. neresnične informacije ter posledično tudi strah. 
36P. Glede železniške povezave-obnove in elektrifikacija daje pobudo za aktivne zaščite. 
Torej da se poskrbi, da se zasadi drevje, kjer ni po naših merilih oz. ni sredstev, da bi se 
zgradile protihrupne zaščite.  
37P. Javni razpisi daje pobudo, da občinska upravi stopi v stik z Zavodom za zaposlovanje, 
saj se po zadnjih informacijah glede javnih del nevladne organizacije ne morejo prijaviti, 
društva pa bi se lahko prijavile na razpise, če najdejo ustrezne modelitete.   
Dal je prav tako že pred časom pobudo v zvezi z odvozom azbestnih plošč – upa, da se bo le-
ta kmalu realizirala. Noče namreč, da bi le-te končale v naravi, kjer bodo odvržene.  
38P. Glede na ostrejšo zakonodajo s svetlobnim onesnaževanjem, je namreč tudi že čas da 
se ulična dela skrajša – bo prišlo do tektonskih premikov – da se preuredijo skrajšajo 
intervali osvetljevanja.  
 
Župan odgovarja svetniku Alojzu Sraki glede njegovih pobud.  
Glede azbestnih plošč in odvoza le teh, se bo izvedlo v kratkem. Glede tega, koliko soli se je 
količinsko zmetalo oz. kakšen je bil standard posipovalcev v zimskem času na naših 
cestiščih po vaseh, je bil že opravljen razgovor z cestnim podjetjem in so dali detajlne analize 
o tem, koliko se mora le-te uporabljati v kakšnih odmerkih. 
Ker pa vsi trosilci nimajo enako dobre opreme, je prišlo pri doziranju te posipne soli kar do 
odstopanj. Za naslednje leto oz. zimo se bo to poskušalo odpraviti. Glede svetlobnega 
onesnaževanja se ve, kako je z prekrškarji kot tudi vemo, kakšni so vplivi. Glede osvetlitve 
cestišč, križišč pa je potrebno pregledati zakonodajo ter predpise, ki to področje urejajo, 
vemo, da se mora varčevati, vendar pa nikakor na račun varnosti.  
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Svetnik Jožef Ferčak: 
22V.Se v prvi vrsti pridružuje kolegu Marjanu Balažicu v njegovi razpravi, saj je bilo že v 
prejšnjem mandatu obljubljeno, da se bo relacija Bratonci-Lipa gradila lani v jesen in je bilo 
potem spet obljubljeno da na spomlad letos. Poleg tega bi naj bila že novembra lani 
podpisana pogodba za ta odsek, ljudje so zelo nejevoljni, nekateri dvigujejo vplačani denar 
za kanalizacijo. Občina naj stvari nadaljuje, kot je bilo začrtano in če bo potrebno naj 
najame kredit.  
23V. Nadalje svetnika Jožef Ferčaka še zanima, saj je bil opravljen razgovor z Darsom in ne 
ve, če je bilo kaj omenjeno glede njihove poljske poti Turnišče-Lipa.  
 
 
Župan mu takoj poda odgovor, da namreč ni bila podpisana v lanskem letu nobena pogodba 
za ta odsek. Za nazaj, kot nadaljuje ne more soditi, kako je bilo prej, ko je bil na občino 
poslan sklep, so bila sredstva rezervirana, kar pa še ne pomeni, da jih bo občina zagotovo 
tudi dobila. Izvajalec je izbran, pogodbe pa še niso podpisane, ker še ni sredstev iz SVLR-ja. 
Ko bodo v državnem proračunu imeli sredstva potrjena, potem gremo v podpis pogodbe 
vendar pa imamo 1 mio evrov luknjo v proračunu, in se bomo takrat tudi res potrudili in 
izpraskali skupaj vsak evro, ki bo potreben za dokončanje kanalizacije. Župan poziva vse, da 
se glede kakršnih koli projektov direktno obrnejo nanj in ga obiščejo na občini, kjer bodo 
dobili točne in zanesljive podatke. Ne želi, da se širijo neresnice in demagogija med ljudmi. 
Res upa, da bo pogodba čim prej prišla in da jo bomo lahko podpisali.  
 
