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OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 
ki je bila  20.12.2012 ob 17.00 uri 

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

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

 
ODSOTNI:  / . 

 
 

PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik NO, Izidor Lebar, višja svetovalka III. v občinski upravi 
Tatjana Trstenjak, Janez Senica, direktor JKP Komune d.o.o. Beltinci, Iztok Jerebic, samostojni 
strokovni sodelavec v občinski upravi, Aleksandra Mesarič, samostojna strokovna sodelavka v 
občinski upravi, Borut Balažic, višji svetovalec III v občinski upravi   

 

Župan, dr. Matej Gomboši pozdravi vse prisotne in predlaga v sprejem dnevni red za 21. redno 
sejo občinskega sveta Občine Beltinci, kot je bil posredovan na vabilu.  

Razprava o dnevnem redu. 
Župan dr. Matej Gomboši pove, da se končuje v letu 2013 finančna perspektiva in občina ima še 
nekaj sredstev na voljo, ki jih lahko izkoristi. Strokovno smo torej ocenili, da bi dobili sredstva za 
projekte, ki so pripravljeni za to sejo občinskega sveta. Sicer zagotovila dejanskega ni, da bomo na 
razpisih uspešni, vendar pa brez potrjenih na občinskem svetu, na razpise niti ne moremo 
kandidirati.  
 
Svetnik Štefan Perša predlaga, da se umakne z dnevnega reda 12. Točka, ker ni bila obravnavana 
na odboru za prostorsko planiranje. Opravičuje se prisotnim in pove, da je odgovornost, da ni 
odlok bil obravnavan na odboru izključno njegova. 
 
Župan dr. Matej Gomboši pove, da je to prvo branje odloka in ne vidi razloga, zakaj se odlok sedaj 
ne bi v prvi obravnavi mogel obravnavati in ga potem do drugega branja odbor še vedno lahko 
pregleda in dopolni, če bo potrebno. Vendar pa svetnik štefan Perša vztraja, da se o tem njegovem 
predlogu svetniki izrečejo z glasovanjem. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih  je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 8. 
 
 
Sklep št. 254/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se iz dnevnega reda 21. Redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci briše zadnja (12.) točka »Predlog Odloka o določitvi 
plovnegarežima na reki Muri na območju Občine Beltinci - 1. obravnava« 

 

Sledi še glasovanje  o celotnem, spremenjenem dnevnem redu 21. redne seje OS Občine Beltinci. 

 

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 

Glasovanje: ZA:14, PROTI: 3. 

Sklep št. 255/V: 

Potrdi se spremenjeni dnevni red 21. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci: 
1. Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 20. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
2. Potrditev programa oskrbe s pitno vodo v Občini Beltinci za leto 2013. 
3. Imenovanje člana sveta JZ Pomurske lekarne Murska Sobota. 
4. Imenovanje članov UO ZTK Beltinci. 
5.Soglasje k imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet JZ Zdravstveni dom Murska 
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Sobota. 
6. Soglasje k sklepu seta JZ Zdravstveni dom Murska Sobota o odstopu od ustanoviteljstva 
skupnosti ZZ Murska Sobota. 
7. Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini. 
8. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
9. Potrditev DIIP "Ureditev večnamenskih prostorov pod tribuno športnega parka Beltinci". 
10. Potrditev DIIP "Prenova vaško-gasilskega doma Lipa". 
11. Potrditev DIIP "Rekonstrukcija Gregorčičeve ulice". 

 
AD 1- Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 20. redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci 
 
 
Pri pregledu zapisnika prejšnje seje ni bilo ugotovljeno nobenih napak oz. nepravilnosti, zato ga je 
župan dal na glasovanje. Prav tako je pri tej točki podal poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje.  
 
Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 7, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 256/V: 
Potrdi se vsebina zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani 
obliki in vsebini. 
 
 
 
AD 2 - Potrditev programa oskrbe s pitno vodo v Občini Beltinci za leto 2013 
 
 
Pri tej točki dnevnega reda je vsebino programa oskrbe s pitno vodo v Občini Beltinci za leto 203 
podal direktor JKP Komune d.o.o. Beltinci, gospod Janez Senica. 
 
Program oskrbe s pitno vodo je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe. Predsednik Marjan Balažic je podal poročilo odbora, na podlagi katerega 
se občinskemu svetu predlaga, da program v predlagani obliki in vsebini potrdi oz. sprejme. 
 
Svetnik Alojz Sraka  pozdravlja prisotne in pove, da podpira vsebino program, vendar pa nikjer ni 
zasledil ureditev bivših črpališč v Lipovcih, na Melincih in v Gančanih. To so namreč postaje, kjer 
se odvzemala voda, te stavbe stojijo in so v zelo slabem stanju. Meritve se opravljajo redno, nihče 
pa jih ne vzdržuje, s čemer se ne strinja. Postaje niso urejene, kazijo izgled naše občine kot tudi 
služnost ni urejena. 
 
Ker so črpališča v posrednem upravljanju našega komunalnega podjetja, prosi, da se to uredi. 
Prav tako izraža skrb, ker se baje v pomurski vodi pojavlja povečanje metalurklora, ki je sicer še v 
mejah normale, vendar pa ga zanima, če je res, da je izvorno mesto-žarišče od merilne postaje v 
Rakičanu. To je problematična stvar in bi morala sosednja občina na to opozoriti ne da se izve iz 
časopisja. 
 
