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OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 
 

ZAPISNIK 
28. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 

ki je bila 28.01.2014 ob 17.00 uri v prostorih Občine Beltinci,  
Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 

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

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

 
ODSOTNI:  / 
 
PRISOTNI:       Predsednik NO, Izidor Lebar,  Tatjana Trstenjak, višja svetovalka II  
OSTALI            v občinski upravi, Predstavnik Lea Pomurje, Bojan Vogrinčič, direktor  
VABLJENI:       Doma starejših Rakičan Zoran  Hoblaj in gospa Vlasta Glavač, direktor JKP  
                        Komuna Beltinci d.o.o. Janez Senica. 
 
SEJO VODIL:  dr. Matej GOMBOŠI, župan Občine Beltinci. 
 
Župan dr. Matej GOMBOŠI je pozdravil vse prisotni in predlagal v sprejem dodatno točko 
dnevnega reda in prebral tako spremenjeni oz. dopolnjen dnevni red 28. redne seje Občinskega 
sveta Občine Beltinci.  
 
Ugotavlja, da je prisotnih 19 članov občinskega sveta, svet je sklepčen in lahko nadaljuje s svojim 
delom. 
 
Župan dr. Matej Gomboši uvodoma pove, da so se pojavile nejasnosti in dezinformacije glede 
imenovanja podžupana Občine Beltinci v zadnjem času. Vidi, da kljub mnenju državnih organov, 
da je vse v skladu z zakonodajo in ko so komisiji za mandatna vprašanja vse poslali, se zadeve ne 
umirijo. Zato sam predloga dodatno točko dnevnega reda, v želji, da se zadeve razčisti, da se 
pogovorimo in razložimo, kar bo še potrebno.  Dodatno pa še pove, da pri zadnji točki dnevnega 
reda in sicer je prišlo do nejasnosti in glede tega, kateri odbor obravnava ta odlok, predlaga torej 
umik te točke in se bo obravnaval na eni od naslednjih sej.  
 
Razprave o dnevnem redu in predlogu točk ni bilo, zato se predlaga glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. (en svetnik ni glasoval). 
 
Sklep št. 352/V: 
Potrdi se dopolnjeni dnevni red 28. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci z dodano 
novo AD 6. točko - imenovanje podžupana. Ostale točke dnevnega reda se po točki AD 6 
preštevilčijo. 
 
Ob koncu župan poda na glasovanje spremenjeni dnevni red s tem, da se zadnja točka dnevnega 
reda (11) - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o stimulaciji študentov v Občini 
Beltinci 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. (en svetnik ni glasoval). 
 
Sklep  št. 353/V: 
Sprejme se spremenjeni dnevni red 28. Redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s tem, 
da se doda nova 6. točka, 11. točka se umakne z dnevnega reda.  
Spremenjeni dnevni red tako glasi: 
1. Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 27. redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci. 
2. Sprejem lokalnega energetskega koncepta  Občine Beltinci. 
3. Dom starejših Rakičan - soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 
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domu in subvencioniranju te cene za leto 2014. 
4. Agencija za dolgotrajno oskrbo na domu Beltinci - soglasje k ceni storitve pomoč družini 
na domu kot socialna oskrba na domu. 
5. Potrditev programa oskrbe s pitno vodo v Občini Beltinci za obdobje 2014-2017. 
6. Imenovanje podžupana. 
7. Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v Občini Beltinci. 
8. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
9. Sprejem Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2014-1.obravnava. 
10. Sprejem Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov v Občini Beltinci - 2. obravnava. 
 
 
AD 1 - Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 27. redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci 
 
Ob pregledu zapisnika prejšnje seje ni bilo podanih predlogov za njegovo spremembo oz. 
dopolnitev. Župan pri tej točki poda realizacijo sklepov prejšnje seje-sklepi so vsi realizirani. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA:16, PROTI: 0. (en svetnik ni glasoval). 
 
Sklep št. 354/V: 
Sprejme se zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki in 
vsebini.  
 
 
AD 2 - Sprejem lokalnega energetskega koncepta  Občine Beltinci. 
 
Župan dr. Matej Gomboši uvodoma pove, da je Občina Beltinci dobila evropsko energetsko 
nagrado. Naredili smo  sanacijo z evropskim denarjem in tako smo zmanjšali stroške, sedaj pa 
smo pristopili k pripravi energetskega koncepta. Le-tega  moramo prenoviti vsake toliko leta, saj je 
naš predhodni je že nekoliko zastarel. 
 
Gospod  Bojan Vogrinčič predstavi dosedanje aktivnosti na energetskem področju občine ter 
podrobno vsebino omenjenega energetskega načrta – koncepta. 
 
Odbor za prostorsko planiranje je na svoji seji koncept imel predstavljen. Predsednik odbora 
Štefan Perša pove, da je bil sprejeti sklep št. 87 na podlagi katerega se predlaga, da OS lokalni 
energetski koncept potrdi. 
 
Predsednik odbora za gospodarstvo, Marjan Balažic pove, da je odbor  na svoji 21. seji obravnaval 
LEK in po razpravi sprejel sklep, da ga občinski svet sprejme. 
 
Svetnik Alojz Sraka pove, da je dokument obsežen in je zadovoljen, vendar pa meni, da bi v 
nekaterih segmentih lahko bil boljši in sicer naj se vključi v koncept dejstvo, da je svetovalec že 
sedaj, torej da je kot pomočnik občanom vzpostavljen. Že pred časom je diskutiral o tem, da poleg 
javnih stavb, ki so polno zasedene so občasno tudi nekatere stavbe, ki so zasedene občasno in so 
prav tako v lasti občine ali krajevnih skupnosti kot javne stavbe – to so vaški domovi. Stavbe bodo 
nekoč tudi konkurirale na razpise in bo treba zanje tudi voditi energetsko knjigovodstvo, zato 
predlaga, da se LEK dopolni s temi stavbami, saj porabijo zelo dosti energije saj se večkrat 
ohlajajo in ponovno ogrevajo. Poleg tega tam, kjer nimajo zaposlenega energetskega managerja, že 
prihaja do inšpekcijskih nadzorov in izrekanja kazni, pri nas pa tega še nimamo – to je čista 
stroka in naj se mu ne zameri, če to pove, nekomu v občinski upravi dodatno naložiti še to delo, ki 
je zelo široko in kompleksno, se mu ne vidi glih ustrezno ter prav. LEA Pomurje ima mehanizme 
in je usposobljena organizacija za to, da to področje tudi pomaga urediti. 
 
Župan mu odgovori, da je skrb za človeka, ki bi to opravljal odveč, saj se z energetskim področjem 
in evidentiranjem ter ostalim kar je potrebno že ukvarja oz. izvaja. 
 
Gospod Bojan Vogrinčič poda odgovore na vprašanja svetnika Alojza Srake. Glede energetskega 
svetovalca možno da je izostalo, se bo dopolnilo. Glede vaških domov pa ker imajo razmeroma 
nizki delež porabljene energije, zato ne morejo biti zajete v LEK-u. Če se želi v prihodnje spremljati 
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njihovo porabo se lahko to opravlja z energetskim knjigovodstvom. Zakonsko je namreč 
predpisano katere stavbe se lahko v LEK vnesejo in katere ne. Glede sankcioniranja s strani 
inšpekcij pa se to še ne izvaja, ker ministrstvo še ni pripravilo metodologije. Bodo pa občine 
pravočasno s tem tudi seznanjene in bo knjigovodstvo kot tudi manegerja potrebno v zakonsko za 
to določenem roku tudi vzpostaviti. Občine pa imajo glede tega več možnosti, ali imajo 
zaposlenega človeka za to na občini, ali za občine to izvaja pogodbeno druga organizacija, ki 
pripravlja poročila in jih pošilja na ministrstvo.  
 
