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OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 
 

ZAPISNIK 
27. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 

ki je bila 25. oktobra 2013 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, Alojz Ladislav HORVAT, Dušan HORVAT, 
  Srečko HORVAT, Štefan PERŠA, Slavko PETEK, Jožef RUŽIČ,  

Marjan SMODIŠ, Alojz SRAKA, Genovefa VIRAG, Bojan VEREŠ, 
Matej ZAVEC, Bojan ŽERDIN, Štefan ŽIŽEK. 
 

ODSOTNI: /. 
 
PRISOTNI OSTALI 
VABLJENI:  Izidor Lebar, predsednik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Tatjana Trstenjak, višja 
svetovalka II v občinski upravi, računovodja Štefan Činč, direktor RA Sinergije Moravske Toplice, 
Stanislav Sraka,  predstavnik RRA Mura Murska Sobota, Feri Gönc. 
 
SEJO VODIL: dr. Matej GOMBOŠI, župan Občine Beltinci. 
 
Ugotavlja, da je prisotnih 17 članov občinskega sveta Občine Beltinci, kar pomeni da je zagotovljena 
sklepčnost in se seja lahko nadaljuje. Prisotnim prebere vsebino dnevnega reda 27. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci. 
Prisotnim obrazloži umestitev dodatne točke na dnevni red 27. redne seje Občinskega sveta. Pred časom 
je namreč bi sestanek vlade z mestno občino Ljubljana, kjer se je določilo Vladi RS kar veliko nalog in 
tudi koliko sredstev mora le-ta zagotoviti za MO Ljubljana. Na nedavnem srečanju občin z Vlado, ki je 
bila ta teden v Celju pa se ni udeležil noben predstavnik Vlade. Sestanek sta sklicali dve ustanovi, v 
kateri smo včlanjeni tudi mi – to sta Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije. Tam so bili 
sprejeti sklepi, kar pomeni enakopravno in enakovredno obravnavanje vseh občin – brez izjeme.  
 
Svetnik Slavko Petek predlaga, da naj se točka AD 4 – kjer se bo izvedlo glasovanje o imenovanju 
predstavnikov Občine Beltinci v Svet zavoda OŠ Beltinci premakne na poznejše obravnavanje-lahko na 
mesto zadnje točke, saj bo eden od kolegov svetnikov sejo zapustiti predčasno, ker se bo  v prostorih 
gradu udeležil otvoritve slikarske kolonije Izak Lipovci in zato prosi ter predlaga, da se o njegovem 
predlogu glasuje.   
 
Razprave o dodatnih spremembah dnevnega reda ni bilo, zato župan pove, da se bo najprej glasovalo o 
predlogu svetnika Slavka Petka in sicer, da se točka AD 4 – premakne na zadnje mesto dnevnega reda. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta Občine Beltinci. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 

 

Sklep št. 335/V: 
Točka dnevnega reda AD 4 – Imenovanje članov Sveta OŠ Beltinci – predstavnikov ustanoviteljice 
– se pomakne na 12. (zadnje) mesto dnevnega reda 27. seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
 
Nadalje se glasuje o predlogu gospoda župana o umestitvi dodatne točke dnevnega reda 27. redne seje 
na podlagi uvodne obrazložitve. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15. PROTI: 0. 
 
Sklep št. 336/V: 
Na dnevni red 27. redne sej Občinskega sveta Občine Beltinci se dodatno na predzadnjo  točko – 
AD 11 uvrsti nova točka dnevvnega reda z nazivom – Podpora prizadevanjem za enakpravno 
obravnavanje vseh občin v Sloveniji. 
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Ob koncu se izvede še glasovanje o tako spremenjenem dnevnem redu 27. redne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci z vključenima prejšnjima dvema potrjenima predlogoma oz. sklepoma. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 337/V: 
Sprejme se dnevni red 27. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in sicer: 

1. Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 26. redne seje in 4. izredne seje občinskega 
sveta. 

2. Seznanitev z letnim poročilom Regionalne razvojne agencije MURA M. Sobota za leto 
2012. 

3. Seznanitev z letnim poročilom Razvojne agencije SINERGIJA, M. Toplice za leto 2012. 
4. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2013. 
5. Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Beltinci. 
6. Poročilo in obvestila župana Občine  Beltinc o dogajanjih v občini. 
7. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
8. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih 

komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov-prva obravnava.  

9. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Beltinci v najem 
(zakup). 

10. Odločitev o  višini in številu štipendij Občine Beltinci v šolskem letu 2013/2014. 
11. Podpora prizadevanjem za enakopravno obravnavanje vseh občin v Sloveniji. 
12. Imenovanje članov Sveta Osnovne šole Beltinci-predstavnikov ustanoviteljice. 

 
 
AD 1 - Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 26. redne seje in 4. izredne seje občinskega 
sveta 
 
Razprave pri tej točki ni bilo zato se predlaga glasovanje o vsakem zapisniku posebej. 
 
1. Zapisnik 26. redne seje OS. 
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 338/V: 
Sprejme se vsebina zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani 
vsebini in obliki. 
 
2. Zapisnik 4. izredne seje OS. 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 339/V: 
Sprejme se vsebina zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki 
in vsebini. 
 
Ob pregledu sklepov prejšnjih dveh sej (26. redne in 4. izredne)  je bilo ugotovljeno, da so bili vsi sklepi 
realizirani.  
 
Seje se je udeležil svetnik Duh Martin. 

 

AD 2 - Seznanitev z letnim poročilom Regionalne razvojne agencije MURA M. Sobota za leto 2012 
 
Pri tej točki poda poročilo predstavnik RRA Mura Murska Sobota, Feri Gönc.  
 
Svetnika Alojza Ladislava zanima, zakaj nismo dobili sredstev, ki bi jih morali (sredstva za Prekmurje) 
saj bi naj nam bila odvzeta in dana drugim – o tem so pred časom pisali tudi vsi mediji.  
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Gospod Gönc obrazloži svetniku, da je odgovor podan izrecno v zakonu za Pomurje, kjer je jasno 
zapisano, da so sredstva z zakonom določena in da se bodo do konca 2015 sigurno dodelila. RRA Mura 
namreč tudi ni v stanju odločati o teh sredstvih, se pa lahko pritiska na odgovorne, da se bo tak kot je 
zapisano tudi realiziralo. Kar se tiče situacije gospodarske, stvar ni rožnata tudi drugod, ne samo pri 
nas, vendar pa jo določene regije znajo premagovati. Gospod Gönc poudarja, da pa vseeno v Pomurju 
nismo na repu razvitosti, saj delež brezposelnosti pada, dodana vrednost raste – torej kar se tiče 
ukrepov zakona so prinesli nekaj pozitivnega in smo na dobri poti razvoja.  
 
Seveda je želja vseh, da sredstva Pomurje dobi čim prej, da gremo res na tej poti naprej in da se bo 
brezposelnost zmanjšala in da bo rast res večja, ob koncu te točke doda župan dr. Matej Gomboši. 
 
 
AD 3 – Seznanitev z letnim poročilom RA Sinergije Moravske Toplice za leto 2012  
 
Poročilo pri tej točki podal direktor RA Sinergije M Toplice, Stanislav Sraka. 
 
Glede 8. javnega razpisa želimo, dodaja župan dr. Matej Gomboši, da nam pomagata obe agenciji, da 
dobimo ustrezno podporo in informacije, da se lahko odlično pripravimo ter da imajo od tega koristi tudi 
naši občani.  
 