Direktor Janez Senica mu poda odgovor, da predlaga, glede na to, da samo komunalno podjetje ne 
more zahtevati podatke, se bo zadevo uredilo skupaj z občino in ugotovimo d pristojnega 
ministrstva, kaj mislijo z temi črpališči, če nameravajo ohraniti vodnjake ali ne. Kot tudi se morajo 
izjasniti, če bodo vlagali v obnovo le-teh, glede na to, da jih potrebujejo za pridobivanje podatkov. 
Glede drugega vprašanja pa pove, da se ta metalurklor (gnojenje kmetijskih površin) pojavlja v 
vseh črpališčih, ki so v naši občini aktivna in podatke se sproti spremlja in bomo o tem povprašali 
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota.  
 
Po razpravi je sledilo glasovanje o programu oskrbe s pitno vodo v predlagani obliki in vsebini. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občiskega sveta. 
Glasovanje:  ZA: 19, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 257/V: 
Občinski svet Občine Beltinci potrdi Program oskrbe s pitno vodo za leto 2013, izdelan s 
strani KOMUNA, JP Beltinci d.o.o., Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci, z datumom izdelave 
oktober 2012. 
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Župan predlaga, ker so na vrsti kadrovske točke na dnevnem redu, da se izvedejo tajne volitve  z 
glasovnicami za točko AD 3 in AD 4. 
 
Prisotni se strinjajo in glasujejo. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 3. 
 
 
Sklep št. 258/V: 
Izvedejo se tajne volitve za AD 3 in AD 4 dnevnega reda 21. redne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci. 
 
 
AD 3 - Imenovanje člana sveta JZ Pomurske lekarne Murska Sobota in AD 4 - imenovanje 
članov UO ZTK Beltinci  
 
Predsednik KMVVI Mtej Zavec poda pri teh točkah poročilo. Predstavi prisotnim svetnikom in 
svetnici kandidate za imenovanje v Svet JZ Pomurske lekarne Murska Sobota in kandidate za 
člane UO ZTK Beltinci. 
 
Župan dr. Matej Gomboši seznani priostne, da je prejel pisni umik kandidature za člana JZ 
Pomurske lekarne Murska Sobota, kandidata Bojana Žerdina, Lipa 135/b, 9231 Beltinci. Tako se 
njegovo ime briše z kandidatne liste.  
 
Ker ni razprave, župan dodatno predlaga na podlagi 39. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Beltinci sestavo komisije za izvedbo tajnih volitev za ti dve točki dnevnega reda in sicer: 

1. Dr. Matej Gomboši, župan – predsednik 
2. Genovefa Virag – članica 
3. Martin Duh – član. 

Vendar pa se ob predlogu svetnica Genovefa Virag odpoveduje članstvu v tej komisiji. Župan 
predlaga namesto nje svetnika Alojza Forjana. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0. 
Sklep št. 259/V: 
Imenuje se komisija za izvedbo tajnih volitev za točki AD 3 in AD 4 v sestavi: 

1. dr. Matej Gomboši, župan – predsednik 
2. Martin Duh, svetnik – član 
3. Alojz Forjan, svetnik – član. 

Župan dr. Matej Gomboši ugotavlja, da se tajne volitve za ti dve točki lahko izvedejo. Predlaga ob 
17.53 prekinitev seje. Seja se bo nadaljevala po končanem tajnem glasovanju. 
 
Župan dr. Matej Gomboši prebere poročili – vsebino dveh zapisnikov o izvedbi tajnih volitev.  
 
Rezultati tajnega glasovanja: 
 

a) Predstavnik v Svet JZ Pomurske lekarne Murska Sobota – Igor Adžič, Cvetno naselje 4, 
Beltinci – 4 glasove, Roman Činč, Travniška 16, Beltinci – 6 glasov, Valentina Goršak-
Lovšin, Vrtna 7, Beltinci – 8 glasov.  

 
Poda ugotovitveni sklep, ki je bil sprejet ob tem: 
 
Sklep št. 260/V: 
1. V Svet JZ Pomurske lekarne Murska Sobota se imenuje 1 (en) predtavnik ustanoviteljice 
Občine Beltinci in sicer VALENTINA GORŠAK-LOVŠIN, Vrtna 7, 9231 Beltinci. 
2. Mandat člana Sveta JZ Pomurske lekarne Murska Sobota traja 4 leta in začne teči s 2. 
konstitutivno sejo. 
2. Sklep velja z dnem sprejetja. 
 

b) Predstavniki – člani v UO ZTK Beltinci – Jožef Ferčak, Lipa 67/a – 15 glasov, Janez Koštric, 
Melinci 38 – 0 glasov, FrancKovač, Melinci 78 – 1 glas, Mira Mesarič, Melinci 165 – 12 
glasov, Slavko Petek, Gančani 10 – 9 glasov, Aleš Poredoš, Ižakovci 60 – 1 glas, Nikolaj 
Szepessyi, dr. – Mladinska ul. 8, Beltinci – 17 glasov, Bojan Vereš, Ižakovci 41/b – 12 
glasov, Martin Virag, Bratonci 39 –  7 glasov. 
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Poda ugotovitveni sklep, ki je bil sprejet ob tem: 
 
Sklep št. 261/V: 
 
I.V UO ZTK Beltinci se imenujejo 4 člani, predstavniki ustanoviteljice - Občine Beltinci in 
sicer: 
1. Nikolaj Szepessyi, dr., Mladinska ul. 8, 9231 Beltinci,  
2. Jožef Ferčak, Lipa 67/a, 9231 Beltinci,  
3. Mira Mesarič, Melinci 165, 9231 Beltinci  
4. Bojan Vereš, Ižakovci 41/b, 9231 Beltinci. 
II. Mandat članov UO ZTK Beltinci traja 4 leta in začne teči s 1. konstitutivno sejo. 
III. Sklep velja z dnem sprejetja. 
 