Svetnik Srečko Horvat gleda sliko 6 v gradivu in ga zanima, zakaj vrtec v Gančanih tako zelo 
energetsko izstopa ko pa smo pred leti vanj vložili ogromno sredstev za njegovo sanacijo, če se ne 
moti je vgrajena še toplotna črpalka.  
 
Gospod Bojan Vogrinčič odgovori, da je za vrtec navedeno kot so podatki razpoložljivi bili, možno 
da je vgrajena toplotna črpalka, objekt pa mogoče ni izoliran. 
 
Svetnik Štefan Žižek  odgovori, da se je menjaval sistem ogrevanja, fasada se ni delala na novo, 
naredili so se tlaki na novo, tu pa ni šlo za energetsko sanacijo, peč za olje je bila že dotrajana. 
Župan pritrdi svetniku Štefanu Žižeku in še doda, da se je na novo oblikoval tam še en oddelek, 
tako da se je enota vrtca v Gančanih povečala. 
 
S tem je bila razprava zaključena, predlaga se glasovanje o predlogu sklepa. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 1. (en svetnik ni glasoval) 
 
Sklep št. 355/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejema Lokalni energetski koncept Občine Beltinci, ki ga je 
novembra 2013 izdelala Lokalna energetska agencija za Pomurje.  
 
 
AD 3 - Dom starejših Rakičan - soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu in subvencioniranju te cene za leto 2014 
 
Župan dr. Matej Gomboši pri tej točki pove, da mora občinski svet vsako leto dati soglasje k ceni 
izvajanja socialno varstvene storitve-pomoč družini na domu.  
 
Pri tej točki dnevnega reda je podrobno predstavil sofinanciranje socialno varstvene storitve 
pomoč družini na domu in subvencioniranje te cene za leto 2014 direktor Doma za starejše iz 
Rakičana, gospod Zoran  Hoblaj. Uvodoma pove, da to področje ni primerno za centre za socialna 
dela, področno ministrstvo je namreč predlagalo, da prevzamejo to nalogo in izvajanje domovi za 
starejše. Tako se je pripravil sklep za prenos teh nalog iz CSD na domove. V letu 2012 so potekala 
pogajanja z občinami, saj mora vsaka sprejeti odločitev o tem, ali bo šla v razpis za koncesijo ali 
pa bodo dogovor sklenile direktno. Z Občino Beltinci so imeli začasne dogovore, saj postopek 
koncesije še ni bil rešeni. So pa obljubo, ki so jo dali ministrstvu, da bodo znižali cene, tudi storili. 
Doda, da letos ohranjajo ceno kot je bila lansko leto.  
 
Župan doda, da na področju javnih del dobro sodelujemo z Domom starejših Rakičan. 
 
Odbor za negospodarstvo – predsednik Slavko Petek pove, da je ta tematika bila na njihovi 24. seji 
obravnavana in se zato predlaga OS, da poda soglasje k ceni te storitve in da sprejme še 
subvencioniranje te cene za leto 2014. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 356/V: 
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k določitvi cene socialno varstvene storitvene 
storitve pomoč družini na domu ki jo začasno na območju Občine Beltinci izvaja Dom 
starejših Rakičan in k subvencioniranju te cene, v letu 2014 v predloženi vsebini. 
 



4 

 

 
 
AD 4 - Agencija za dolgotrajno oskrbo na domu Beltinci - soglasje k ceni storitve pomoč 
družini na domu kot socialna oskrba na domu 
 
Uvodna pojasnila pri tej točki poda pravnica Tatjana Trstenjak, saj je predstavnica ADO Beltinci 
opravičila svojo odsotnost. 
 
To točko je obravnaval na svoji seji tudi odbor za negospodarstvo obravnaval, Petek Slavko poda 
poročilo. 
 
Glasovanje o predlogu sklepa.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 357/V: 
Občinski svet občine Beltinci daje Agenciji za dolgotrajno oskrbo na domu Beltinci, Cvetno 
naselje 6, 9231 Beltinci soglasje k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini 
na domu kot socialne oskrbe na domu, ki jo bo agencija izvajala izven mreže javne službe. 
 
 
AD 5 - Potrditev programa oskrbe s pitno vodo v Občini Beltinci za obdobje 2014-2017 
 
Direktor Javnega komunalnega podjetja Komuna d.o.o. Beltinci, Janez Senica poda poročilo pri tej 
točki dnevnega reda.  
 
Odbor za prostorsko planiranje – predsednik Štefan Perša pove, da je odbor obravnaval program 
oskrbe s pitno vodo v Občini Beltinci in predlaga OS, da ga sprejme. 
 
Odbor za gospodarstvo, po besedah predsednika Marjana Balažica je prav tako obravnaval 
program in predlaga OS da ga potrdi v predlagani obliki in vsebini. 
 
Svetnik Alojz Sraka ponavlja večno temo – kar ni naše pa je nekoč bilo – vodohram – zgradba v 
Lipovcih, kjer je še državna merilna postaja, potrebno je storiti vse, da se zadeva uredi, 
navsezadnje je tam dostop do podtalnice. Ograja bi tudi morala biti vzdrževana-tako bi očuvali 
vodohram. List oz. informacija, ki so jo izdelali na JKP Komuna Beltinci, je za pohvaliti in prav, da 
so se posredovale informacije na tak način. Sedaj pa predlaga, da se pripravi enostavna in jasna 
obrazložitev s primeri, kaj pomeni to, ko se priključijo na kanalizacijo, da bodo ljudje imeli 
jasnejšo predstavo. 
 
Svetnik Alojz Forjan  pove, da ga skrbi t.i. nesrečno melinčko črpališče, saj bi bilo potrebno vodo 
izčrpati in očistiti, meni namreč, da je nekdo nekaj noter vlil, kjer je tako kot je. Tam se dela 
parcela za v Renojce in tam je bil še en vodohram oz. studenec, katerega pa se je opustilo, pa je 
bila zelo dobra voda. Predlaga to rešitev, naj se uredi.  
 
Svetnik Štefan Perša kot predsednik odbora za prostorsko planiranje je tudi opomnil direktorja 
gospoda Senico  na seji odbora, ker mu poslovnik tako nalaga, torej da odbor ravna gospodarno z 
občinskim premoženjem, da je potrebno malo strožje ugotoviti, če je vse krivo tisto, kot je povedal 
direktor ali v določenih priključkih preveliko ovinka. 
 