Glede obiska in razgovora z Dars-om  in poti o kateri govori svetnik Jožef Ferčak, je bilo 
razgovora in sicer je bilo tudi vztrajanje, da bi se naj pot asfaltiralo ampak to ne bodo hoteli 
narediti, protiprašna zaščita bo narejena, o tem je bilo govora, je to delni ukrep, glede 
mogočega gramoziranje pa še čakamo na njihovo odgovor. 
 
 
Svetnik Štefan Perša:  
24V. Postavlja vprašanje, če mu lahko odgovorijo na naslednji seji – občinski svet občine  je 
namreč na 30. redni seji, dne 21.09.2006 sprejel odlok o lokacijskem načrtu za poslovno 
industrijsko cono v Beltincih. Kaj misli občinska uprava, kaj mislijo svetniki, danes je že 5 
leto od tega in ta industrijska cona je naša občinska, sedaj govorimo pa samo še o lipovski 
coni, drugo pa nič. Zanima ga torej, če je tisto še naša cona tam, ali bi obrtniki lahko ali 
bodo gradili ali pa iz nje nič ne bo. 
Zavedati se je potrebno, da delovna mesta občina potrebuje, saj je velika brezposelnost tudi 
tu pri nas.  
25V. Direktorja občinske uprave prosi, da javno poda odgovor, kako daleč je glede športnega 
objekta ŠD Ižakovci glede dokumentacije.  
 
Župan odgovarja svetniku Štefanu Perši.  
Glede industrijske cone se vlagajo napori, da zadeva oz. postopek teče naprej. Logistični 
center v Lipovcih, tam ne moremo nič, sicer smo pomemben člen, nismo pa edini. Glede 
industrijske cone Beltinci pa vemo, kaj je še potrebno vložiti (torej še tista manjkajoča 
infrastruktura) in bo cona dokončno zaživela.  
 
Smodiš Venčeslav daje odgovor glede ŠD Ižakovci. Zadeva je namreč zastala, ker je bila 
narejena oz. dana  plomba s strani inšpektorja, da se na novo nastale parcele odmerijo. 
Vendar pa zadeva gre naprej, čaka se sedaj še na vknjižbo da se prenese lastništvo.  
 
Svetnik Slavko Petek: 
26V. Postavlja vprašanje, ali se kaj dela na izvozu vpadnice iz Bratonec na Dokležovsko 
cesto. Prvi problem namreč je ta, da je odsek zelo nevaren. Boljše bi bilo, če bi bil narejen 
otok ali rondo, saj bi se tako zmanjšal pretok voznikov ki peljejo skozi Bratonce. 
27V. Občani ga prosijo, da prenese županu, če bi lahko imel enkrat mesečno odprt telefon v 
studio internega kanala in bi se lahko občani obračali s svojimi vprašanji nanj. 
39P. Daje pobudo, da se preko ZTK Beltinci naredi plan koliko občina ima svojih proslav, ki 
jih skozi tekoče leto prireja in tudi predlaga, da se aktivno vključi tudi OŠ. Sam se spomni, 
ko je bil še učenec, je večkrat sodeloval na proslavah in temu bi moralo biti tako tudi sedaj. 
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Prav tako ga tudi moti, saj smo imeli v tem mandatu kar dve proslavi in se občani 
pritožujejo, da nista bili organizirani kot bi želeli.  
 
Župan odgovarja svetniku Slavku Petku. 
Glede ostrega vključevanja na relaciji Bratonci-Dokležovje pove, da mu je problematika 
znana in da se bo na tem še delalo v bodoče. Predlog je dober. Glede odprtega telefona pa 
meni, da ga v vsakem trenutku lahko kdorkoli ga potrebuje pokliče, ali se naroči pri njem in 
pride v pisarno. Nikogar še ni nikoli zavrnil oz. odslovil, njegova vrata pisarne so zmeraj 
odprta za pogovore, razgovore in morebitna vprašanja. Glede proslav pa je zelo presenečen-
on namreč ni slišal nobene negativne pripombe na do sedaj izvedene. Vse so bile inovativne, 
kreativne, na višjem nivoju – in kot take želi da so tudi v bodoče.  
 
Svetnik Roman Činč: 
40P. V imenu KS Beltinci daje pobudo, saj se mimo igrišča za OŠ Beltinci po Žitni ulici 
odvija promet dokaj hitro in zato predlaga namestitev ležečih policajev. Poleg tega naj se 
omejitev hitrosti postavi na 40. 
 