 
AD 5 - Soglasje k imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet JZ Zdravstveni dom Murska 
Sobota 
 
Uvodno predstavitev te točke poda višja svetovalka Tatjana Trstenjak. Mandat predstavnikom 
ustanovitelja v svet JZ Zdravstveni dom Murska Sobota poteče z letošnjim letom in je potrebno 
imenovati nove. Glede imenovanja članov se uporablja prejšnji odlok, in nekako po vrstnem redu, 
je sedaj na vrsti predstavnik Cankove. Predlagani kandidati so bili tudi že potrjeni na seji 
mestnega sveta MO Murska Sobota. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje o predlagani vsebini sklepa. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 1. 
 
Sklep št. 262/V: 
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k predlogu za imenovanje predstavnikov 
ustaoviteljev v Svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota in sicer: 
Damira Domjana, Murska Sobota, Slovenska 5, Melite Šinko, Domajinci 39, Marjane Štrtak 
Kovač, Grad 68/a. 
 
 
AD 6 - Soglasje k sklepu seta JZ Zdravstveni dom Murska Sobota o odstopu od 
ustanoviteljstva skupnosti ZZ Murska Sobota 
 
 
Uvodno obrazložitev pri tej točki poda višja svetovalka III v občinski upravi, Tatjana Trstenjak. 
 
To točko sta obravnavala tudi odbor za negospodarstvo in statutarno pravna komisija.  
 
Poročilo in sprejete sklepe podata predsednika Slavko Petek in Igor Adžič. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje o predloženi vsebini sklepa. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 1. 
 
 
Sklep št. 263/V: 
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k sklepu Sveta Javnega zdravstvenega zavoda 
Zdravstveni dom Murska Sobota o odstopu od soustanoviteljstv Skupnosti zdravstvenih 
zavodov Murska Sobota. 
 
 
AD 7 - Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini. 
 
Župan dr. Matej Gomboši pove, da se izvedba kolesarske steze Beltinci-Melinci bliža h koncu in 
pogled nanjo je  prav prijeten. Končana je tudi podaljšana cesta za osnovno šolo in predstavlja 
navezavo proti Lipi na državno cesto. Tako bo odslej lažje priti do šole in tudi Žitna ulica bo po 
novem veliko bolj razbremenjena. Z veseljem seznani prisotne, da je občina bila na mednarodnem 
srečanju na Malti prejela evropsko energetsko nagrado, kar pomeni spodbudo za naprej. Nadalje 
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pove, da je občina uspela na razpisu in smo prejeli inovativen projekt z FERI Maribor za naše 
občane, ki bo vsakemu po novem pokazala kje je njegova parcela, koliko sončne energije lahko 
pridobi na pdolagi ugodne ali manj ugodne lege in si bo preko spleta lahko vsak izračunal 
potencial. Iz tega projekta se bo krila plača ene osebe za eno leto v projektni pisarni. Glede 
denacionalizacije pa manj vesela novica, saj smo prejeli odgovor iz upravnega sodišča v vednost - v 
postopku je bilo odkritih v prejšnjem mandatu nekaj napak in je tako zavrnjeno odločanje in 
poslano nazaj na ministrstvo. Čeravno občina ni stranka v postopku smo pripravljeni, da bomo 
zaščitili občinski in regijski ter nenazadnje državni interes kar se tiče beltlinskega gradu in 
njegove okolice (parka).  
 
Glede društev pove, da se spet kaže nevoščljivost in nagajanje, saj je prišla prijava policije zaradi 
posojila občine konec leta 2010 začetek 2011 KD Marko. Društvo je takrat potrebovalo nujno 
sredstva, da so lahko izvedli evropski projekt in seveda so prišli po pomoč na občino, vendar pa 
poudarja, da so sredstva pravočasno vrnili. Žalosti ga dejstvo, da še vedno nekdo uživa v tem, da 
se pošiljajo anonimke in prijave na policijo, da je še vedno preveč zahrbtnosti, nagajanja in 
nevoščljivosti pristone. Želel bi si več sloge, odkritosrčnosti in strpnosti med ljudmi.  
 
Nadalje seznani s tem, da je bil 17. Novembra 2012 prevzeti novi opozorilni merilec hitrosti v 
Lipovcih, ki ga je doniralo podjetje Pomurske lekarne Murska Sobota in še enkrat se zahvaljuje 
donatorju ter vsem, ki so izvedli to prireditev, ki je tega dne prav tako bila posvečena spominu 
žrtev prometnih nesreč. S to pridobitvijo bomo v občini spet varnejši, saj bo merilec hitrosti k 
temu tudi bistveno prispeval svoj delež. 
 
Skupnost in združenje občin je organiziralo v Bruslju srečanje oz. predstavitev evropskih 
institucij. Pogovori so tekli v smislu evropskega proračuna kot tudi z komisarjem za okoljem 
gospodom Potočnikom so stekle razprave o naših projektih ter možnosti čim prejšnih ukrepov 
glede nasipov na delih, kjer nam le-ti v občini manjkajo. 
V mesecu decembru je bilo tudi slovesno, saj smo dodatno odprli še dve poslanski pisarni Franca 
Breznika in mag. Dejana Židana. S tem smo izkazali željo po sodelovanju z Državnim zborom in 
tako se občani lahko srečajo s poslanci ob dogovorjenih terminih, kot jih lahko razberejo na 
spletni strani občine. 
 