Svetnik Srečko Horvat pove, da imamo eno in edino legalno industrijsko obrtno cono v občini- pri ČN v 
Beltincih in že leta in leta ne more zaživeti. Zanima ga in to sprašuje direktorja Stanislava Srako, ali je v 
okviru delovanja njihove agencije tudi možnost, da se predstavimo kakšnim zunanjim tujim podjetjem, 
saj očitno kot vidimo vodstvu občine ni v interesu, da bi se v tej coni karkoli uredilo in da bi le-ta 
zaživela. 
 
Župan mu takoj odgovori, da interes občine seveda obstaja, da ni tako kot pravi svetnik Srečko Horvat.  
 
Stanislav Sraka pa obrazloži, da so za vsako podjetje pomembni trije pogoji, ki morajo biti izpolnjeni. In 
sicer: bližina avtoceste, lahek in enostaven dostop, varno okolje za svojo družino. Občina kot ve 
izpolnjuje vse te pogoje, ne ve pa zakaj se nič ne zgodi. Izgovorov ne namerava iskati, se pa spomni, da 
tudi pri Granaru v Beltincih je bilo vse pripravljeno pa investitorjev ni bilo, je bila tu mogoče težava v 
ceni? Mogoče pa nismo vroča destinacija, kamor bi prihajali drugi- to je samo njegovo osebno mnenje, 
vsekakor pa imamo v občini industrijsko tradicijo, smo marljivi, delovni ljudje, infrastrukturo imamo 
dodelano in razdelano in ne vidi zadržkov, zakaj se ne bi še kaj več v občini lahko razvilo. Dejstvo pa je 
tudi, da je zakon o Pomurju prinesel določen premik, saj se statistika sama po sebi ne spremeni kar 
tako. Kar pa je v njihovi moči, radi na agenciji pomagajo. Dodatno pa še daje predlog, da bi bilo dobro 
»pogledati k sosedu« in videti, kaj se tam dogaja in kako je tam drugače kot pri nas?  
 
Svetnik Srečko Horvat daje repliko saj se nekako ne strinja s povedanim. Za primer navede sosednjo 
občino Odranci, ki pa je zanimiva za investitorje, naša pa je še bližje pa ni? 
 
Gospod Gönc pove, da v primeru Cartago je njihova agencija sodelovala pri tistem projektu in je hotel 
tudi že povedati, kako funkcionirajo pri pridobivanju tujih investitorjev, na kakšen način jih privabijo in 
jim predstavijo želene lokacije. Do sodelovanja med njihovo agencijo in občin lahko pride. Poudarja, da 
druge regije tega ne počno. Interes investitorja se pošlje občinam in potem le-te pošljejo kar imajo za 
ponuditi. Odgovori se pošljejo potem morebitnim investitorjem, ki se potem čisto sami odločajo. Sami 
jim ničesar ne narekujejo in tudi ničesar ne prigovarjajo – to je nekako en način. Drugi pa je povsem 
drugačen, ko je investitor že znan in delajo za njega, če ga imajo in delajo z občino  ter ustvarjajo pogoje 
za investicije – tu občine podajo in izrazijo svoje interese.  
 
Sejo je zapustil svetnik Alojz Sraka.  
 
 
AD 4 – Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2013. 
 
Župan dr. Matej Gomboši v uvodu pove, da rebalans odraža dejansko stanje. Večino projektov, ki so bili 
ocenjeni in razpisani je občina dobila, o nekaterih pa žal še nimamo odgovorov. Še pove, da dodatnih 
predlogov ni bilo podanih, zato je končni predlog nocoj na seji sveta.  
 
Vsebino odloka v nadaljevanju prisotnim predstavi finančnih Štefan Činč. 
 



4 

 

Predlog rebalansa je obravnaval tudi odbor za proračun in finance na svoji 15. rednji seji kjer je sprejel 
sklep, da se OS predlaga, da sprejme rebalans v predloženi vsebini in obliki, pri tej točki poda poročilo 
predsednik odbora Roman Činč.  
 
Svetnik Jožef Ferčak spomni prisotne, da so prejeli zapisnik koordinacijskega sveta predsednikom 
krajevnih skupnosti, ki je bila sklicana na pobudo dne 22. oktobra 2013. Prebere predlagani tam 
soglasno sprejeti sklep – o tem, da naj se priklop na kanalizacijsko omrežje plača oz. pokrije iz 
občinskega proračuna iz sredstev komunalnega prispevka (za tiste objekte, ki so v lasti KS-ov:vežice, 
domovi), ki ga namensko pobira. Kot strošek se ga naj upošteva v letošnjem rebalansu.  
 
Štefan Činč pojasni, da je pobuda predsednikov KS-ov in ne svetov KS-ov. Razpravlja se lahko le o 
relacijah – sveti KS-ov lahko predlagajo OS, ne predsedniki sami-morali bi imeti sklepe svetov KS-ov 
nocoj na seji. Poleg tega doda, da je NUSZ primeren vir za plačilo priklopa omenjenih objektov na 
kanalizacijsko omrežje.  
 
Župan dr. Matej Gomboši pove, da vsi razumemo, kakšne so te stvari, smo vedno pomagali in bomo 
tudi še v bodoče pomagali, vemo, koliko projektov se naredi, da bi se vse vasi lepo razvijale. To  ni 
predlog, ki bi bil oblikovani v skladu z poslovnikom – vemo kako in kdaj se vlagajo amandmaji. Imamo 
odlok o komunalnem prispevku, imamo tudi odlok o NUSZ, ki prav tako pravi, kako se sredstva lahko 
uporabijo. Lastnik mora plačati prispevek in občina je potem dolžna zgraditi, tu v tem primeru pa je 
lastnik krajevna skupnost in v tem momentu namreč nimamo postavke, iz katere bi lahko pokrili želeno 
oz. kot predlagajo predsedniki  v omenjenem sklepu. Omenjeno bi lahko mogoče uredili na kakšen drugi 
način, da se pride do priklopov omenjenih objektov.  
 
Jožef Ferčak daje  repliko na povedano, saj se s  tem nikakor ne strinja. Poudari, da v krajevnih 
skupnostih ne trošijo sredstva kar tako, ampak pazijo kako se sredstva porabljajo. Prosi za voljo in 
razum ter da se omenjeni predlog potrdi.  
 
Župan dr. Matej Gomboši vztraja pri povedanem in želi, da se najde rešitev, vendar v tem momentu ni 
posebej za to namenjene postavke.  
 
Jožef Ferčak želi, da župan čim prej zato skliče sestanek in tam se naj dogovorijo o tem.  
 
Svetnik Igor Adžič izrazi presenečenje, saj bi rad vse svetnike razen beltinskih spomnil na čas junija 
2011 ko se je sprejemal odlok o opremljanju stavbnih zemljišč in komunalni prispevek. Takrat smo pri 
odloku obravnavali tudi obračunska obdobja in nekateri še vedno ne vedo kar so sprejeli oz. ne znajo 
brati odlokov ali pa jih je popust zavedel. V 18. členu namreč so potrdili, kdor je oproščen plačila 
komunalnega prispevka ter tudi da je komunalni prispevek izključno občinski prihodek. Vsled 
navedenega predlaga premislek o morebitni spremembi omenjenega odloka. Zato pa poziva vse, ki so 
odlok podprli da pridejo pred govorniški oder in priznajo, kar so naredili s sprejetjem tega odloka 
občanom. 
 
Svetnik Štefan Žižek  predlaga, da se omenjeni predlog KS-ov uvrsti v proračun za leto 2014, saj se 
sedaj v rebalans proračuna ne more kar tako samo umeščati. Opozarja pa pri tem na gasilske domove, 
če se mogoče kdo zaveda kaj je z njimi- so le-ti tudi tu zajeti ali ne? 
 