Župan mu daje odgovor, da se je potrebno za vse te stvari glede varnosti obrniti na 
medobčinsko inšpektorico, ki bo pregledala teren, opredelila in izvedla ukrepe, ki bodo 
najboljši. 
 
Svetnik Igor Adžič: 
41P. Daje predlog, da bi se lahko v bodoče podeljevalo več štipendij manjše vrednosti in bi 
tako lahko več študentov naše občine bilo deležno tega. Obstoječi pravilnik in zakon pač 
nalaga in je izveden kot je, to je dobra gesta občine, vendar pa vidimo, kakšno je socialno 
ekonomsko stanje naših občanov. S tem bi staršem zelo pomagali.  
28V. Prav tako opozarja na še drug pereči problem. Namreč se moramo zavedati, da je 
občina soustanoviteljica Zdravstvenega doma Murska Sobota in le-ta ima izgubo preko 2 
mio evrov. Zanima ga, ali je  občinska uprava že dobila kakšno poročilo oz. dopis od 
pristojnih iz zavoda, da je temu tako in da bomo posledično imeli v občini slabšo oskrbo 
zaradi tega.  
 
Glede industrijske cone Beltinci pa Igor Adžič prisotne seznani, da je bil leta 2006 sprejeti 
sklep s katerim je bil narejen bypass, vendar pa opominja, da so takrat bila to nezakonito 
potrošena sredstva iz podjetniškega sklada in se takrat nihče ni vprašal in se tudi sedaj ne 
vpraša, zakaj se je to naredilo oz. dovolilo, da se je naredilo. Zakaj ni zaživela že ta 
industrijska cona, zato ker občinska uprava ni naredila nič in ni pripeljala nobenega 
investitorja. Občina ima pogodbo o odobritvi projektov a nima o sofinanciranju kanalizacije 
saj ima država likvidnostne težave – gre za odhodkovne vidike državnega proračuna.  
 
 
Župan odgovarja Igorju Adžiču, da je res kot pravi glede štipendij. Letos je bil razpis izpeljan 
po obstoječih pravilnikih, z obstoječim točkovanjem, za drugo leto bodo pa pripravljeni novi 
(tudi za ostala področja). Tudi sam je bil vedno mnenja in je zagovarjal to, da naj se pomaga 
čim večim ljudem.  
Glede zdravstvenega doma še občina ni dobila teh informacij in se bomo pozanimali kako je 
s tem. Nihče si namreč ne želi negativnih vplivov za našo postajo kot tudi ne krčenje storitev 
za naše občane.  
Glede industrijske cone Beltinci pa je bil danes opravljen okvirni razgovor in se je dotaknilo 
tudi področja investitorjev. Na liniji smo z RRA Mura Murska Sobota, in skupaj se peljejo 
določene aktivnosti, da se promovira, da se vidi, kaj ima regija za ponuditi in na podlagi tega 
se bo vedelo, koliko se česa kje najde, kam se lahko koga usmeri in kam se lahko vlaga oz. 
investira. Pomembno je sedaj le to, da se pride mimo ministrstva za kmetijstvo. Zemljišča 
imamo pripravljena, investitorje se je iskalo in se jih bo iskalo še naprej.  
Svetnica Genovefa Virag: 
42P. Ker se bliža dan žena in materinski dan daje pobudo vsem prisotnim in tudi tistim, ki 
spremljajo predvajanje seje občinskega sveta, da je kulturna dvorana ob prireditvah vedno 
na pol prazna. Moti jo to, da se proslav ne udeležujejo v večjem številu. Udeležiti bi se jih 
morali tako predsedniki KS-ov, predstavniki zavodov, društev. Slovesnosti ne bi smeli 
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zamuditi tudi ne člani občinskega sveta, kulturniki in  s tem bi pokazali, da nam je mar za 
občino, za skupnost v kateri živimo. V občini imamo ogromno društev in glede na to, bi 
morala dvorana kar »pokati po šivih«, toliko obiskovalcev bi morala imeti. S tem ko se 
udeležujemo proslav dajemo poklon in izrazimo spoštovanje tudi do samega praznika in tudi 
nenazadnje tistim, ki so se trudili in proslavo pripravili. Tako se naužijemo vsi skupaj tudi 
t.i. kulturne hrane, ker je ta obdržala državo skozi vsa stoletja.  
 