Svetnik Jožef Ferčak postavlja vprašanje direktorju, zanima ga, če je črpališče v k.o. Lipa, le-to v 
programu kakšne obnove oz. bo opuščeno. Dalje sprašuje še za sekundarno omrežje v Lipi, ki je 
starejše in v zelo slabem stanju, grajeno je bilo leta 1970 – ali lahko dobimo za te vode tudi 
kakšna sredstva iz EU? 
Direktor JKP Komuna d.o.o. Beltinci, Janez Senica poda odgovore in sicer odgovarja najprej 
svetniku Forjanu, črpanje baje ne pomaga, fiksno se torej ne ve, kje je kaj prišlo noter, podtalnica 
je podtalnica, ki pa je t.i. morje pod naseljem in le-to ne bi bilo smiselno.  Štefanu Perši odgovori, 
da bi za to, kar predlaga morali spremeniti odlok, da bi med pristojnostmi Komune bila tudi večja 
pooblastila za kontrolo priključkov kot tudi morebitno izklapljanje neplačnikov vode. Jožetu 
Ferčaku pa pove, da so majhna črpališča zaprli ravno zaradi vsebnosti nitratov. Ta črpališča 
majhna kot je že omenil so v lasti krajevnih skupnosti in se jih rabi za zalivanje javnih površin. V 
letošnjem letu imamo v Lipi minimalno 400 m vodovoda za narediti, v drugih vaseh pa predvsem v 
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okviru razpoložljivih sredstev zamenjati tiste vode, kjer so pritiski slabi. Videlo se bo kako se bo 
celotni sistem obnesel. Z novim vodovodom ki bo 400 m3 se bodo pritiski izboljšali v celotni 
občini, v perspektivi do leta 2015 pa je želja v Hraščicah narediti še eno črpališče, saj imamo 
dobro vodo, ki bi jo lahko še izvažali. 
 
Župan dr. Matej Gomboši še pove, da z podjetjem Komuna d.o.o. Beltinci tesno sodelujemo na 
investicijskem delu, namenska sredstva, ki jih imamo, pa po vaseh rabimo tam, kjer je potrebno. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 358/V: 
Občinski svet Občine Beltinci potrdi Program oskrbe s pitno vodo na območju Občine 
Beltinci v obdobju 2014-2017, izdelan s strani Komune, javnega komunalnega podjetja 
Beltinci d.o.o., Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci, z datumom izdelave november 2013. 
 
 
AD 6 – Imenovanje podžupana 
 
Župan dr. Matej Gomboši pove, da zakon določa, kako je z podžupani v občinah, določa tudi kako 
se jih imenuje, meni, da je nekaj članov KMVVI to zmotilo in so mimo predsednika sklicali izredno 
sejo komisije. Želeli so, da se ponovno pridobijo informacije glede, čeravno je bilo vse pojasnjeno, 
so se odločili, da pridobijo dodatna mnenja. Pokazali smo maksimalno odprtost, ki se jo čaka z 
naše strani in mnenja so pokazala, da ni nič narobe. Vendar pa so se odločili, da z akcijo ne 
prenehajo in so zato predlagali, da se zadeva obravnava na seji sveta (priložena so bila nekatera 
starejša mnenja – svetnik Sraka Alojz), mi pa imamo mlajša mnenja k tej točki in javno jih bomo 
danes predložili na mizo, dodano je tudi gradivo s strani podžupana. 
Pravnica, Tatjana Trstenjak predstavi vsa pridobljena mnenja, saj je na podlagi sklepa 2. Izredne 
seje KMVVI bilo zaprošeno, da občinska uprava pridobi dodatna mnenja glede združljivosti 
funkcije predsednika KMVVI ter ravnatelja zasebne glasbene šole. Bil je sestavljen uradni 
zaznamek, da naj občina poda odgovor, če je funkcija kot je zapisano združljiva ali ne in če je 
etično. Ministrstvo za notranje zadeve, služba za lokalno samoupravo in Komisija za preprečevanje 
korupcije sta podali svoja mnenja, ki so bila posredovana sklicateljem na izredni seji KMVVI. 
Vendar pa je komisija zahtevala dodatna mnenja ter da se izpostavi da je imenovani ravnatelje 
zasebne glasbene šole ter vprašanje o plačilu za opravljanje funkcije podžupana. Iz vseh mnenj je 
razvidno da do nasprotovanja interesov ne prihaja in da funciji sta združljivi in da zakon ne 
prepoveduje tega kot tudi zadeva ni sporna. Imenovanje podžupana je v pristojnosti župana, 
zakon o lokalni samoupravi določa, da plačo podžupana določa prav tako župan na podlagi izdane 
odločbe-nepoklicni župan lahko dobi do 50 % plačila, kot če bi opravljal poklicno funkcijo, s tem, 
da je plačni razred za občine z toliko prebivalci 36-43 % - vse to je bilo upoštevano in komisiji tudi 
predstavljeno. Komisija za preprečevanje korupcije daje med drugim tudi odgovor, da ni sporno 
sofinanciranje med občino in zasebno šolo.  
 
Župan dr. Matej Gomboši želi pojasniti, da ni prišlo do nobene nove zaposlitve na občini, 
podžupan opravlja funkcijo nepoklicno in pri plačilu je izbral najnižji možni plačini razred, poleg 
tega to tudi pomeni, da podžupan ne dobiva več potem nobene sejnine.  
 
Podžupan Matej Zavec pove, da  po volitvah 2010 oz. ko je februarja 2011 prejel anonimno pošto s 
vprašanjem, ki se nanašalo na zadevo, ko je postal svetnik, želi dodati, da ni direktor glasbene 
šole ampak ravnatelj. Preden je podpisal kandidaturo pa se je še prej o vsem pozanimal in 
prisotnim razdelil stran iz sistemizacije iz katere je razvidno, da nima nobenega opravka s 
poslovodenjem in financami šole. V začetku vodenja šole leta 2008 meseca oktobra so mu zaupali 
odgovornost za izplačilo potnih stroškov zaposlenih, vendar pa je v mesecu oktobru 2011, ko je bil 
svetnik sam podal zahtevo za preklic tega pooblastila. Je pa res, da je bil opozorjen, da je na 
spletni strani v delovnem načrtu v aktu o  sistemizaciji, ki je bil sprejeti oktobra 2008 prišlo do 
tiskarske napake, ki je sicer že odpravljena – da opravlja poslovodske in vodstvene naloge – 
napako je sam naredil, ko je kopiral delovni načrt in tega ni popravl. Vzrok za podžupanstvo se je 
pojavil, saj že tri leta se posluša, kako župana ni na teh in drugih prireditvah. Župan ga je 
imenoval na podlagi zaupanja, ki pa ni v neskladju za zakoni. Prav tako se je ugotovilo, da je naš 
poslovnik, na katerega so se naslanjali člani KMVVI v neskladju za zakonom, vendar pa je zakon 
nad lokalnimi predpisi in ga bo treba popraviti. Naloge ki so bile naložene z imenovanjem, pa sam 
že v večji meri opravlja doslej – sodelovanje z občinskim svetom in drugimi opcijami, pridobivanje 
evropskih sredstev ter zastopanje župana na občinskih prireditvah. Ne strinja se s tem, da je 
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prišlo do zavajanja občanov, saj bi morali vsi biti dovolj zreli, da se ne širijo laži okrog. Dejstvo je, 
da imajo nekatere druge občine tudi funkcionarje v večih vlogah, pa tudi ni nezdružljivo (Gornja 
Radgona, Kuzma), tako da primeri obstajajo. Sam želi pomagati lokalni skupnosti, nikakor pa ne 
iz osebnih razlogov ampak je vedno razmišljal v dobrobit občine in tako bo tudi v bodoče. 
 
Poslovnik občinskega sveta, dodaja župan dr. Matej Gomboši je sprejel prejšnji občionski svet, 
kjer so bili zdraven tudi  nekateri sedanji svetniki.  
 