Svetnik Alojz Forjan  pove, da je to majhen strošek in se ne strinja s tem, da se govori, da bodo priklopi 
tako zelo dragi. Velja pa dodati, da tako kot se bomo dogovorili tako bo tudi najboljše – dogovoriti pa se 
pošteno in prav. 
 
Finančnik Štefan Činč ponovno ponovi, kar je že prej rekel in sicer, da so relacije po odloku in statutu 
znane ter da je svet KS legitimen sogovornik in v sled navedenega predlaga, da se oblikuje komisija, v 
kateri ne bo predsednika krajevne skupnosti in le-ta naj nastopa v imenu in za krajevne skupnosti in 
bo tako predlog prispel po pravni pravi poti. 
 
Svetnik Jožef Ferčak replicira kolegu Igorju Adžiču, saj se ne strinja s tem, kar je povedal glede odloka o 
komunalnem prispevku – razlike so majhne, o tem sploh ni vredno razpravljati. Nikomur ni trgal nič da 
bi on imel manjši prispevek kot ga ima zdaj. 
 
Svetnik Igor Adžič  govori na strokovnem nivoju, ne zapušča ga spomin, župan kot predlagatelj odloka v 
prvi obravnavi predlagal brez obračunskih enot za vse enako. Zakaj  bi nekdo, ki najmanj plačal, največ 
dobival – pa je bilo to preglasovano s strani vseh izven Beltinec. Pa bi naj bili vsi v enakopravnem oz. 
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enakem položaju? Posledice sprejetega se že čutijo  in se še bodo, če se odlok ne bo spremenil.  
Svetnica Genovefa Virag pove, da se ji zdi vse skupaj malo hecno. Meni, da glede na to, da je vse 
analizirala in vse pregledala, da so Beltinci napram drugim krajevnim skupnostim zelo priviligirani. 
Spomni prisotne na ureditev vaškega jedra – Beltinec, če bo do tega prišlo, bo to velik strošek, tukaj pa 
se sedaj pogovarjamo na dolgo in široko  o ne tako zelo visokih sredstvih, ki pa bi zelo pomagala vsem 
krajevnim skupnostim.  
 
Župan dr. Matej Gomboši ponovno poudari, da v občini pomagamo vsem krajevnim skupnostim in 
nikogar ne izpostavljamo.  
 
Svetnik Štefan Perša pove, da bi bil najbolj srečen, če bi se nehali iti otroški vrtec. Vedno se obnašamo 
nezrelo in kažemo s prstom drug na drugega in krivimo drug drugega. To ni prav – ali bomo delali 
skupaj za dobrobit vseh ali pa ne. Strinja se z kolegom Štefanom Žižekom, ki je opozoril na gasilske 
domove, tudi sam se sprašuje o objektih ki so eni v lasti občine, druge v lasti krajevnih skupnosti. Ta 
predlog so le drobtinice in zato se sedaj pogajamo že nekaj časa. Če ne bi bilo krajevnih skupnosti se 
tako ali tako nič ne bi delalo, še dobro da jih imamo ter da živijo. Kolegu Igorju Adžiču pa pove, da naj 
se ne boji on da bi se v drugih vaseh kaj delalo iz denarja, ki pripada Beltincem – to je le iz 
komunalnega prispevka iz določene vasi mišljeno.  
 
Svetnik Alojz Ladislav Horvat vpraša, če se bodo občine združevale, kdo bo plačal oz. poravnal dolg, ki 
ga nekatere občine že zdaj imajo. Vendar pa ga je župan dr. Matej Gomboši napotil s tem vprašanjem na 
točko pobude in vprašanja, da tam to izpostavi, ko bo točka na sporedu. 
 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 1. 
 
Sklep št. 340/V: 
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2013 v predloženi obliki in 
vsebini. 
 
 
AD 5 – Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Beltinci. 
 
Predlog dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Beltinci pri tej točki poda 
višja svetovalka II v občinski upravi Tatjana Trstenjak. 
 
To točko je na svoji redni seji pregledal tudi odbor za prostorsko planiranje. Predsednik odbora Štefan 
Perša prisotnim predstavi predlog sklepa, ki je bil na odboru sprejeti – predlaga se OS, da predlagano 
dopolnitev načrta potrdi oz. sprejme v predlagan obliki in vsebini. 
 
Prav tako je načrt razpolaganja pregled Odbor za proračun in finance. Predsednik odbora, Roman Činč 
poda poročilo – predlaga OS, da se dopolnitev načrta sprejme v predlagani obliki in vsebini. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov OS. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0 
 
Sklep št. 341/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Beltinci v letu 2013. 
 
 
Seja  se prekine za 15 minut.  
 
 
Na sejo sveta se vrnil svetnik Alojz Sraka. 
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AD 6 – Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini 
 