Župan izrazi strinjanje z razpravljalko, svetnico Genovefo Virag.  
 
Svetnik Alojz Forjan: 
29V. Zanima ga za vrtino in za steklenjake – tople grede, zanima ga kako je z aktivnostmi na 
tem področju. 
 
Glede vrtine župan odgovori, da le-ta ni občinska in ne moremo o njej nič kaj več reči. Glede 
podjetja Sončni vrt d.o.o. in rastlinjakov pa je s predstavniki opravil razgovore in so dobili 
sredstva na razpisu ter gredo v prvi fazi v nadaljevanje projekta. Zadeva se bo realizirala, 
odpirala se bodo delovna mesta, vendar kaj več bo znal o tem povedati le še direktor 
podjetja.  
 
 
AD 10 - Obravnava in sprejem Programa ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Občini Beltinci za leto 2011 
 
 
Pri tej točki poda poročilo predsednik odbora za kmetijstvo in prehrano, Štefan Žižek, ki 
pove, da je v sladu z določili pravilnika odbor na svoji 2. redni seji dne 28.02.2011 pripravil 
predlog Programa ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Beltinci za leto 2011 iz proračuna Občine Beltinci za leto 2011.  
 
Jožefa Ferčaka zanima ali pri ukrepu »sofinanciranje prevoza mleka« dobi sredstva 
kmetovalec oz. prevoznik. Dobi odgovor, da kmetovalec.  
 
Po zaključku razprave sledi glasovanje od dveh predlogih sklepov. 
 
1. Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. Glasovanje: ZA: 16, 
PROTI: 0. 
 
Sklep št.: 55/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za kmetijstvo predlagani 
Program ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Beltinci za leto 2011, predvidenih v  8., 11 in 13. členu Pravilnika 
o dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Beltinci in sicer: 
 
a) za ukrep iz 8. čl. pravilnika: »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo« ( za nakup rastlinjakov in opreme: investicije v rastlinjake, zamenjava 
folije, namakalne cevi, folije za prekrivanje iz tkanine, talne-perfurirane folije) je 
pomoč do 30% vrednosti oz. upravičenih stroškov. Okvirna skupna višina sredstev za 
ta ukrep je: 8.000,00 EUR; 
 
b) za ukrep »Pomoč za arondacijo (zaokrožitev) zemljišč« (11. čl. pravilnika) se 
sofinancira 100%  za upravičene  stroške pravnih in upravnih postopkov (za plačilo 
upravne takse za odobritev pravnega posla, za notarsko overitev pogodbe in za 
zemljiškoknjižni predlog); skupna okvirna višina za izvedbo tega ukrepa je 1.500,00 
EUR; 
 
 c) za ukrep iz 13. čl. pravilnika  »Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem 
sektorju«-izobraževanje usposabljanje kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu 
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se predvidi intenzivnost pomoči 50% upravičenih stroškov. Okvirna višina  sredstev 
za izvedbo tega  ta ukrepa je 2.000,00 EUR. 
 
 
2. Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. Glasovanje: ZA: 17, 
PROTI: 0. 
 
Sklep št. 56/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za kmetijstvo predlagani 
predlog dodatnih  ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za leto 2011 in sicer: 
a) za  sofinanciranje stroškov analize zemlje  v višini 50% , okvirno predvidena 
sredstva v ta namen so v višini 5.000,00 EUR;   
b) za nakup apnenca (fino mleti apnenec) v višini 50% stroškov nakupa, okvirno 
predvidena sredstva za ta namen so v višini 45.000,00 EUR; 
 c) za testiranje škropilnic v višini 50% stroškov testiranja, okvirno predvidena 
sredstva v ta namen so 1.500,00 EUR; 
d) za sofinanciranje stroškov prevoza mleka v višini 0,01 EUR/1iter, predvidena 
okvirna sredstva za ta namen so 10.000,00 EUR. 
 
 
AD 11 - Predlog Letnega programa športa Občine Beltinci za leto 2011 
 
 
Pri tej točki dnevnega reda je razlagalec gradiva predsednik Odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti, Slavko Petek.  
 