Svetnik Alojz Sraka, ki je bil pri tečj točki večkrat omenjen pove, da želi podrobno predstaviti, 
zakaj je to te točke prišlo in tudi razjasniti občanom in občankam, da ne bo nejasnosti. Plača 
župana je šča skozi proceduro in tudi plačilo podžupana bi morala iti skozi proceduro aj je vezana 
na statut in poslovnik ki sta zaenkrat edina veljavna. Ko je bilo objavljeno da je podžupan 
imenovan, je poklical na občinsko upravo in postavil vprašanje po telefonu-uradni zaznamek je bil 
narejen vendar devet dni ni dobil odgovora. Meni, da bi v roku osmih dni morala uprava odgovoriti 
pa četudi negativno ali kakor koli, odgovor bi moral priti. Ker pa odgovora ni bilo se je posvetoval 
in naj poudari, da ni šlo za nobeno nejavno delovanje in kakšrne govorice, kot si nekdo mogoče 
misli, ampak za uradno pot – tako da je potem na pobudo ostali članov KMVVI sklical izredno sejo 
komisije – o tem je seznanil tudi predsednika KMVVI in so se zadeve razpletle kot so. Predlog za 
razširitev dnevnega reda današnje seje pa je tudi bil pripravljen – z podpisi dvanajstih kolegov 
svetnikov, če točka ne bi bila uvrščena na dnevni red. Moti ga dejstvo, da imamo v občinski upravi 
dva pravnika in ne vemo kaj je prav in kako je prav. Zanj in za marsikoga drugega je poslovodstvo 
povezano z financami in če je bilo tako v delovnem načrtu zapisano potem to tudi velja. Naš 
poslovnik tudi govori o tem, da KMVVI predlaga občinskemu svetu plače funkcionarjev – zato 
logika pravi, da bi tudi za podžupana morala biti taka procedura oz. postopek. Prav je, da smo 
povedali oboje, da se je zadeve razjasnilo in skristaliziralo, ker je tako edino prav. 
 
Župan je vesel, da imamo vsi iste cilje da povemo normalno informacije in da je vse vse  v skladu z 
zakoni  je, v želji po dodatnih obrazložitvah in informacijah, trajalo nekoliko dlje časa. Res pa je, 
da smo zamudili – prišlo do informacijskega šuma, kot je povedal Alojz Sraka, vendar patudi na 
državne institucije ne moremo vplivati.  
 
Svetnik Igor Adžič pove, da na nek način razume Mateja Zavca, vendar pa je bil nekako po 
njegovem mnenju neprepričljiv – primerjave drugih občin utemelji drugače – dejstvo je, da 
določata statut in poslovnik pravila dela in imenovanja. Pove, da napake v delovnem letnem 
načrtu, to ni hec, zanj je to verodostojen dokument in če v alinejah lepo piše, da opravlja 
poslovodske naloge, da predlaga napredovanja in o njih odloča, sklepa delovna razmerja – vse to 
če se prebere se razume točno tako kot je zapisano in to ni združljivo z funkcijo podžupana. Meni, 
da obstjaa mnogo dvomov, predlaga, da se imenuje kakšna komisija in se usede, pregleda še 
enkrat vse podrobno, saj meni, da nekaj res ni prav.   
 
Župan mu odgovori, da je zakon nad občinskim aktom v primeru, da je neskladje. Dejstvo je, da 
so strokovnjaki naredili slabo delo, saj je poslovnik nedosleden in res se tudi sam strinja, da 
rabimo nekaj boljšega. Mnenja višjih ustnaov pa so bila podana ter predstavljena, kar ni 
zanemarljivo. 
 
Podžupan Matej Zavec demantira svetnika o primerjavah drugih občin, dodatno pa še pove,da je 
storil napako in dodaja, da je letni delovni načrt vsebinska zadeva in ni nad aktom o sistemizaciji. 
Občine sofinancirajo dejavnost šol -  materialne stroške, 85 % pa finananciranje prihaja iz 
ministrstva. Torej, kar se tiče navedenega kar piše v aktu in kar se tiče ravnatelja, zavrača vse 
očitke in podtikanja. 
 
Svetnik Igor Adžič pove, da se je izogibal osebne note in ni nič osebno navajal, prebral je le tisto, 
kar je zapisano in naj se ga ne razume narobe, nima nič proti njemu – gre se za gradivo, ki se 
razhaja. 
 
Svetnik Alojz Sraka  še replicira - kot tisti, ki je v očeh nekaterih, je prav da se javno obravnava in 
zaključi ta tematika. Nadlaje pove, da se tudi preveri poslovnik ter prosi občinsko upravo, da  
odgovori v osmih dneh, četudi nima rešitve oz. če se zadeva rešuje ali karkoli drugega. Vsega tega 
ne bi bilo, če bi se v začetku zadeve že dorekle in če bi dobili odgovor, kot povedal. 
 
Seja se prekine za 15 minut – pavza. 
 



7 

 