Stanje glede kanalizacije je tako, da so cevi že skoraj položene, na mestih so asfalti že obnovljeni, v 
zadnji fazi smo dosti postorili v Doklešovju, kjer je bila zelo težka situacija z vodo na cestišču in 
križišča so tam bila še posebej velik problem. Dobro napreduje tudi izgradnja ČN na Melincih in 
približuje se začetno testno obratovanje in priklaplanje na kanalizacijo. Vsled povedanega poziva 
vse občanke in občane, ki se bodo na novo priklopili in še niso svojega dogovorjenega deleža 
dofinanciranja poravnali, naj to storijo čim prej. Prav tako se pripravljajo pisni pozivi za vse, ki 
pogodbe imajo že sklenje in tudi za tiste, ki so podpisali samo soglasje. V občinskem odloku je 
namreč navedeno, da se moramo vsi priklopiti na občinsko kanalizacijo. Pri tem pomembnem 
projektu bo svojo vlogo odigralo tudi naše komunalno podjetje Komuna d.o.o. Beltinci, ki bo 
izvedla pri hišah priklope na jaške in bo preverjala, če se bo gradilo kaj v lastni režiji, da ne bi še 
prej spuščali svoje odplake v kanalizacijo, dokler še ni sistem dokončno vzpostavjen. Če bo do tega 
vseeno prihajalo, bo potrebno na povzročiteljeve stroške očistiti cevi.  
 
Nadalje župan dr. Matej Gomboši pohvali ZTK Beltinci, ke so obogatili svojo dejavnost s 
predvajanjem kvalitetnih predstav v kulturnem domu, tako je dvorana polno zasedena. 
Glede rešitve prometnega problema skozi Cankarjevo ulico v Beltincih je bil izveden razgovor z 
podjetjem Panvita Murska Sobota in se bo situacijo uredilo kratkoročno spomladi, da se bo 
zavozilo makadamski del cestišča in bo Panvita prevzela polovico stroškov asfaltiranja omenjene 
ceste. 
 
Glede postavitve luči ob Črncu v Beltincih, pojasni, ker ni prišlo do premika po sklepih Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, je občina uredila in postavila osvetlitev, da je sedaj večja 
varnost sprehajalcev v večernih in nočnih urah. 
 
Glede projekta Pomurski vodovod, ki je zelo težak projekt, so se uspeli uskladiti in tako je izbran 
projektant za sistem B, ki bo predal vse potrebno za vlogo za evropska sredstva. Če bo šlo vse po 
načrtih bi marca bil izbran izvajalec in bi se drugo leto že gradil. 
 
V teh prazničnih dneh je bil opravljen tudi obisk starjših občanov v Domu Janka Škrabana, 
vzdušje je bilo pozitivno in v obojestransko zadovoljstvo. 
 
Prav tako prisotnim še pove, da je vesel, da se je izvedel dogovor z krajevnimi skupnostmi glede 
financiranja in proračuna za leto 2013. Krajevne skupnosti so izrazile željo, da želijo za svoje 
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infrastrukturne potrebe skrbeti same in se ne bodo krčila sredstva za te namene. Zadeve so se 
sedaj dogovorili, poenotili, sklenili kompromis. Pripravljene bodo pogodbe v tej smeri in v skladu z 
zakonom se bo uredilo to področje – javna storitev za občane.  
 
 
AD 8 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Svetnik Martin Duh: 
Postavlja vprašanje št. 128, ker ga zanima kako je z kanalizcijskim vodom na Melincih, zgleda, da 
vse ni tako kot bi moralo biti, je iz tega odra že kar nekajkrat povedal, da opaža, da izvajalec ne 
vgrajuje tiste sestavne dele kot je bil razpis in cevi namreč že začnejo na mestih puščati. Občina bi 
morala od izvajalca zahtevati poročilo na celotni trasi izgradnje na melincih od prve hišne številke 
do hišne številke 150 na glavni ulici, da se bo videlo, koliko je bilo poškodovanih cevi. Boji se, da 
bodo potem plačevalci storitev – občani tisti, ki bodo na slabšem, ker se bodo stroški povečevali, 
saj bo cena vode na kubik potem bistveno dražja.  
Višji setovalec III v občinski upravi Borut Balažic je svetniku Martinu Duhu odgovoril, da je v zvezi 
s to problematiko že dal odgovor in da dejansko se je ugotovilo, da je na enem kanalu res prišlo do 
težav zaradi tesnenja cevi. Zavedamo se da je treba zadeve reševati sproti in spremljati situacijo. 
Prisotnim daje zagotovilo,da bo izvajalec saniral zadevo. Kar pa je res, da se sanirajo pokrovi na 
samih črpališčih.  
Svetnik Martin Duh replicira izjavo Boruta Balažica saj stanje ni tako kot bi moralo biti. Dejstvo 
je, da se voda izliva in da cevi puščajo. Naj se stanje na terenu nemudoma pregleda in sam ni 
govoril o nobeni sanaciji pokrovov. 
 