Predsednik odbora pove, da je odbor na svoji 2. redni seji, ki je bila 14.03.2011 obravnaval 
predlog letnega programa športa za leto 2011. Pred tem se je seznanil s pravilnikom za 
vrednotenje programov športa in z merili, pogoji ter normativi za vrednotenje v Občini 
Beltinci. Člani odbora so opozorili, da so členi 10,11,12 nejasni oz. se pojavljajo pravne 
napake in predlagajo statutarni komisiji, da na prvi svoji naslednji seji pravilnik za 
vrednotenje programov športa v občini pregleda in spremeni. Prav tako bo merila potrebno 
za naslednjo leto spremeniti oz. dopolniti. Odbor občinskemu svetu predlaga, da predlagani 
Letni program športa za leto 2011 v predloženi obliki in vsebini sprejme.  
 
Pri tej točki razprave ni, zato župan predlaga glasovanje o predloženi vsebini sklepa. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17. 
 
Sklep št. 57/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti predlagani Letni program športa Občine Beltinci za leto 
2011 v predloženi vsebini. 
 
 
 
AD 12 - Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Beltinci v letu 2011 
 
 
Na podlagi pobud iz strani KS-ov in pobud za določene projekte in zemljišča s strani  drugih 
oseb se pristopilo k spremembi plana, da se lahko izvede transakcija z zemljišči, v uvodu 
pove župan dr. Matej Gomboši. 
Podrobno predstavitev te točke poda direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš.  
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Štefan Perša pove, da se sicer  strinja z predlogom, vendar pa ga zanima če bo občino to kaj 
v letošnjem letu finančno bremenilo? Glede na to, da moramo sredstva varčevati zaradi 
izgradnje kanalizacije.  
Podrobno mu je odgovor na vprašanje podal direktor občinske uprave, ki mu je tudi podal 
odgovor, kje se v naravi nahajajo parcele, ki so zapisane v predlogu Letnega načrta 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2011.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št.: 58/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in 
razpolaganja z  nepremičnim premoženjem Občine Beltinci za  letu 2011 v predloženi 
vsebini. 
 
AD 13 - Potrditev DIIP obnova Športno rekreacijskega centra Lipovci 
 
Gospod Beznec Peter, ki je bil razlagalec gradiva pri tej točki dnevnega reda, je povedal, da 
se pripravljajo na prijavo na razpis Ministrstva za kmetijstvo. Le-to zahteva, da je potrjeni 
DIIP vključen v proračun občine. Dokument, katerega so prisotni dobili v gradivu gospod 
Beznec ni podrobno predstavljal, je pa prisotne člane OS in članico OS seznanil z finančnim 
delom tega projekta – torej navedel je zneske oz. procentualno razdelitev. Ministrstvo torej 
krije 85 % upravičenih stroškov, strošek DDV je strošek občine in 15 % upravičenih 
stroškov.  
 
Terminski plan je da se izvede v 2011, postopki za razpis in začetek predvideni  v mesecu 
juniju 2011.  
 
Župan, dr. Matej Goboši še doda, da je v proračunu občine sprejeta postavka za ta projekt s 
pogojem, da se sprejme diip na občinskem svetu – sedaj pa se naj odločijo. Glede delnih 
odstopanj pri sofinanciranju s strani občine pa je podrobno obraložitev članom občinskega 
sveta podal računovodja Šefan Činč.  
 
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 58/V: 
1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Obnova ŠRC 

Lipovci«, ki ga je izdelal Center za zdravje in razvoj, Arhitekta Novaka 2b, 9000 
Murska Sobota, pod številko: DIIP 1/2011, z januarja 2011. 

2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 428.177,74EUR (z DDV). 
3. Vire za financiranje zagotavljata: 

- investitor Občina Beltinci v višini 124.885,17 EUR 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano preko javnega razpisa za 

ukrep 322 – OBNOVA IN RAZVOJ VASI v višini 303.292,56EUR. 
4. Odobri se izvedba investicije.  
5. Investicija je zajeta v Načrt razvojnih programov Občine Beltinci za obdobje 2010 

– 2013. 
 
S tem je bil dnevni red 5. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan in je župan 
dr. Matej Gomboši sejo zaključil ob 21.32 uri. 
 
Seja je posneta na magnetogramski trak in se hrani v Arhivu Občine Beltinci. 
 
 
Zapisala:        Župan: 
Lilijana ŽIŽEK        dr. Matej GOMBOŠI 