 
AD 7 - Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v Občini Beltinci 
 
Pri tej točki župan prisotne obvesti in poda poročilo o dogajanjih od zadnje seje do današnje. Izrazi 
zadovoljstvo, da se postopek komasacij v Dokležovju in Gančanih nadaljuje. Na področju 
kanalizacije pove, da jih je že krepko več kot polovica tistih, ki prej niso še bili, so se sedaj že 
priključili na omrežje. Sklep občinskega sveta obstaja o ceni priključka – 2000 evrov, se pa 
pojavljajo situacije oz. momenti, ko bi nekateri radi plačali manj kot 2000 evrov, predvsem tisti, ki 
se sedaj priključujejo. Pri tem moramo biti pazljivi in enakopravni do vseh, tudi do tistih, ki so 
varčevali že prej in plačevali sproti. Vendar pa ob sprejemu odloka (v katerem sobili določeni 
koeficienti in ki povedo kolikšna bo višina in so odvisni od vasi) in političnih popustov pa potem 
pride do razlik, kar bomo še tudi morali nekako rešiti. V drugem branju smo odlok o komunalnem 
prispevku sprejeli z amandmajem za Dokležovje in je potem bilo potrebno prekalkulirati izračune 
in smo ga objavili tako popravljenega in zato smo kasneje ugotovili, da je prišlo do odstopanj od 
tega kar je bilo na seji in kar je bilo objavljeno v Uradnem listu RS. Glede NUSZ in prihajajočega 
davka na nepremičnine katerega država želi uvesti, želi obvestiti prisotne, da se je občina 
pridružila podpisu za ustavno presojo davka. Torej bomo videli kako bo s tem. Od zadnje seje do 
danes smo končali kar nekaj projektov (cestne projekte, pločnike, imamo novi most). Cesta za 
Renojce med Beltinci in Ižakovci, ki je bila obremenjena zaradi obvozov, ki so bili nujni ob 
izgradnji kolesarskih stez, se bo razširila na mestih, kjer je to potrebno. Okrog parka je 
dokončana trim steza, dosti občanov že redno uporablja zunanje fitnes naprave. Steza je naletela 
na zelo pozitivne odzive, balinanski center bo tudi že v kratkem končan, tako da bodo tudi starejši 
imeli svoj kotiček v parku. Dogovori za občinski prostorski načrt že tečejo, dobili smo tudi že 
smernice, da se pripravi usklajeni predlog kot mora biti – bo pa tudi javna razprava na to 
tematiko. Na zadnji seji sveta pomurske regije, kjer je sam predsednik pove, da so imeli na zadnji 
seji kar nekaj izredno pomembnih zadev na dnevnem redu, ki so jih obravnavali in sicer tudi za 
našo občino (težave hidromelioracije je pojavljajo, stanje državnih ceste v Pomurju, ki niso za 
pohvaliti). Na sestanku so bili predstavniki ministrstev, katerim je bilo vse predstavljeno, vendar 
pa žal je vlada Direkciji za ceste pobrala skoraj ves denar in tako ne bodo imeli za dokončanje niti 
odprtih odsekov cest – bodo namreč prisiljeni odprta gradbišča zapreti, kar je velika škoda in zelo 
žalostno. Prav tako se je predstavnikom ministrstev izpostavilo visokovodne nasipe – problem 
slabega vzdrževanja – dobili enak odgovor – pomanjkanje sredstev. Vsi ti projekti so za Pomurje 
izrednega pomena in studi ostali župani so izrazili nezadovoljstvo, daje posluh naše države tak kot 
je. V mesecu decembru smo imeli proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti, kjer je 
predsednik združenja za vrednote osamosvojitve, gospod Aleš Hojs poudaril pomembnost 
ohranitve vrednost osamosvojitve, ki so nas vodile, ko smo se osamosvajali. Energetska sanacija 
OŠ in vrtcev gre h koncu. Projekt Pomurski vodovod se nadaljuje, malo sicer moti vreme in nizke 
temperature. Z ponudniki storitev sodelujemo ob prekopu ulic in cest za pomurski vodovod, da se 
poskuša kar največ cevi in napeljave položiti istočasno v zemljo, vendar pa vsakokrat to ne gre, saj 
obstaja direktiva da najprej eni morajo z delom končati, da lahko drugi pridejo in položijo še svoje. 
Dodatno še seznani prisotne, da se bo v kratkem novi vodni stolp začel graditi v Beltincih pri ČN, 
ki bo zelo markanten in daleč viden. Pri tej točki župan še poda informacijo ker je bilo na izredni 
seji KMVVI-ja bilo govora tudi o županu in sicer – glede predavanj in pedagoških obveznosti pove, 
da mu je KMVVI dal soglasje do 20 % sam pa je opravil v MB 5-10 % v okviru dopolnilne 
zaposlitve na fakulteti. Naj pojasni, da mu to delo na fakulteti omogoča raziskovalno-razvojno 
sodelovanje in eden izmed rezultatov te naveze je bil lansko leto izvedeni in nagrajeni projekt  
Solarenergo, ki je v avli in na spletnih straneh dostopna. Sodelovanje na višji šoli za informatike 
izvaja preko podjemne pogodbe in ne preko pogodbe o zaposlitvi - trenutno ne poučuje tam, v 
času poučevanja pa imel predavanje pri dveh predmetih kar je pomenilo, da za vsak predmet 
mesec in pol imel enkrat tedensko zvečer. Uporabo službenega avtomobila –KMVVI takrat ni dala 
soglasje za uporabo v zasebne namene (proti plačilu), vendar pa se ga lahko srečuje na mnogih 
prireditvah v domačih krajih, Murski Soboti, Velenju, Celju in še naprej – katerih se udeležuje kot 
povabljeni župan. Če pa so ga mogoče videli v Murski Soboti kjer je izvajal tisti dan del predavanj 
in je imel tudi službene obveznosti istočasno in je potem ostal še tam. Za konec želi dodati, da 
zagovarja odprto komunikacijo in da so vrata njegove pisarne odprta za vse, ki želijo priti k njemu 
na razgovor in pogovor. 
 
AD 8 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Svetnik Štefan Perša: 
Postavlja vprašanje št. 177 glede vodotoka Gramozna ulica v Dokležovju do reke Mure – iz seje 
odbora za proračun in finance člana Simona Horvata, torej ureditev cestnih prehodov do parcel. 
Nadalje daje pobudo št. 193 za ureditev preglednosti stanja občinskega premoženja (predlaga se 
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po segmentih) – načrt prodaje in odkupa nepremičnin na bolj enostaven in pregleden način, da bo 
delo odborov lažje. Svetnik nadalje daje predlog št. 143 za ureditev vseh novozgrajenih in 
neutrjenih bankin na občinskh cestah po vzoru državne ceste Beltinci-Odranci. Še postavi 
vprašanje št. 178 glede prispevka za kanalizacijo, moti ga namreč ali ne razume ali pa je tu 
pravna praznina – tistih 5 ali 10 procentov popusta bi moralo veljati od datuma sprejema odloka 
in ne za nazaj. Poleg tega mora biti kanalizacija posebej ne pa vezano na komunalni prispevek. 
 
Svetnik Srečko Horvat: 
Postavlja vprašanje št. 179 o čemer so ga krajani Dokležovja opozorili, namreč šolski avtobus 
pride iz Bratonec skozi Ižakovce do Beltinec in se ne ustavi več v Dokležovju kot je to bilo doslej. 
Ta prevoz so doslej koristili starejši ljudje, da so lahko prišli v Beltince k zdravniku in sedaj tega 
ni oz. morajo v Beltince iti po daljši poti. Predlaga da se ta linija zopet vzpotavi kot je to bilo v 
preteklosti. Nadalje sprašuje župana  dr. Mateja Gombošija (vprašanje št. 180) kdaj bo 
realizirana sanacija najslabšega dela v občini skozi Dokležovje –Kot vsa leta doslej so se v letu 
3013 izvedla srečanja starejših krajanov, stroške za izvedbo so si delile KS in občina. Ob tej 
priložnosti  sprašuje župana (vprašanje 181) zakaj v letu 2013 ni dovolili sofinacinranja. To ne 
more namreč biti razlog – varčevanje. Ker če bi bil, se ne bi v občinski zgradbi montirala zračna 
zavesa pri vhodu v višini 4000 evrovi in se porabilo 5.237 evrov za novoletno razsvetljavo v 
Beltincih. Nadalje glede odloka o opremljanju stavbnih zemljišč in podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za območje Beltinci – leta 2011 na 6. seji sveta, je bil na predlog župana 
in nekaterih sprememb sprejeti omenjeni odlok, ki določa kako občanom izračunati zneske za 
prispevek za obstoječe objekte in novogradnje v Občini Beltinci. Odlok je bil nato objavljen v 
skladu z zakonodajo v Uradnem listu RS, vendar iz njemu neznanih razlogov, objavljen z 
drugačnimi podatki kot je bil takrat sprejeti na občinskem svetu – vprašanje 182. S to 
spremebmo je kršen 3. člen odloka ki pravi, da so določena tri obračunska območja določena. S to 
spremembo so občani plačali več kot bi morali. Na 19. seji občinskega sveta v letu 2012 je bila 
ponovno na dnevnem redu točka o spremembah in dopolnitvah omenjenega odloka med tem in 
predlaganimi spremembami ni bilo popravka-s tem dejanjem je župan kršil statut, poslovnik in 
verjetno še kakšen zakon. Kot svetnik in občan je ogorčen nad takim početjem. Podatki so bili baje 
spremenjeni, vsled navedenega poziva vse občane, ki še niso plačali priključka za kanalizacijo, 
torej tiste, ki imajo manjše hiše in parcele, da se odločijo in izkoristijo odlok iz leta 2011 in dajo 
vlogo za izračun za kanalizacije, saj bodo mnogi plačali namreč manj kot je cena priljučka 2000 
evrov, pa še na 12 obrokov po spremenjenem odloku lahko plačajo. 
 