Pri tej točki župan dr. Matej Gomboši poda poročilo o dogajanjih v občini od zadnje seje občinskega 
sveta. Projekt SOLAR ENERGO je zaključen in vsak občan si lahko ogleda koliko energije lahko pridobi 
na svojih objektih – stanovanjskih hišah v avli občinske stavbe. Prav tako smo na tem področju dobili 
oz. prejeli prvo nagrado na mednarodni konferenci, saj smo občino predstavili v dobri luči. Nadalje pove, 
da je končana kolesarska steza Beltinci-Ižakovci, tudi nov most je že postavljen, rekonstruira se cesta 
Beltinci-Melinci z novim mostom, med Ižakovci-Bistrico in Melinci se končuje znotraj vasi tudi meritveni 
otok za varnost prometa. Izvedba le-teh je bila, mora povedati kar težka, ko so se zadeve projektirale 
skozi vasi, smo k sodelovanju povabili tudi krajevne skupnosti, da bi delali z roko v roki, potem pa smo 
pri izvedbi naleteli na kar nekaj težav in tudi kot sam meni nepotrebnih komentarjev, ki so bili izrečeni 
preveč na pamet, poleg tega pa se je vznemirjalo občane, kar pa nikakor ni bilo potrebno. Prav tako je 
prihajalo do neprijetnosti, saj nekateri niso hoteli prodati svojih zemljišč zaradi raznoraznih govoric in 
neresnic. Prosi že vnaprej da se za vse dogovorimo sproti, rešujemo problematiko na licu mesta in 
vpletenim podamo dejstva in realne odgovore. Obenem pa se zahvaljuje vsem, ki so imeli potrpljenje in 
razumevanje, da se je vse izpeljalo, da je bil dosežen skupni cilj, da dobimo ceste, mostove, da bo za vse 
bolj varno in sigurno. Občina je prav tako podpisala triletno koncesijo za vzdrževanje državnih cest z CP 
Murska Sobota, kot zakon veleva se bo tudi to uredilo in izpeljalo. Prav tako je bil izveden dogovor – 
samo v ZK se mora še potrditi, da objekt šole in vrtca v Dokležovju prenesemo na občino – z KS 
Dokležovje je že urejeno, da bo lastnik Občina Beltinci. Glede prijave na razpis – Iluzionistični teater 
Gnjejzdo Beltinci še čakamo na rezultate in držimo pesti. Prav tako gre h koncu druga faza izvedbe trim 
steze – smo v fazi nabave zunanjih fitnes naprav ter ureditve balinarskega centra. Glede raznosa glasila 
je pridobil informacijo o tem, da vsi v občini prejmejo glasilo z mogoče zamikom dan ali dva, dlje pa ne. 
Prav tako je bil dosežen napredek glede denacionalizacije. Nova odločba ministrstva za kulturo je v našo 
korist, zahtevek upravičencev so zavrnili, tako da grad ostaja naš – sicer ta odločba še ni pravnomočna, 
bomo videli, če se bodo upravičenci pritožili ali ne – upamo na pozitiven razplet za občino. Osebno je bil 
župan dr. Matej Gomboši tudi pri vodstvu Direkcije RS za ceste glede dveh zadev – prvo glede ceste 
skozi KS Lipa, ki vemo v kakšnem stanju je. Žalostno je to, da je Vlada RS zelo oklestila  proračun 
direkcije za področje državnih cest, projekt kot tak je v redu, so rekli, ampak so zelo skromno odmerili 
višino sredstev. S tem nikakor nismo zadovoljni, saj bodo baje tudi gradbišča, ki so odprta morali baje 
zapreti.  Druga zadeva pa so  naše  kolesarske-traktorske steze ob regionalki – bili smo že zelo daleč z 
dogovori, zadnji pa potem prišel da se ne morejo traktorji preseliti na vzporedne steze, ker le-te niso 
namenjene velikim traktorjem, to je bil njihov odgovor. Možnost za razširitev le-teh obstaja, vendar pa bi 
to morali izvesti na lastne stroške. Pravila so baje znana, kakšna vozila se lahko vozijo po cestah in 
kako velika po traktorskih stezah. V KS Dokležovju poteka postopek komasacij zelo v redu, za Gančane 
pa je ponovno vložena na UE, da bo le-ta izdala odločbo. Poziva tudi ostale krajevne skupnosti, da k 
uvedbi le-te saj se bo tudi v bodoče lahko kandidirajo na pridobitev določenih sredstev ob dosegu 2/3 
podpisov vaščanov. Pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča so začela prihajati prva plačila, 
katera smo že prenakazali krajevnim skupnostim. Naš največji projekt – kanalizacija in ČN smo v 
zadnjem delu pri odpravi pomanjkljivosti, preverjanju tesnosti črpališč. V teh dneh so po gospodinjstvih 
šla obvestila o tem, kako se bo vršil priklop gospodinjstev na kanalizacijo. Ker se bo priklop vršil v 
vrstnem redu vstran od ČN – torej so sedaj prvi na vrsti Melinci in Lipa in vsled navedenega prosi vse, ki 
se želijo v tej prvi rundi priklopiti, da poravnajo svoje morebitne zaostale ali pa še manjkajoče 
obveznosti in uredijo tudi z JKP Komuna d.o.o. Beltinci vso ustrezno dokumentacijo, ki je potrebna kot 
tudi odgovore na morebitna vprašanja. Župan še doda, da je zbirni center s tem tudi že malo povezan, 
povečan, urejen, zavarovan in kot tak je tudi začel delovati. Mora pa povedati, da smo imeli nemalo 
težav predvsem z romskim prebivalstvom, a bomo sedaj namestili v dogovoru z upravljalcem Komuno 
Beltinci, Saubermacher & Komunala Murska Sobota ter z Policijo Murska Sobota namestili varnostne 
kamere. Tako bo vzpostavljen red tako za tiste, ki oddajajo kot tudi za zaposlene, ki material 
sprejemajo. Pri tem nam pomaga romski svetnik Dušan Horvat, za kar se mu župan lepo zahvaljuje. V 
Občini Beltinci se pripravljajo OPPN-ji za področja kjer je dosti praznega, ne razparceliranega prostora. 
Javna razgrnitev in predstavitev bo sledila kot veleva zakon. Na razpisu za energetsko sanacijo objektov 
smo bili uspešni in se je zato projekt na OŠ Beltinci že izvedel, vključeni v to so še objekti na Melincih, 
vrtec v Lipovcih – predvidevamo zaključek del še letos, če bo vreme dovoljevalo. Pri projektu Pomurski 
vodovod sistema C je le-ta v fazi izvajanja, začrtale so se linije poteka trase, tudi v naši občini bodo 
trpele ceste, razkopane bodo poti, zato že vnaprej prosi za razumevanje vseh. Prosi tudi za sodelovanje 
vseh, da bo projekt čim prej zaživel. Ob sodelovanju dveh največjih kulturnih društev v občini smo 
izpeljali letošnji občinski praznik ob 17. Avgustu, česar je zelo vesel in zahvaljuje se vsem za pomoč. 
Izpostavi tudi lep dogodek, ki je potekal v mesecu oktobru in sicer – pomurski oktoberfest, ki je tudi 
lepo uspel. Ljudje iz domačih krajev in širše regije so imeli tako priložnost utripa tega dogodka doživeti 
tudi doma, na domačih tleh. 
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AD 7 – Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Svetnik Marjan Balažic 
Postavlja vprašanje št. 174 – številni Bratončarji sprašujejo, kaj se zgodilo z ekološkim otokom, ki so 
bili nameščeni na sredini vasi. Le-ti naj bi se preselili na drugo stran Bratonec. Vsled navedenega 
apelira na strokovne službe občine, da se naredi revizija ekoloških otokov za vse vasi Občine Beltinci. 
Na odboru za gospodarstvo so še vedno naleteli pri sprejetju odloka za odvoz odpadkov na problem 
ekoloških otokov s strani KS Melinci, ki so nekako v podrejenem položaju, ker imajo le elenga v sami 
vasi. Krajevne skupnosti naj posredujejo občini podatke, kje bi jih želeli še imeti, saj bi tako 
razbremenili zbirni center, v veliki meri bi se preprečevalo širjenje divjih odlagališč. Sicer bi mogoče 
potem nekatera gospodinjstva izkoriščala ekološke otoke in ne bi imeli svojih zabojnikov na domačih 
dvoriščih, pa vendar je potrebno to področje nekako urediti in tudi nekako revitalizirati zadevo, dabodo 
vsi občani enakopravno zastopani v tem. 
 
Župan mu odgovori, da to že poteka, kar predlaga svetnik. S krajevnimi skupnostmi smo že o tem 
kontaktirali, seda bomo šli na dogovorjeni standard, da jih bomo imeli v občini enotno. Prej smo jih 
imeli sicer več, vendar pa je potem to pomenilo tudi večji znesek oz. strošek na položnicah občanov. 
Možnosti so odprte, seveda pa se je potrebno dogovoriti, da ne bo nekdo v priviligiranem spet drug pa v 
zapostavljenem položaju. 
 
 
Svetnik Bojan Vereš 
Pove, da se pridružuje pobudi kolege svetnika Marjana Balažica. Tudi v njihovi krajevni skupnosti v 
Ižakovcih so eni  ekološki otoki kar izginili. Apelira tudi sam, da bi morali po vaseh imeti vsaj zabojnike 
za steklo, ostalo še lahko vsak odpelje v zbirni center.  
Nadalje daje pobudo št. 184, ki vljučuje kar nekaj cestnih problematik, za katere prosi, da se čimprej 
uredijo:  
1. Glede zelo omejenega in onemogočenega vključevanja na cesto živečih stanovalcev ob cesti, kjer je 
nova kolesarska steza in ki vodi do pokopališča v njihovi KS. Predlaga otok za umirjanje prometa, saj se 
je tam sedaj zelo povečal promet, mimo prvih hiš v naselju se nekateri pripeljejo z višjo hitrostjo kot je 
dovoljeno, prav tako izpostavi drvenje traktorjev.  Otok za umirjanje prometa naj bi se vključil v 
proračun za naslednje leto, ali pa naj se postavijo oznake na cestišču za omejitev prometa.  
2. Izpostavi problematiko bankin, ki niso na novi cesti Melinci-Ižakovci dovolj utrjene. Čeprav je cesta 
nova, ni naklona, ob robovih je šoder, morala pa bi biti kot sam meni, nasuta zemlja. To naj se preveri.  
3. visoke hitrosti udeležencev v prometu v smeri iz Nemščaka v Ižakovce, kjer se delajo pločniki, na 
enem delu je le-ta zelo ozek in tam je skoraj nemogoče, da bi se srečala dva tovornjaka. Kaj pa šele bo, 
ko bodo končani pločniki. 
 