Svetnica Genovefa Virag: 
Postavlja vprašanje št. 129 glede elektorjev za volitve v državni svet. Občina Beltinci je podprla 
kandidata dr. Boštjana Zvera, ki pa na volitvah s strani elektorjev ni dobil niti enega glasu (tudi ne 
od naših dveh predstavnikov, ki ju je izvolil občinski svet). Ali se tako razume demokracija in ali je 
to naša etika. Nadalje daje pobudo št. 157, da bi naj občinski svet v proračunu za 2013 namenil 
sredstva za turistično hišo, ki jo gradijo v Bratoncih. Sami so se namreč odpovedali prijavi na 
razpis,saj ne bi imela projektna pisarna pravočasno pripravljenega investicijskega načrta za 
njihovo hišo. Ta zmanjšana višina sredstev sedaj bo vplivala na to, da bi se lahko hiša zgradila do 
predzaključne faze in vsled tega ta pobuda. 
Daje še predlog št. 117 da se pogostitve v kulturni avli ob priliki občinskih proslav ukinejo, ranez 
ob občinskem prazniku (pogosti se naj le nastopajoče), razlika pa se naj nameni za malice otrokom 
v osnovni šoli. 
 
Župan dr. Matej Gomboši svetnici odgovarja, da glede projekta bi bilo potrebno pogledati, kako so 
razpisi napovedani, da se bo videlo, kako bo najbolje zadevo izpeljati in kakšne so mošnosti, da se 
dobi odgovor. Dejstvo je, da so Bratonci dobili sredstva, da so si lahko material in kritino nabavili. 
Bomo pomagali kakor bo pač mogoče tudi še v bodoče. Si pa lahko tudi pomagajo z donacijam in 
iniciativami oz. ugodnejšimi cenami ponudnikov izvajalcev. 
Svetnica Genovefa Virag se z odgovorom župana ne strinja. Pove, da je občina pomagala le z 1.000 
evri pomoči, za stavbno zemljišče so sami morali plačati 4.500 evrov in smatra, da bi se jim ta 
sredstva vrnila, ker so si jih tako težko prvarčevali. Sami so si tudi pomagali s sponzorskimi 
sredstvi in tudi druge krajevne skupnosti bi se takega načina zbiranja sredstev posluževale in bi s 
projekti šli lažje skozi. Župan se strinja z njenim predlogom glede zbiranja sredstev s pomočjo 
sponzorjev. To je dobra ideja oz. predlog. 
 
Svetnik Igor Adžič se čuti pozvanega da odgovori Geni Virag iz Bratonec sledeče. On in Matej Zavec 
sta bila oba izzvana kot imenovana elektorja s strani Občine Beltinci. Predlaga ji, da si ob 
priložnosti v roke vzame zakon o volitvah v državni svet in ga prebere. Nikjer namreč ni 
opredeljeno, da bi morala onadva glasovati za kandidata dr. Boštjana Zvera oz. proti njemu. Sam 
se je boril za izvolitev za elektorja samo iz enega in edinega razloga, saj se je želel prepričati o tem, 
kaj se v ozadju tega dogaja. Ugotovil je, da je stanje dosti hujše kot si je predstavljal. Sedaj so 
volitve mimo, poraženci se niso pomirili, volitve so bile tajne. Sedaj prihaja do groženj, blatenja 
ljudi in pretenja. Če se zgodba ne bo končala, bodo šli v javnost, vendar pa danes o tem ne želi 
debatirati. Vsi rezultati glasovanja so javno dostopni, kandidatov vemo koliko je bilo.  
 
Svetnik Roman Činč daje repliko svetniku Igorju Adžiču, saj razume svetnico Genovefo Virag, saj je 
postavila načelno vprašanje. Tisti namreč, ki so v neki sredini izvoljeni in dobijo zaupanje večine 
imajo po njegovem mnenju do te sredine neke zaveze. Razmišljanje kot tako je po zakonu čisto 
dopustno, vendar pa z moralnega vidika pa se poraja dvom, ker če si izvolje v neko telo potem se 
od tebe tudi nekaj pričakuje, stališče, da se zagovarja tako kot je bilo jasno izraženo glede 
kandidata na seji občinskega sveta. 
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Svetnik Marjan Balažic se navezuje na izvajanje svetnice Gene Virag in TD Bratonci, upa in želi, da 
bo v članih sveta toliko razumevanja in podpore, da bodo ugodili temu predlogu za turistično hišo 
v Bratoncih, ki bo kot dodatna nova turistična znamenitost tudi prispevala k prepoznavnosti ne le 
vasi Bratonci ampak celotne občine. V Bratoncih so razumevajoči, da ne silijo v ospredje, ker je 
res, da bi se naj vse krajevne skupnosti v občini enakomerno razvijale, vendar pa je predlog 
kolegice svetnice realen, izvedljiv in možen realizacije. Drugo kar želi še povedati glede odborov saj 
se na sejah srečujejo z razno raznimi problemi in postavljajo vprašanja in bi bilo dobro, če bi se 
tudi na vprašanja odborov in komisij s strani občinske uprave pripravili odgovori nanje.  
 
Svetnik Alojz Forjan: 
Zahvali se za izvedbo kolesarske steze proti Melincem, saj so na to dosti let čakali in so srečni, da 
je ta povezava z Beltnci tudi sedaj končno vzpostavljena. Vendar pa se poraja pri tem en madež. 
Moti ga da je v enem kilometri toliko prehodov. Noče sicer kritizirati izvajalca vendar pa čeravno 
sam ni strokovnjak za ceste oz. steze, pa ga moti, da jih je toliko da je izgleda in je prav smešno. 
Izgleda tako, kot da bi vsaka njiva imela svoj prehod, to pa je že preveč. Daje pobudo št. 158, da 
naj se sedaj, ko so še stroji na terenu oz. na stezi, naj se popravi raje tisti zavoj, da bi se ga 
razširilo, saj bi to sedaj bistveno manjši strošek predstavljalo kot pozneje. Naj se glede teh 
prehodov preveri, če jih je res potrebno na eni kolesarski stezi imeti toliko. 
 