Župan dr. Matej Gomboši pove, da ga glede avtobusnega prevoza zadeva preseneča, bomo 
preverili.  Glede odloka pa poudarja, da ne delamo čisto nič samovoljno, to je posledica  sprejetega 
amandmaja takrat za KS Dokležovje, če se prisotni spomnijo.  preseli in an sami seji nismo mogli 
prekalklulacije, kje bo prišlo do spremembe pri decimalkah, ker se amandma izglasovalo se 
upoštevalo, vse kalkulacije delalo podjetje in ki je v x občinah to delalo. kot je povedal ugotavlja 
sam, nib ilo isto to je res, amandma posledica in se moralo prekalkulirati, hoteli smo enakopravno 
rešiti, lahko se gremo nenakopravnosti, zadeva ni enostavna, je kompleksna.  
 
Svetnik Srečko Horvat daje repliko in sicer meni, da bi občinski svet moral preračunane količnike 
ponovno dobiti v potrditev in šele nato bi občinska uprava lahko dala v objavo spremembo odloka. 
To da je bil amandma za Dokležovje takrat na seji sprejet, to ve, vendar pa kar občinski svet ni 
sprejel se ne more kar tako objaviti v Uradnem listu. 
 
Župan dr. Matej Gomboši je vesel je da se strinjata okrog tega, da je posledica spremembe odloka 
potrjeni amandmaja na seji sveta in da je za posledico bila potreba spremembe odloka ter 
količnikov-to se je v odlok tudi vneslo. 
 
 
 
Svetnik Marjan Balažic:  
V zvezi s projektom elektrifikacije železniške proge se je ukinilo v Dokležovju in Bratoncih dva 
prehoda čez cesto. Železnica je sicer naredila vzporedno cesto za prehod na zemljišča, vendar pa 
na predelu, kjer je mrtva struga potoka Črnca na začetku Bratonec, tam  namreč izvajalci niso 
vstavili propustov v cesto, in so tako odtok vode zaprli. Vsi pa vemo, kaj se dogaja ob večjih 
nalivih. Prav tako gor vodno proti Dokležovju, je bil zlomljen in tam vode iz smeri SZ prihajajo. 
Daje predlog št. 144, da naj strokovne službe občine pregledajo to traso in naj se apelirala na 
izvajalca del. Ta predlog se navezuje na pobudo št. 194 - pot ob Črncu – naj bo potok Črnec 
dejansko v dolžini celotne trase reguliran in vzdrževan-to je le dol vodno do Beltinec,  krajani 
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Bratonec apelirajo da naj te stvari na podlagi lanskih primerov, ko je bilo zalitih kar 30 hiš, 
uredijo in problemi z vodami čimprej rešijo. 
 
Župan odgovori, da smo glede potoka Črnec preverili zadeve na terenu in imeli tudi dogovore z 
ARSO-m, da izvajajo vzdrževanja, vendar pa so tudi situacije, kjer je  dostop preko privat parcel. 
Bomo še naprej apelirali na državo, da zadeve res ima v uvidu, ne glede na to, da se izgovarjajo na 
pomanjkanje sredstev. 
 
Svetnik Alojz Sraka: 
Doda glede rekonstrukcije železniške proge je bila podana pobuda, da naredijo vse protihrupne 
ograje, vendar pa so načrti že zastareli, dejstvo pa je, da bo potrebno to urediti, saj bo železniška 
proga prinesla hrup in večjo pretočnost, ni pa potrebno, da so občani ogroženi od prevelikega 
hrupa. Predlaga, da se obrnemo drugam, če tam, kjer se izvajajo dogovori ni uspehov – njegov 
predlog 145. Dodatno pove, da je v zapisniku prejšnje seje prišlo do napake, saj je pri svoji 
pobudi takrat mislil na ekološke otoke. Tu je bistveno to, da je bil razdelilnik ekoloških otokov bil 
narejen zelo na pamet – podjetje Saubermacher & Komunala Murska Sobota (preda občinski 
upravi kopijo razdelilnika), saj se ni upoštevalo števila prebivalcev. Navaja primer: imamo drugo 
največjo vas v občini, ki ima enako število ekoloških otokov kot drugi dve najmanjši vasi v občini, 
kar nikakor ni prav – pobuda št. 195. Nadalje ga zanima, kdaj se bodo (leto 2014) delila vreča za 
zbiranje plastične embalaže – vprašanje št. 183. Svetnik Alojz Sraka v nadaljevanju pohvali 
Tatjano Trstrenjak, ki je na pobudo odbora o razdelitvi sredstev za podjetnike zbrala večino 
podatkov o tem, koliko potenialnih hiš in gospodarskih poslopij ima občina,  enako je tudi zbirala 
in nastalo je veliko podatkov o teh zemljiščih. Predlaga, da bi kateri od naših študentov pripravil 
izračun, koliko je to zelje v hektarjih, da bomo imeli podatke pripravljene, saj se davek o 
premoženju približuje – pobuda št. 196. Postavlja vprašanje št. 184-zakaj še ni bilo sprejema 
doktorjev znanosti, ko pa je v letu 2012 bilo objavljeno povabilo vsem, ki so zaključili doktorat in 
si pridobili ta naziv, da sporočijo svoje podatke.  
 
Župan dr. Matej Gomboši odgovori, da so se ekološki otoki usklajevali z krajevnimi skupnostmi, ki 
so povedali kje otoke namestiti. Seveda jih imamo lahko več, vendar pa bo to za seboj potegnilo 
višje položnice za plačilo odvoza odpadkov. Za razdelitev vreč za zbiranje plastične embalaže je 
obvestilo že na internem kanalu. Zakonodaja se je tudi spremenila na področju zbiranja in 
odlaganja odpadkov – občani morajo za svoje odpadke poskrbeti sami. Za kosovne odpadke imajo 
občani možnost, da naročijo odvoz odpadkov – na dom, glede odvoza azbestnih plošč pa jih zbirjao 
direktno v Poconcih. Nadalje se zahvaljuje za pohvalo, glede zemljišč pa smo naročili celoten 
pregled, da ne bo prihajajo do morebitnih podvajanj ali nepotrebnih dodatnih težav na tem 
področju – dejstvo pa je, da je zaradi novega davka geodetska uprava v gužvi.  
 