Župan mu odgovori, da se strinja glede umiritvenih otokov, imamo v občini še kar nekaj takih in 
podobnih situacij, kjer bi to bilo koristno izvesti. Bomo pogledali možnosti mogoče v naslednje 
proračunu, da se seveda zagotovi še večja varnost vseh udeležencev v prometu, seveda s stroški ki bodo 
vzdržni in ukrepi, ki bodo zadovoljili ljudi. S postavitvijo talnih oznak imamo že pozitivne odzive skupaj 
z Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Beltinci smo o tem že vodili razgovore, 
bomo pa se še pogovorili in zadeve predebatirali, da bomo videli, kako bomo to uredili. Glede bankin 
bomo pregledali zadeve in jih preverili na terenu. Glede ozkega pločnika v Ižakovcih kot svetnik Bojan 
Vereš navaja pa je žal tako saj smo imeli en primer ravno pri tem projektu, da občan žal se ni strinjal z 
pogoji in ponudbo kot je bila postavljena in je bil zelo vznemirjen in le-te ni hotel sprejeti. Ponovno 
apelira na vse občane in občanke, da v sled zagotovitve večje varnosti vseh nas, prisluhnejo tenkočutno 
in razumejo situacije in tudi da se nekako dogovorimo oz. pridemo do realizacije, da bodo potem vsi 
zadovoljni, seveda z čim manj slabe volje in z čimveč strpnosti. 
 
Svetnik Alojz Sraka 
Pove, da se njegova pobuda št. 185 nanaša na že povedano. Tudi sam se je pozabaval z otoki za 
umirjanje prometa. Imamo jih  v občini z načrtom iz leta 2010 planirane. Vendar pa da kdo ne bo 
užaljen, ne strinja se z predlaganim številom otokov, saj nekatere vasi niso niti tako majhne pa imajo 
predviden le en otok (navaja KS Melinci). Meni, da naj se le-ti planirajo oz. razporedijo glede na število 
prebivalcev in na potrebe občanov.  
Nadalje pove, da so določene krajevne skupnosti že uredile zadeve, da imajo vsi posode za smeti, 
nekatere druge pa to še čaka. 
Ko je bil med sejo na otvoritvi razstave v prostorih gradu, je opazil, da je le-ta (dvoriščni del in del 
stopnišča) v temi. Prosi, da se to čimprej uredi – pobuda št. 186. 
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Glede omejitev hitrosti po vaseh meni, da to v občini preveč parcialno rešujemo – ni enotnega sistema, 
zato daje svoj predlog št. 142, da se naredi kompletna študija za celotno občino in da se uredi ta 
problematika celovito. 
 
Župan mu odgovori, da je vseeno glede otokov vse enačiti zelo težko. Tako tudi  hitrostna in varnostna 
ovira ni oboje enako. Nekatere smo sicer skozi projekte uredili, strinja pa se z vsemi, da bomo ustrezne 
varnostne ovire še naprej nameščali v sodelovanju s policijo in nadzornikom cest v okviru veljavne 
zakonodaje. Vse pa je odvisno seveda od višine sredstev in seveda če se bo pojavil kakšen dober razpis, 
da bi lahko kandidirali nanj za pridobitev dodatnih sredstev, bo pa še toliko hitreje in bolje.  
 
 
Svetnik Srečko Horvat 
Pove, da je bilo že ogromno povedanega o varnosti na cestah in podobno. Tudi sam bo imel vprašanje 
št. 175 na to temo in sicer glede tovornjakov skozi Dokležovj. Vaščani so ogorčeni, saj tega več ne 
morejo vzdržati. Na premoženju se jim povzroča škoda, zato so ustanovili inciativni odbor in zbrali 
podpise  z zahtevo za  takojšnjo prepoved tovornjakov in špelerjev z težkim tovorom. Otem je bilo sicer 
že govora tudi na seji SPV-ja in ugotavlja se, da je poglavitna pomanjkljivost ta, da na k.o.-ju MO 
Murska Sobota manjkata 2 ali trije prometni znaki (prepoved vožnje tovornjakom), to so potrdili tudi 
policisti z prometne policije na enem od sestankov v Dokležovju, ki  so ga zahtevali ogorčeni krajani. 
Manjka tudi povezava-navezava naše občine z MO Murska Sobota in prošnja za pomoč. Vsled 
navedenega prosi, da se vzpostavi kontakt tudi z predstavnikom Policije Murska Sobota – gospodom 
Šteinerjem in da se to čim prej uredi. Vsi vemo, da je v vasi tudi šola, vrtec, frekvenca tovornjakov in 
šleperjev je velika. Zanima ga tudi, če je temu res, da naj bi dobili šoferji soglasje od občine, da lahko 
vozijo tu skozi in ali je temu res tako. Nadalje postavlja vprašanje št. 176 o nadaljevanju ali končanju 
kolesarske steze Dokležovje-Lipovci, postavka v proračunu je bila za to predvidena, pa se še vedno ni 
končalo. 
Glede izgradnje kanalizacije se je že tudi veliko povedalo, župan je povedal, da je vesel tako kritik kot 
pohval, bi pa on zato dodal, da v Dokležovju ugotavljajo, da pomanjkljivosti, ki so jih zbrali preko 
gradbenega odbora v njihovi vasi do 30. julija niso bile odpravljene, saj bi se naj dopis z zapisanim 
nekje izgubil, tako izvajalec kot nadzornik tako niso nič vedeli o tem. Boji se namreč da bodo problemi, 
če ne bodo pomanjkljivosti odpravljene oz. bo mogoče občina morala sanirati na svoje stroške. Meni, da 
bi morali nepravilnosti odpraviti pred samim podpisom oz. pred prevzemom, to je njegova pobuda št. 
187. 
 
Župan mu odgovori, da so tovornjakoi skozi Dokležovje res problem, znake z naše strani smo postavili, 
dodatno pa se bo potem tudi še preverilo z druge strani kako je tam, torej s strani k.o. Murska Sobota. 
Cesta kot sam ve je zaprta za promet z težkim tovorom, občina pa ni nikomur dajala nobenega soglasja, 
da bi se lahko težki transport vršil skozi Dokležovje, kot je bilo povedano. Tudi policijo smo prosili že 
večkrat, da bi bil tam poostren nadzor tudi z njihove strani. Glede kolesarske steze Dokležovje-Lipovci 
se išče možnost, da bi se jo res dokončalo da bomo potem imeli res povezane vse vasi. Zgradili pa smo 
na relaciji Beltinci-Ižakovci most, zato so šla sredstva najprej tja in sedaj se išče še variante, da bomo 
zaključili tudi to lipovsko, kar pa ni velik zalogaj, tega si vsi želimo. Glede kanalizacije pa doda da je za 
pohvaliti da je skrb vaščanov in da naj so brez skrbi, da se bodo zadeve pregledale, pomanjkljivosti 
sigurno odpravile, vse informacije se evidentirajo, zapisniki se tudi lahko pregledajo, če bo potrebno, 
tako da pri tako velikem projektu smo skrbni in pazimo, da bo šlo vse tako kot mora. 
 