Župan dr. Matej Gomboši mu odgovarja, da žal ne bomo nikoli nikomur mogli stoprocentno 
ugoditi, nekje jih je premalo, tukaj se opaža da jih je spet preveč. Kolesarska steza je v celoti v 
skladu z projektom (tudi število prehodov, kot dvomi svetnik Alojz Forjan), zavoj je tam za to, da se 
promet upočasni.  
 
Svetnik Igor Adžič: 
Daje kratko razmišljanje. Predlagatelj proračuna je župan. Glede športne zveze, če bo najti 
politično podporo, razmišlja v smeri ukinitve le-te in doregistracije ZKT Beltinci, saj meni, da 
občani večinoma ne vedo, kaj vse dela športna zveza, dobiva pa sredstva iz proračuna. Bilo je v 
preteklosti kar nekaj neprijetnih zadev glede finačnega poslovanja in bilo bi primerno, da se OS 
seznani s to zgodbo in se naj zadeva racionalizira in bi se lahko to enostavno vodilo preko zavoda. 
To je njegov predlog št. 118. 
 
Župan dr. Matej Gomboši mu odgovoarja, da je Športna zveza povezovalka, ki združuje društva. 
Res je, da niso bile v preteklosti pozitivne zgodbe, vendar pa so se z vodstvom že pogovorili in 
dogovor je, da se sredstva vrnejo in je tako zgodba izpred časa tudi zaključena. Sam kot župan 
odgovarja za javna sredstva in tega se zaveda. Znotraj občinske uprave je zadolžena oseba, ki bo 
peljala te stvari v z zvezi s športom, tako da novih zaposlitev ne bo potrebno odpirati. Je pa 
predlog za razmisliti. 
 
Svetnik Alojz Sraka: 
Ponovno spomni na vprašanje z prejšnje seje glede državne ceste Beltinci-Rakičan. Svoje 
vprašanje danes še razširja, se je potrebno z ministrstvom povezati in se postavi naj vprašanje 
glede adaptacije vseh cest, ki so državnega značaja – gre v tem primeru za cesto ki gre skozi 
Beltince. 
Ponovno tudi sprašuje, kako daleč je z optičnimi kabli za povezavo računalniške in druge 
opreme –  optika, ki se lahko vgrajuje po vaseh, sedaj ko se gradi kanalizacija v občini in bi bilo 
lažje.  
Nadalje pove, da se strinja s kolegico Genovefo Virag ampak zato, da se ne bomo sklicevali na 
politično zrelost, da se naredi do marca 2013 pregled vlaganj iz takih in drugih virov (za zadnjih 
pet let na občini) in tako bo občina in OS imel merilo, s katerim bodo potem lažje presojali in dajali 
prioriteto in bodo tako bistveno bolj racionalni in pravični in bodo omogoči enakomerni razvoj vseh 
vasi v občini.  
Prav tako se strinja z kolegom Marjanom Balažicem, glede odborov, da se naj prenese na občino 
sklepe in da se tudi potem pričakuje, da se odgovori pripravijo da so potem sklepi realizirajo.  
Že večkrat je govoril o protihrupni zaščiti za novogradnje ob železnici, bistvena razlika je 
namreč če v projektu piše da gre za adaptacijo in rekonstrukcijo, saj so potem nižji varnostni 
standardi kot pa če gre za novogradnjo. Misli da obstaja razlika pri tem in boji se,da gre pri tem za 
zavajanje in bodo občani ob železnici živeči še naprej morali prenašati hrup. Tudi glede ozelenitve 
ob avtocesti je že večkrat govoril na seji, zanima ga kako je bilo izvršeno oz. planirano, da se to že 
enkrat dokončno uredi. 
 
Župan dr. Matej Gomboši mu odgovori glede državne ceste kar je bilo narejeno in urejeno. 
Generalno si želimo da bi prišlo do sanacije državne ceste, vemo pa da je denarja vedno manj tudi 
na državnem nivoju. Cestišča ki so bila urejena: Beltinci-Gančani, del od Lipe proti Gomilicam, 
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tudi državna cesta proti Lipi bi se morala še urediti, pa bomo poskušali preko državnega 
proračuna kaj izkoristiti. Nadalje glede optičnih kablov oz. optike same je res, da ko se dela linija, 
je upravljalec zdraven, da položi v zemljo še to. Izbira operaterjev je velika in prosto se občani sami 
odločajo za priklop. Vsako vlaganje mora iti tudi skozi pripravo dokumentacije. Naša projektna 
pisarna sodeluje z vsemi krajevnimi skupnostmi in vsem želimo pomagati od uresničitve svojih 
idej. Glede informacij in sklepov odborov pa se prav tako strinja, in doda da so odbori 
posvetovalno telo in ne zakonodajno telo. Ne želi sicer, da se ga narobe razume, vendar pa 
sodelujemo z vsemi delovnimi telesi občinskega sveta in bomo razjasnjevali nejasnosti in 
odgovarjali na vprašanja in bomo v tej smeri še pazlivejši v bodoče. Glede železnice pa ne ve 
povedati kaj več oz. dati konkretnega odgovora, dejstvo je, da niso sprejeli naših zahtev opo večji 
protihrupni ograji. Glede ozelenitve pa je bil opravljen včeraj ogled s predstavnikom KS-a in bo 
točno informacijo o tem  podal direktor občinske uprave. 
 