Svetnik Igor Adžič: 
 Izreka pohvalo na novo trim stezo, ima pa tudi še dopolnilni predlog št. 146, da bi se stezo naj 
podaljšalo do »Pila« in bomo tako zaokrožili kolesarsko pot, ki se bo potem v tem prijetnem okolju 
in z napravami zaprla. Nekje dve seji nazaj je predlagal smiselnost pristopa k noveliranju odloka o 
komunalni opremi in če se naveže na leta nazaj glede kanalizacije  in kjer nismo sprejeli sklepa 
koliko bi naj bila končna cena priključka. K temu je potrebno pristopiti – predlog št. 147, da se 
postavi ljudi – občane v enakopravni položaj. Prav tako glede na velikoo stisko in slabo 
gospodasko situacijo bo reitev vsiljena, ker se bodo vsi v relativnem čsu morali priklopiti na 
kanalizacijo. Minuli četrtek so na NS Komune d.o.o. Beltinci razpravljali o tem, da bodo mrali 
izdajati odločbe sproti, pravna podlaga bo, da se bo kanaščina oz. omrežnina pobirala, to se bliža 
zelo hitro.  Nadalje pove, da se mnogo razpravlja o občinskem premoženju. Vsem nam mora biti 
jasno, da dokler ne bo drugače,  zakon o nepreminčninah velja in je bi sprejet.  Povprečnemu 
občanu prinaša to, kjer je bil NUSZ pdprt z visokim faktorjem okrog 19 % manjše nadomestilo, 
vendar pa imamo v občini izredno velike stanovanjske površine, kar pomeni višjo obdavčitev. 
Občina ima tudi v lasti dosti parcel, davka bo polovico šlo v Ljubljano in ta sredstva občina izgubi. 
Potem imamo obrtno cono ki je zelo velika in brez stavb in tam bo faktor višji. V letu 2011 smo 
sprejeli pravilnik o oddajanju v najem in zakup vendar očitno takrat o davku na nepremičnine 
nihče ni premišljeval. Ustvarjamo negativno donosnost - ejstvo je, da se bomo morali pomeniti, kaj 
bomo s temi zemljišči počeli, najhuje bo za proračun tudi, ko se bo obračunavalo sto procentov 
davka.  Nadalje (vprašanje št. 185) prebivalci Mladinske ulice, ki mejijo na OŠ opažajo, da se v 
večernih urah tam pojavlja hrup – zbiranje neorganiziranih skupin, tiste organizirane pa ki 
uporabljajo telovadnico do zelo poznih ur pa glede na to, da je to gosto naseljeno področje, to ni v 
redu – kako je potem z urnikom koriščenja telovadnice? 
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Župan dr. Matej Gomboši se mu zahvali za pohvalo trim steze. Če bo priložnost, da pridobimo še 
kakšna dodatna sredstva za nadaljevanje tega projekta, ga bomo z veseljem nadaljevali. Tudi sam 
se strinja, da bi vsi bili enakopravni-noveliranja odloka o komunalni opremi, vendar pa sklep o 
2000 evrih za priključek na kanalizacijo obstaja. Koliko sredstev pa bo davek na nepremičnine 
odnesel iz občine pa nikakor ni zanemarljivo. Mora še povedati, da se trudimo, da bi pritegnili 
investitorje in delamo na tem tudi v prihodnje. Glede nemira pri OŠ spomni prisotne, da je o tem 
že govoril – nameščene so varnostne kamere, tako da prve nepridiprave je roka pravice že dobila. 
Glede uporabe telovadnice pa je naval zelo velik,  tako da zmanjkuje terjminov.  
 
Svetnik Martin Duh: 
Želi opozoriti, pa vendar to njegovo opozorilo se vleče že kar dva mandata – da manjkajo v občini 
obrambni nasipi v k.o. Ižakovci in k.o. Melinci. Ob izlivu reke Mure obstaja velika nevarnost, da 
bo zalilo večji del občine. V prejšnjem mandatu se je posvetilo temu veliko pozoronost in nekatere 
aktivnosti so se takrat tudi že izvedle,pa vendar prosi v imenu krajanov Melinec in ne le njih, 
ampak vseh občanov, da je potrebno na državnem nivoju opozoriti pristojne službe, da na tem 
področju nekaj naredijo – pobuda 197. Na prejšnjem občinskem svetu – prejšnji mandat se je 
govorilo tudi že o izvedbi kanalizacije in izgradnji le-te in je bilo takrat obljubljeno, dabo na ČN en 
jašek odprt, kamor bodo lahko s traktorskimi cisternami odvažali odpadno vodo tisti, ki ne bodo 
imeli možnost spustiti fekalije v kanalizacijo in bodo tam lahko oddali to vsebino. Zanima ga 
(navede primer) torej (vprašanje št. 186) ali je to sedaj mogoče? Nadalje izrazi pohvalo občinski 
upravi, da je prišlo do izgradnje teh cest in tudi novega mostu, vendar pa opaža, da je izvajalec 
zelo nekvalitetno svoje delo izvedel-če se peljemo s strani Melinec-cestišče je nevarno-vozilo se 
strosi. 
 
Župan mu odgovori, da se strinja kako pomembni so obrambni nasipi. Vlada rež sredstva in 
varčuje tam, kje bi morala pomagati oz. nameniti sredstva, kar seveda ni prav. Vendar pa bomo 
poslali apel kot smo že večkrat, vendar pa tudi ostale obmurske občine se srečujejo s tovrstnimi 
problemi,tako da je to regijskega pomena, ne le občinskega. Kolikor je informiran, nadaljuje, je na 
ČN jašek, ki bo omogočal odvoz in izpust fekalij. Glede cest pa pove, da smo tudi mi opazili da je 
temu res tako, dogovor z izvajalcem je, to garantira, da se bo zadeve popravilo in se zgornji sloj 
odstrani in nadomesti z novim.  
 
Svetnik Alojz Ladislav Horvat: 
Sprašuje  (št. 186) zakaj ni mogoče na državni cesti Beltinci-Lipovci dostop do Cankajeve ulice le 
pri centru Špar pri semaforjih – drugih prehodov ni. Nadalje ga moti, da moramo plačevati vinjeto, 
naša obvoznica – pomurska pa nima uporabnega dovoljenja-izraža nezadovojstvo. Potem še pove, 
da je prepričan, da naši poslanci v OŠ niso imeli matematike saj 7000 ljudi, ki jih bodo dodatno 
obvdavčili, ne bodo veš šli na delo v tujino (Avstrija) in bodo prisiljeni ostati doma brez služb in na 
socialnih pomočeh. Tega na Hrvaškem in na Madžarskem ni – s tem se tudi ne strinja.  
 
Župan dr. Matej Gomboši mu odgovori, da glede prometne varnosti – Cankarjeva ulica-
regopmačma cesta se dogovarjamo z Direkcijo za ceste tudi za ogled na terenu, da bi se mogoče 
preverilo ali ne bi skozi Beltince razmišljali o uvedbi krožišč, ki bi pripomogli k umiritvi in večji 
varnosti v prometu.  
 
 
AD 9 -  Sprejem Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2014 - 1. obravnava 
 
Župan pove, da je to osrednja točka današnje seje občinskega sveta. Postopek, ki se ga pelje za 
sprejem proračuna je zapisan v poslovniku občinskega sveta in je enak kot vsako leto – od 
priprave do predložitve in odločanju na odboru za proračun in finance er na seji OS za splošno 
obravnavo. Nato sledi po sklepu OS javna razprava za vso zainteresirano javnost. Letošnjemu 
predlogi bi lahko dali naslov – izkoristimo zadnja EU sredstva v tej finančni perspektivi. Zajetih je 
kar nekaj projektov, pri katerih lahko dobimo sofinanciranje iz Evrope, cestni projekti, ki so čakali 
za izvedbo pomurskega vodovoda, energetika, podpiranje gospodarstva. Višji davki – na tem se še 
dela, saj smo že povedali, da bomo imeli kar 100.000 evrov izpada zaradi tega. V predlogu 
proračuna smo prav tako pustili isti nivo oz. znesek za krajevne skupnosti, društva, kljub temu, 
da dobimo manj denarja – varčevali bomo nad drugih postavkah z željo, da znižamo stroške, iskali 
smo rezerve, videli pa bomo kako bo z davkom na nepremičnine – podpisali smo peticijo za 
ustavno presojo omenjenega davka in bomo videli kako bo v prihodnje s tem. Seveda se zavedamo, 
da nikomur ni enostavno, trudimo se še naprej, kot smo se doslej, ne glede na stanje kot je v 
državi. Vesel je, da je občinski svet prepoznal in pohvalil naše delo in pridobitev sredstev in s tem 
proračunom nadaljujemo to našo zgodbo v upanju, da se proračun pravočasno sprejme.  
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V nadaljevanju te točke računovodja Štefan Činč podrobno predstavi vsebino predloga proračuna 
Občine Beltinci za leto 2014.  
 