Svetnik Jožef Ferčak 
Dotakne se ceste Lipa-Gomilice, v tem času je zapora, celi promet se vali skozi Lipo, saj je cesta 
Odranci-Beltinci zaprta. Opozarja da je cesta izredno nevarna, v katastrofalnem stanju, vendar pa 
kolikor mu je znano, da če bi imela cesta dokumentacijo, bi šla cesta skozi in bi bila obnovljena oz. 
pporavljena. Naj bi se zataknilo pri gospodu Kolariču. Meni, da bi se morali za državne ceste pobrigati v 
začetku leta, saj proti koncu leta vedno zmanjka denarja, tudi na državni ravni. Poleg tega bi morali iti 
tja in lobirati ter se meniti za sredstva že v začetku leta. Na področju izgadnje kanalizacije v občini pa 
pove, da se pridružuje mnenju kolege svetnika Srečka Horvata oz. njegovi pobudi, saj je dejansko temu 
tako, da se stvari ne sanirajo in ne popravijo, kao  da se baje ne da pogovoriti z gospodom Kolaričem in 
da so to samo vse obljube, če bo pa vse odpravljeno in popravljeno, pa je tudi veliko vprašanje. (pobuda 
št. 188) 
 
Župan mu odgovori, da cesta skozi Lipo-Gomilice je varnostna problematika,  to se strinja. Želimo da je 
čimprej to narejeno, bili so premiki v prejšnji garnituri, smo bili že zelo daleč, sedaj se režejo sredstva, 
vse občine imamo težave s tem, država je pristopila k obnovi ceste Beltinci-Odranci in je obvoz skozi 
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Lipo narejen in je res, da so sedaj vaščani KS Lipa še bolj na udaru in prometno obremenjeni. Upamo, 
da bodo vsaj v račun vzeli na državnem nivoju, da bodo cesto skozi Lipo spravili v normalne okvire oz. v 
normalno stanje, če že ne bo denarja za ureditev na novo. Župan pa glede izgradnje kanalizacije 
odgovori svetniku Jožefu Ferčaku, da dejansko tudi sam ni zadovoljen s hitrostjo odpravljanja napak, to 
je tudi glavnemu izvajalcu osebno povedal. V zadnji fazi je prišlo tudi že do menjave odgovornega vodje 
gradbišča, tako da je komunikacija sedaj maksimalna in bodo stvari šle naprej.  
 
 
Svetnik Alojz Forjan 
Sam pove, da je dosti  nergal za gradbišča, to je res širša problematika in zato prosi, da naj se 
postavljajo znaki za opozorila kot tudi naj se jih ne daje nekam v kot, da bodo vidni  – to naj se opozoril 
izvajalca kot tudi nadzornika. Nadalje tudi pove svoje videnje ob izgradnjih pločnikov po vaseh – 
predvsem pri njih na Melincih. Ljudje seveda nergajo, ker ne razumejo poteka dela kot tudi ne vedno 
kako je to v gradbeništvu. Bistveno je, da se naj pazi, če se kaj pretrga in ko se spet popravlja oz. 
asfaltira da naj se to ne počne kar sem pa tja in naj se zadeve usklajujejo na terenu sproti, da se ne bo 
pozneje spet kaj popravljalo in trgalo ter menjavalo. (pobuda št. 189) 
 
Župan pove, da je vesel, da se je sedaj tudi za Melinčarje zadeva izboljšala, da so dobili krožišče, bomo 
pa tudi uredili, da se bo vozišče malo še razširilo za avtobuse in velika vozila. Zahvaljuje se za mnenje 
okrog kanalizacije. To pa je sedaj tisto kar je prej povedal in razlagal. Vedno je namreč boljše priti z 
ugotovitvami in videnji ali mnenji na sedež občin, da se skupaj usedemo, predebatiramo in najdemo 
skupno rešitev, ne da prihaja med ljudmi do negodovanja ter slabe volje zaradi govoric, zaradi narobe 
zapažanj in opažanj. Prosi pa tudi sproti da se pove, da res ne bo prihajalo do večkratnih razkopavanj in 
prekopavanj, če vedo še za kakšne take primere, da je potrebno še kaj na gradbiščih urediti, da se uredi 
sedaj, da ne bo pozneje dodatnih nepotrebnih del. 
 
 
Svetnik Igor Adžič 
Pove, da je kanalizacija velik projekt v občini, ki sega tudi v prejšnji mandat tako občinskega sveta kot 
tudi mandat prejšnjega župana. Ostale so nedorečene kar nekatere zgodbe – že takrat so se začela 
zbirati sredstva za priključke občanov in iz leta 2006 je tudi pogodba, katero so podpisovali občani, ki 
sok temu pristopili. Le-ta je v 5. členu zelo zavezujoča, tisti, ki so plačali v enkratnem znesku takrat so 
bili prikrajšani napram tistim, ki so plačevali na obroke. Prav takko se cene kanalizacijskega priključka 
ne more opredeliti znotraj komunalne opreme. To lahko odmeri zavezancu občinska uprava s posebno 
odločbo. Zaradi navedenega prihaja do pravnega vakuma nato predlaga samostojno točko na to temo (to 
je njegova pobuda št. 190), da se pogovorijo, saj se na ta način ne postavlja vse v enakopraven položaj. 
Nekateri, ki so pravno vešči pa se lahko sklicujejo na določila v pogodbi in se lahko zgodi, da bodo 
težave zaradi tega. Predlaga torej, da se to čim prej uredi, da ne bodo posledice 
 
Župan mu odgovori, da lahko predebatiramo in se pogovorimo in tudi vse pripravimo da bo na papirju. 
Na nek način pa morajo vedeti, da se zasleduje tisti sklep OS iz prejšnjega mandata za delež 
sofinanciranja 2000 evrov po gospodinjstvu. Za obstoječe stavbe je prispevek tak, za novogradnje pa se 
odmeri komunalni prispevek po odloku kot je sprejeti. Zasledujemo prav tako cilj, da bodo vsi 
priključeni, da pa se zavedamo, da so stiske v družinah, da se poskuša v pravnih in drugih okvirjih 
reševati tudi take težave in probleme občanov. Dejstvo pa je tudi to, da še sedaj nekateri prihajajo na 
občino z željo, da poplačajo ali dolg, kar jim je še ostal, ali pa kot nekateri, da plačajo v celoti, ki takrat 
npr. niso takoj pristopili.  
 
Svetnik Štefan Perša  
 Daje pobudo št. 191 saj je kolega svetnik Bojan Vereš prej pri svoji rapravi pozabil še na eno cesto, na 
katero želi sam opozoriti in sicer cesta po Renojcaj in scier v smeri Ižakovci-Beltinci. Na drugih cestah 
so bile zgrajene steze, mostovi (ničesar sicer ne očita) vendar pa bi tudi to cesto bilo potrebno urediti, 
saj se ves promet odvija po njej in je na področju k.o. Beltinci razrušena, bankine so neprimerne in tudi 
neutrjene, stanje je porazno in ob njej prav tako živijo občani Občine Beltinci. Zato predlaga strojno 
sanacijo, na k.o. Ižakovci, kjer pa je asfalt pa ročno sanacijo in sekance, saj kot lahko vsak vidi, cesta 
razpada po širini in dolžini. 
 
Župan odgovori, da se strinja s svetnikom Štefanom Peršo, da je cesta zelo obremenjena, bomo pa se 
dogovorili da se jo bo popravilo saj se je sedaj ves promet vršil po tej že tako slabi cesti, kot opažajo. 
 