Svetnik Alojz Sraka daje repliko, da primer rekonstucije železnižke proge v Murski Soboti  po 
mukah se začnejo  delati protihrupne ograje in tam bi naj šlo za neko finto, ker je bila 
rekonstrukcija, kako je pa z novogradnjo pa ne ve.  
 
Svetnik Bojan Vereš: 
Postavlja vprašanje št. 130 glede šolskega igrišča, ki je urejeno in preplasteno – kdo je bil 
investitor le-tega. 
Nadalje še sprašuje (št. 131) glede legalizacije ižakovskih slačilnic. Zadeva je nujna in še vedno 
stoji na mestu. Slačilnice bi morale biti legalizirane že pred časom, pa še vedno niso. Eno leto je 
namreč preteklo, ko je bila dana vloga na upravno enoto, sedaj pa se zatika pri dovozni poti. 
Pričakuje, da se direktor občinske uprave nemudoma posveti tej zadevi in krajane obvesti kako je 
s potekom zadeve in jo tudi čimprej reši oz. zaključi. 
 
Župan odgovori, da je proti igrišču pri OŠ Beltinci lastnik KS Beltinci in je sama izvedla celotni 
kompleks. Je pa to javna infrastruktura in je namenjena vsem občanom. Dodatno še pove, da so ti 
denacionalizacijski postopki tako dolgotrajni in dolgi in predlaga, da se tudi KS Ižakovci čimprej 
oglasi pri direktorju občisnkeurpave in zadevo uredijo. Vendar pa Bojan Vereš pove, da je 
predsednik že bil pri direktorju pa ni učinka. 
 
Svetnik Bojan Žerdin pove, da je na eni od zadnjih sej postavil vprašanje glede regresiranja 
apnenca. Razpis je bil odprt v mesecu novembru, se bodo izplačila izvršila še letos ali drugo leto? 
 
Župan mu odgovori, da želimo na podlagi sklepov  subvencije letos še  izpeljati, ker imamo 
predvideno v proračunu. 
 
Svetnik Štefan Žižek postavlja vprašanje št. 132 o tem kako je s postopkom komasacije v Občini 
Beltinci. 
 
Župan mu odgovori, da bomo pridobili informacijo o tem in mu jo tudi posredovali. 
 
Svetnik Roman Činč daje odgovor kolegu svetniku Bojanu Verešu glede investicije pri OŠ. Na 
pobudo OŠ Beltinci je to izpeljala KS Beltinci in je bila dogovorjena z občino in županom. 
Manjkajočo infrastrukturo je potrebno še umestiti, kot tudi so že pristopili k ureditvi prostora, 
sam sistem bo vzpostavljen kasneje oz. naknadno. Glede okolice daje pobudu OŠ, dejansko pa se 
razmišlja tudi o varovanju in nadzoru okolice šol in nekateri krajani so tudi ga opozorili o tem, da 
se v tisti letni učilnici pri OŠ zbirajo določene skupine in zato se predlaga, da bi se nekako ta 
prostor zaprl oz. da bi se vzpostavil kamerni nadzor-predlog za uvrstitev v proračun za leto 2013 – 
predlog št. 119. 
Drugo kar želi še povedati, pa je bil opozorjen glede kanalizacije, da so različno vidni jaški za 
kanalizacijo in lahko pride do poškodbe opreme saj se zadeva obnje in to nikakor ni varno. Morale 
bi te stvari biti bolje oz. vidneje označene-predlog št. 120. 
 
Glede predloga varovanja same šole, igrišča in okolice je dal, kot je povedal župan dr. Matej 
Gomboši, gospe ravnateljici OŠ, da pripravi predlog, vendar ga pa doslej še ni dobil. Glede jaškov 
pa se bo uredilo, saj je vsem v interesu, da ne bodo predstavljale nobene ovire za nikogar.  
 
 
AD 9 - Potrditev DIIP "Ureditev večnamenskih prostorov pod tribuno športnega parka 
Beltinci" 
 
Uvodno predstavitev pri tej točki je podal župan dr. Matej Gomboši, ki je povedal, da je omenjena 
lokacija še vedno neurejena in da je kar množica občanov in občank tudi športnikov, ki imajo 
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željo, da bi se prostori pod tribunami čim prej uredile in da bi se lahko izvajale razno razne 
dejavnosti. Z omenjenim projektom lahko to lokacijo uredimo in bo privlačna tako za naše domače 
uporabnike kot tudi za zunanje goste in obiskovalce naših krajev. Sredstva za te namene so 
namreč na državnem nivoju so še na razpolago in moramo le počakati razpis, da se bomo lahko 
prijavili. Predpogoj pa je seveda potrjeni DIIP. 
 
Podrobno predstavitev DIIP-a je podal višji svetovalec III v občinski upravi, Borut Balažic.  
 
Predsednik odbora za negospodarstvo, Slavko Petek pove, da je odbor na svoji seji obravnaval 
predlagani DIIP. Predlagali so tudi, da bi se naredili variantni izračuni, glede na različne stopnje 
oz. višine sofinanciranja. Dejstvo pa je, da moramo imeti projekt pripravljen, zato ne moremo 
čakati in biti pripravljeni, ker ko je enkrat razpis objavljen so veliki navali med prijavitelji 
projektov.  
 
Predsednik odbora za prostorsko planiranje, Štefan Perša pove, da je tudi njihov odbor obravnaval 
to točko dnevnega reda in je prišlo med razpravo do določenih dilem glede lastništva ter da v celoti 
prevzema investicijo občina, po drugih vaseh pa imajo krajevne skupnosti in društva soudeležbo – 
ali jeto finačno vzdržno, glede na to, ker ne vemo, kaj se bo pozneje dogajalo, prav tako je bila 
razprava na odboru o velikosti prostorov pod tribunami in njihova funkcionalna uporabnost. Po 
razpravi je odbor sprejel sklep, da ne potrjuje vsebine predlaganega DIIP-a pa ne zaradi tega, da bi 
odbor karkoli bil proti športu in tovrstnim dejavnostim. 
 
Župan dr. Matej Gomboši odgovori, da so dileme razumljive, dejstvo pa je, da gre za investicijo, ki 
ni majhna. Lokacijo kot tako lahko uredimo, bo imelo svoj namen in varnostni, prometni in 
okoljski vidik bosta rešena in urejena. Gre v tem primeru za prvo fazo in projekt bo kasneje 
zajemal zelo široko populacijo koristnikov teh prostorov. 
 
Svetnik Marjan Balažic pove, da je to t.i. popravni izpit, lansko leto DIIP-a nismo potrdili in 
priložnosti za sredstva nismo izkoristili, sedaj pa je čas, da se to potrdi saj bo ta projetk koristen 
in pomemben tudi za naše zanamce in za vse tiste, ki premišljujejo v športnem duhu – rating 
občine bo na nivoju Slovenije in v meddržavnem smislu dvignjen.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 4. 
 
Sklep št. 264/V: 
1. Potrdi se DIIP "Ureditev večnamenskih prostorov pod tribuno športnega parka Beltinci" z 
datumom izdelave november 2012. 
2. Vrednost investicije po stalnih cenah znaša: 444.226,58 eur (z ddv). 
3. Viri financiranja po stalnih cenah: 
- proračun Občine Beltinci v višini: 259.132,17 eur (z ddv). 
- sredstva MKO v višini: 185.094,41 eur. 
4. Odobri se izvedba investicije. 
5. Investicija se uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Beltinci za obdobje 2013-2016. 
6. Naložba bo izvedena predvidoma do konca septembra 2013. 
 
AD 10 - Potrditev DIIP "Prenova vaško-gasilskega doma Lipa" 
 
Vsebino DIIP-a je prisotnim predstavila  samostojna strokovna sodelavka, Aleksandra Mesarič.  
 
Predsednik odbora za prostorsko planiranje, Štefan Perša je povedal, da je projekt bil predstavljen 
na njihovi seji odbora in predlagajo, da se ga sprejme oz. potrdi v predlagani obliki in vsebini. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje o vsebini sklepa. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 265/V: 
1. Potrdi se DIIP "Prenova vaško-gasilskega doma LIpa" z datumom izdelave november 2012. 
2. Vrednost investicije po stalnih cenah znaša: 154.671,37 eur (z ddv) 
3. Viri financiranja po stalnih cenah: 
- proračun Občine Beltinci v višini: 90.224,97 eur (z ddv), 
- sredstva MKO v višini: 64.446,40 eur. 
4. Odobri se izvedba investicije. 
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5. Investicija se uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Beltinci za obdobje 2013-2016. 
6. Naložba bo izvedena predvidoma do konca avgusta 2013. 
 
 
Župan je pred nadaljevanjem seje še pojasnil, da je način glasovanja preko glasovalne naprave 
Optimus spremenjen tako, da se sedaj ne vidi več sprotno glasovanje (torej kakko je posameznik 
glasoval), ampak se po zaključku glasovanja prikaže le končni rezultat glasovanja. To pojasnilo je 
podal, sa so bili nekateri svetniki v dvomih, da glasovalne naprave ne delujejo kot bi morale. 
 
 
AD 11 - Potrditev DIIP "Rekonstrukcija Gregorčičeve ulice" 
 
Pri tej točki je vsebino DIIP-a podal prisotnim samostojni strokovni sodelavec v občinski uprav, 
Iztok Jerebic. 
 
Predsednik odbora za prostorsko planiranje, Štefan Perša je povedal, da je bila obrazložitev 
projekta podana zelo natančno in podrobno in tudi pisno in slikovno. Na njihovem odboru si želijo, 
da bi se v občini vse kritične točke v občini prikažejo na tak način in da je gradivo tako tudi na 
odborih predstavljeno. Prisotne poziva, da si v tem projektu pogledajo, kakšen obcestni svet ne 
sme biti v naši občini. Le-ta je namreč v celotni občini napačen in želijo si v bodoče, da bi se to 
uredilo. Odbor predlaga občinskemu svetu, da ta DIIP v predlagani obliki in vsebini potrdi oz. 
sprejme.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 266/V: 
1. Potrdi se DIIP "Rekonstrukcija Gregorčičeve ulice" z datumom  izdelave december 2012. 
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša: 598.314,28 eur (z ddv) 
3. Viri financiranja: 
- proračun Občine Beltinci v višini: 348.888,94 eur (z ddv), 
- sredstva MKO v višini: 249.425,34 eur. 
4. Odobri se izvedba investicije. 
5. Investicija se uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Beltinci za obdobje 2013-2016. 
6. Naložba bo izvedena predvidoma do konca meseca avgusta 2013. 

 

 

Ker je bil s tem dnevni red 21. redne seje občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, je župan dr. 
Matej Gomboši sejo zaključil ob  20.38  uri. 

 
 

Posnetek te seje, se hrani v Arhivu Občine Beltinci na DVD-ju. 
 
 
 
 

Zapisala:        Župan: 
Lilijana ŽIŽEK        dr. Matej GOMBOŠI 