Svetnik Martin Duh 
Mora povedati, da je res, da je na Melincih res amo eno odlagališče odpadkov in to na pokopališču in 
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dejstvo je, da tudi dosti ljudi, ki niso iz naše občine odlagajo raznorazne odpadke ravno tam. Predlaga, 
da bi se namestile nadzorne kamere ali namestila tudi dodatna opozorila, saj je tam izreden nered. Bilo 
je odlagališče tudi pri kulturnem domu vendar tja ekološki otok sedaj ko je urejeno nikakor ne spada. 
Nikakor pa ne spada tudi k novim športnim objektom, ki so na Melincih urejeni, zato pa upa, da se bo 
na Melincih namestil še kak ekološki otok, vendar pa za to primerno mesto. Res pa je tudi, da je bil en 
ekološki otok nameščen na mestu, kjer potekajo gradbena dela in se ga tam kot takega ni moglo pustiti, 
bo se ga pa na Melincih namestilo drugje. Hvala vsem razpravljalcem in pobudnikom, ki so omenili 
Melince. 
 
Župan pove, da je to med našim komunalnim podjetjem Komuno d.o.o. ter krajevnimi skupnostmi v 
dogovoru, če je potrebno še kaj urediti. Naš glavni zbirni center je sedaj tudi bolje urejen, nadzorovan z 
kamerami, za zbirnike na pokopališčih, kamor res nekateri znosijo odpadke, ki tjakaj nikakor ne 
spadajo pa se bo še naprej izvajal tudi nadzor s strani inšpektorata – apelira na krajevne skupnosti, da 
se povežejo z inšpektorico in dorečejo, saj so to črne točke naše občine in ozaveščati bo potrenbo še 
naprej ljudi, da se to ne sme delati.  
 
Svetnik Štefan Žižek  
Sam daje pobudo št. 192 da naj se v naslednjem proračunu upošteva sredstva in izvede razpis za 
športne objekte. Prvo leto je bil ta razpis, dve leti ga sedaj ni bilo in bi bilo dobro, če bi se to  drugo leto 
res spet izvedlo. V razpisu bi se naj tudi predvidelo, da bi se lahko prijavile tudi krajevne skupnosti s 
svojimi projekti in ne le športna društva iz občine. Glede komasacij pa je župan že dal odgovor, za kar 
se mu zahvaljuje. 
 
Župan mu daje odgovor, da  je bil res pred leti razpis izveden, vendar pa smo imeli zaradi tega nesrečno 
izpadlo zadevoin v nadaljevanju potem nismo več šli v tako obliko razpisa, je pa v proračunu vse možno, 
dejstvo pa je, da bomo v predlogu proračuna morali iskati vsak evro, ker nam bo država sredstva iz 
primerne porabe okrnila in bomo še težje uresničevali in izpolnjevali take in podobne želje in načrte. Vse 
pa je seveda stvar dogovora in pogovora, česar pa ob pripravi predloga še seveda bo.  
 
 
AD 8 – Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunlanih odpadkov 
– prva obravnava 
 
Pri tej točki uvodno obrazložitev prisotnim poda župan dr. Matej Gomboši. Vsebino odloka predstavi 
svetnikom in svetnici Tatjana Trstenjak.  
 
Predsednik odbora za gospodarstvo, Marjan Balažic pove, da je omenjeni odlok obravnaval na svoji seji 
njihovo odbor in sprejel sklep, na podlagi katerega se občinskemu svetu predlaga, da odlok sprejme v 
prvi obravnavi.  
 
Predsednik odbora za prostorsko planiranje, Štefan Perša pove, da je omenjeni odlok obravnaval na 
sovji seji tudi njihov odbor in predlaga občinskemu svetu, da ga v prvi obravnavi sprejme oz. potrdi. 
 
 
Ker je odlok nadgradnja predhodnih odlokov, pove predsednik statutarno pravne komisije, Igor Adžič, ki 
dodatno še pove, da je komisija sprejela sklep na podlagi katerega prav tako občinskemu svetu 
predlagajo, da se odlok v prvi obravnavi potrdi oz. sprejme.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 342/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Beltinci v 1. obravnavi v predloženi vsebini. 
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AD 9 - Spremembe in dopolnitve Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Beltinci v najem 
(zakup) 
 
Spremembe in dopolnitve predlaganega pravilnika prisotnim poda Tatjana Trstenjak.  
 
Odbor za prostorsko planiranje predlaga – predlog sklepa poda predsednik Štefan Perša, da se odlok 
sprejme v predlagani obliki in vsebini. 
 
Statutarno pravna komisija - predsednik Igor Adžič predlaga, da se sprejme ter  da se zasleduje cene po 
ceniku Sklada kmetijskih zemljišč in se usklajujejo v mesecu decembru za naslednje proračunsko oz. 
davčno leto. Tudi sam osebno kot svetnik podpira ta predlog in naj se ta predlog upošteva v pravilniku. 
 
Svetnik Matej Zavec pa pove, da zagovarja predlagani predlog, mogoče bi se ta dodatek lahko upoštevalo 
šele v prihodnosti, ko bo mimo kriza. S tem bi samo poslabšali situacije kmetom, ki imajo še dovolj 
drugih davčnih obremenitev.  
 
Predlaga se glasovanje o predlogu statutarne komisije, da se zasledujejo cene najema ali zakupa 
kmetijskih zemljišč po ceniku Sklada kmetijskih zemljišč in se usklajujejo enkrat letno v mesecu 
decembru za naslednje proračunsko oziroma davčno leto.  

 

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:ZA: 12,  PROTI:  6.  

 

Sklep št. 343/V: 
Pri spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Beltinci v najem 
(zakup) se sprejme oz. potrdi predlog-amandma svetnika Igorja Adžiča o tem, da se cene za 
kategorije zemljišč zvišajo in vežejo na skladov višji cenik.    
 
Ob koncu se predlaga glasovanje o tako spremenjenem pravilniku, z vključenim predlogom svetnika 
Igorja Adžiča.  

 

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 11, PROTI. 7.  
 
Sklep št. 344/V: 
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje spremembe in dopolnitve Pravilnika o oddajanju zemljišč v 
lasti Občine Beltinci v najem (zakup) z vključenim sprejetim amandmajem. 

 

 
AD 10 - Odločitev o  višini in številu štipendij Občine Beltinci v šolskem letu 2013/2014 
 
Pri tej točki uvodno pojasnilo poda Tatjana Trstenjak.  
Odbor za negospodarstvo je omejeni predlog obravnaval tudi na svoji seji. Predsednik Slavko Petek poda 
predlog za sprejem na seji občinskega sveta.  Izpostavil pa je tudi določilo, da se štipendija podeljuje od 
1. oktobra do 30. septembra, koliko je potem to mesecev, nekoliko je v pravilniku dvomljivo zapisano.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih  je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep 345/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep: 
1. Višina štipedije Občine Beltinci v študijskem letu 2013/2014 znaša 120,00 evrov/mesec. 
2. Razpiše se skupaj 10 občinskih štipendij za študijsko leto 2013/2014. 
 
 
AD 11 – Podpora prizadevanjem za enakopravno obravnavanje vseh občin v Sloveniji 
 
Župan pri tej točki prebere pismo oz. obrazložitev, saj so vse občine razočarane, ker je država v težki 
situaciji pa zgleda, da želi privarčevati  ravno na občinah – s tem, ko jim bo omejevala sredstva iz 
primerne porabe, ko bo uvajala vedno nove davke, ki bodo bremenile vse. Po drugi strani pa Vlada 
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izvaja neke svoje aktivnosti za pomoč mestni občini Ljubljana. ZOS in SOS odločno nasprotujeta temu, 
da se v priviligiran položaj postavlja nekatere, ostali pa niso vredni niti toliko, da bi, ko se skliče 
sestanek vlade z župani, prišli na srečanje. Po ustavi smo vsi enakopravni in kot take bi se nas moralo 
tudi tretirati. Prisotnim prebere zapisnik s sestanka Vlade RS z MO Ljubljana.  
 
Svetnik Matej Zavec pove, da je bil sam ob seznanitvi z gradivom presenečen –spremljamo vsi dnevna 
dogajanja, vedno nove davke in tega nismo navajeni. Po mnenju marsikoga presega to vse meje, 
občinska uprava Občine Beltinci se trudi pri pridobivanju sredstev iz EU, iz zapisnika pred seboj, se 
tudi MO Ljubljana trudi ampak nobena druga občina vključno z našo ni bila deležna take pozornosti in 
takega sestanka. Skupnost občin in Združennje občin sta povabila Vlado RS na skupni sestanek in je 
prav posmehljivo bilo čutiti odziv oz. neodziv dotičnih – torej predstavnikov Vlade. Dejstvo je, da je 
osrednja slovenska regija bistveno bolj razvita, z visokim povprečjem nad nami kot tudi z boljšim 
standardom in pogoji za življenje.  
 
 
Naša regija mora opozoriti in biti v tem soudeležena ker tako ne gre več naprej. Opozoriti moramo na 
neenakomerno razvijanje, na to, da smo občine v naši regiji bistveno bolj oškodovane kot ostali del naše 
domovine. 
 
Svetnik Alojz Forjan pove, da se bo vzdržal glasovanja o predlogu sklepa, ker je že nastradal zaradi take 
kampanje. Pove svoj primer, ko je preko svoje firme delal na projektu Stožic in kar je na lastni koži 
doživel. Zato meni, da je vedno problem okrog denarja in sam se o tem nocoj ne bo odločal.   
 
Župan ponovno poudari, da je to drugače, saj se gre za vse občine, za naše občanke in občane, ki jih vsi 
predstavljamo in jih zastopamo in to mora biti naša skupna želja in naš skupni interes, saj delamo za 
njihov dobrobit. 
 
Svetnik Alojz Sraka pove, da bo podprl ta predlog sklepa, saj ga moti dejstvo, da je to primer in živi 
dokaz oz. način razmišljanja naše ljube prestolnice in njenih šefov. Leta 1918 je bilo isto – Pomurci in 
Pomurke spomnimo se zgodovine – Ljubljana je takrat prodala Koroško in bi skoraj tudi Prekmurje. 
 
Svetnica Gena Virag meni, kot navadna državljanka, da je potrebno z ukrepi čimprej našo državo iz tega 
kaosa spraviti. Dejstvo je, da se ne zavedamo, da smo nekako vsi krivi za nastalo situacijo- ukrepi so se 
pred leti že sprejemali, kako se je vse izpeljalo, pa vidimo sedaj in bomo še videli kako bo pa naprej. 
 
Svetnik Martin Duh podpira ta predlog  sklepa, ker ve kakšna teža je finačna in ve da bomo potegnili 
kratko, če tega ne bomo sprejeli. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 12, PROTI. 0. 
 
Sklep št. 346/V: 
1. Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil z Zapisnikom srečanja med Vlado RS in Mestno 
Občino Ljubljana z dne 23.07.2013 in dopisom Skupnosti Občin Slovenije in Združenja občin 
Slovenija z dne 24.10.2013 (sprejetimi sklepi vseslovenskega srečanja občin). 
2. Občinski svet Občine Beltinci podpira prizadevanja in sklepe Skupnosti občin Slovenije in 
Združenja občin Slovenije, sprejete v zvezi z enakopravnim obravnavanjem vseh občin v 
Sloveniji. 
 
 
AD 12 – Imenovanje članov Sveta OŠ Beltinci – predstavnikov ustanoviteljice Občine Beltinci 
 
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Matej Zavec je predstavil postopek 
in delo komisije. Ker komisija ni oblikovala končnega predloga za glasovanje na seji sveta, se predlaga v 
odločanje in sprejem občinskemu svetu odprta lista z vsemi navedenimi kandidati na podlagi tajnih 
volitev. 
 
Župan dr. Matej Gomboši predlaga v glasovanje predlog sklepa o izvedbi tajnih volitev. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA:  17, PROTI: 2.  
  



13 

 

Sklep št. 347/V: 
Izvedejo se tajne volitve za izbor treh prDdstavnikov Občine Beltinci v Svet Osnovne šole 
Beltinci. 
 
Župan dr. Matej Gomboši občinskemu svetu predlaga imenovanje komisije za izvedbo tajnih volitev na 
27. redni seji Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA:18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 348/V: 
Imenuje se komisija za izvedbo tajnih volitev za predstavnike v Svet OŠ Beltinci v sestavi: 
1.dr. Matej Gomboši-župan - predsednik 
2.Marjan Balažic - član 
3.Srečko Horvat - član. 
 
Prekine se seja za izvedbo tajnih volitev. 
Po izvedenem glasovanju predsednik komisije, župan dr. Matej Gomboši prebere zapisnik o izvedbi 
tajnih volitev. 
 
Sklep št. 349/V: 
Na podlagi tajnih volitev se ugotavlja, da so v prvem krogu imenovani v Svet Zavoda OŠ Beltinci 
kandidati, ki so prejeli največje število glasov in sicer: 

1. FILIPIČ BORIS, Ižakovci 28/b, 9231 Beltinci. 
2. VEREŠ BOJAN, Ižakovci 41/b, 9231 Beltinci. 

Za tretjega kandidata se izvedejo ponovne tajne volitve, saj sta dva kandidata RITLOP ŽELJKO, 
Gančani 165, 9231 Beltinci in ZVER BOŠTJAN, Ižakovci 147, 9231 Beltinci prejela enako število 
glasov. 
 
Na podlagi sklepa št. 349/V se izvede drugi del tajnih volitev – drugi krog za izvolitev še tretjega člana 
predstavnika Občine Beltinci v svet zavoda OŠ Beltinci. 
 
Seja se prekine za izvedbo drugega dela tajnih volitev. 
Po izvedenem tajnem glasovanju predsednik komisije, župan dr. Matej Gomboši prebere zapisnik o 
izvedbi tajnih volitev in daje na znanje  
 
Sklep št. 350/V: 
Na podlagi tajnih volitev se ugotavlja, da je v drugem krogu imenovan v Svet Zavoda OŠ Beltinci 
3-kandidat in sicer: RITLOP ŽELJKO, Gančani 165, 9231 Beltinci. 
 
Ob koncu se ugotavlja, da je Občinski svet Občine Beltinci na podlagi tajnih volitev sprejel  
 
Sklep št. 351/V: 
I. V Svet Osnovne šole Beltinci (v nadaljevanju: svet) se imenujejo 3 (trije) člani  predstavniki 
ustanoviteljice – Občine Beltinci in sicer: 
1.FILIPIČ BOJAN, Ižakovci 28/b, 9231 Beltinci 
2.VEREŠ BOJAN, Ižakovci 41/b, 9231 Beltinci 
3.RITLOP ŽELJKO, Gančani 165, 9231 Beltinci. 
II. Mandat članov Sveta traja 4 leta in začne teči s 1. Konstitutivno sejo sveta. 
III. Sklep velja z dnem sprejetja. 
 
 
Župan dr. Matej Gomboši ugotavlja, da je s tem dnevni red 27. redne seje izčrpan, zato sejo zaključi ob  
22.05 uri. 
 
 
Zapisala:         Župan: 
Lilijana ŽIŽEK         dr. Matej GOMBOŠ 