Predsednik odbora za proračun in finance Roman Činč  pove, da je odbor na svoji na 16. seji 
obravnaval osnutek proračuna  in ga soglasno potrdil. Predlaga se občinskemu svetu, da ga v 
prvem branju sprejme.  
 
Svetnica Gena Virag  ima predlog za proračun in sicer – turistično društvo Bratonci gradi hišico, 
ki je že v dokončevanju in bi potrebovali še 40.000 evrov. Sama bo predala županu razdelilinik 
sredstev, ki jih še potrebujejo. Zaveda se, da znesek ni majhen ni pa tudi velik, vendar hišico želijo 
dokončati. Po postavkah naj se pregleda, kjer bi se lahko ta znesek našel. Meni, da bi se laho z 
gradnjo športnih objektov v Beltincih nekoliko upočasnilo, prisluhne pa naj se ostalim krajevnim 
skupnostim, saj se rekreacija ne izvaja le na športnih objektih ampak lahko tudi drugje (tečaji, 
petje, kartanje, različni krožki ipd.).   
 
Župan dr. Matej Gomboši pojasni, da vse kar se dela, se dela za celotno občino in za vse občane 
brez izjeme. Dodatno pa še pove, da se krajevnim skupnostim ne jemlje sredstev.  
 
Roman Činč želi osvetliti oz. nekoliko razložiti, saj se skozi mandat pojavljajo vprašanja krajevnih 
skupnosti in odnos z občino, pristojnosti ter komuniciranje. Meni, da bi glede sofinanciranja 
lahko vzpostavili le-to po dvanajstinah, pa naj ga nihče ne razume narobe, saj ničesar ne želi 
porušiti. Vprašanje je še, kako bo z davkom na nepremičnine, saj je situacija zelo negotova. Prav 
tako bi se lahko izkoristilo in bi se predsedniki ks-ov  srečali in se pogovorili z županom že v 
začetku leta in tudi pred pripravo proračuna in že tam dorekli morebitne nejasnosti. Tako ne bi 
prihajalo do tega, da bi katere investicije po vaseh izpadle oz. bi se dogovoril oz. našel skupni 
način za varčevanje. Znesek pri načrtu razpolaganja z zemljišči prav tako meni, da je zastavljen 
previsok znesek, ki ne bo dosežen. Zato se strinja z kolegom svetnikom Štefanom Peršo, da je 
potrebno občinsko premoženje t.i. popredalčkati in tao bi se zgodila v prihodnosti dosti bolj realna 
pričakovanja kot sicer. Na to naveže tudi svoje razmišljanje  glede zadolževanja, saj se mu zdi da 
to ni tendenca, ki bi v svetu uspela. Krediti namreč ne dajejo nazaj tistega, kar bi v realni dani 
situaciji lahko vrnili. Nekako vire prihodkov bi lahko iskali še kje drugje, da bi potem poplačali 
kredite, ne pa da se zadolžujemo z vedno novimi krediti in dobesedno padamo iz enega v drugega. 
Imeti torej vzgibe in zajeti impulze, ki bi vodili do napredka našega okolja – nova delovna mesta – 
razvoj gospodarstva, socialno podjetnišvo na drugi strani, prav tako namenjati še več sredstev za 
razvojne spodbude – to nekako pogreša v vseh teh letih. Glede projekta – trg Beltinci pa prenaša 
mnenje prenekaterih Beltinčanov, ki v tem ne vidijo nobenega napredka, zato smatra, da bi pred 
začetkom bilo potrebno izvesti ali povpraševanje ali mini referendum na to temo. 
 
Župan dr. Matej Gomboši se strinja, da so bila sredstva lansko leto za krajevne skupnosti bolj 
pozno, vendar pa smo si na upravi zveli čas, da so se evidence vse pregledale in da so vasi dobile 
res več sredstev kot v preteklih letih. Dejstvo je, da se ta sredstva od nadomestila lahko prenesejo, 
vendar pa se vsak mora zavedati kako potem ta sredstva periodično deliti, likvidnostna situacija 
namreč letos ne bo enostavna, vse pa se je možno že dogovoriti, predebatirati. Načrt razpolaganja 
se strinja, je ambiciozno nastavljen, so pa zajete v načrtu tudi prodaje s strani ks-ov. Zaradi 
prihajajočega davka bo potrebno tisto zemljišče kar ne rabimo prodati oz. najti tudi potencialne 
potencialne investitorje. Strinja se, da je usoda države ne preveč rožnata in položaj ni ravno dober. 
V bodoče pa se bodo na energetskem področju sredstva začela vračati, ker smo tam ogromno 
naredili. Razmišlja se prav tako o socialnem podjetništvo in z zagonom tega sklada smo pomagali 
eni od ekip, ki se je lahko prijavila na razpis, saj smo jim dali v najem oz. uporabo eno od hiš s 
parcelo, da bodo lahko tam začeli s tem. Zadnja regijska sredstva v tej finančni perspektivi so 
predvidena za okrog 620.000,00 evrov, ki bi jih bilo velika škoda da jih ne bi izkoristili. S sredstvi 
bi uredili center Beltinec in trg. Na zavodu za kulturno dediščino so podali svoje soglasje za 
realizacijo tega projekta v katerega pripravo je bilo vloženo ogromno dela in truda in bi bila velika 
škoda če ga ne bi izpeljali in ki je res za vse občane.   
 
Svetnik Jožef Ferčak predlaga, da si župan vzame čas tudi za predsednike krajevnih skupnosti, da 
se pogovorijo o predlogu proračuna, saj je ogromno stvari, o katerih bi bilo potrebno reči besedo 
ali dve. Drugo kar želi povedati je, da se v predlogu proračuna za leto 2014 pojavlja postavja ZTK 
Beltinci in v lanskem letu je bilo v proračunu predvidenih 35.000 evrov, letos pa je ta postavka 
znižana na 30.000 evrov, kar se mu ne zdi prav. Zavod opravi ogromno dela in izvede prenekatere 
projekte ter pomaga društvu in ostalim in vsled navedenega predlaga proučitev omenjene 
postavke in naj se jo zviša. Nadalje še predlaga, da naj se naredi v letu 2014 – torej se naj 
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predvidijo sredstva za izgradnjo kolesarske steze Lipa-Gomilice, saj kot je seznanjen projektna 
dokumentacija za omenjeno kolesarsko stezo že obstaja. Poleg tega meni, kot je že na odboru 
povedal, da tista sredstva glede industrijske cone ne bomo dobili nazaj in bomo na koncu imeli ne 
dodatno vzdrževanje in obremenitve. 
 
Župan dr. Matej Gomboši pove, da je pomemben stik s predsedniki KS-ov, vsakega izmed njih da 
bi, da bi lahko prišel že prej k njemu in bi se lahko o vsem pogovorila.  Postopek smo za letošnji 
proračun izpeljali tak kot vedno oz. doslej. Po sprejetju na prvi obravnavi gre predlog v javno 
razpravo, kjer se ga obravnava, pregleda in dopolnjuje širše. S korekcijo sredstev za ZTK Beltinci 
pa smo želeli pokazati, kar je bilo že pred časom govora, da se bo le-ta moral začeti samostojno 
financirati, da stremimo k temu, da bo do tega tudi prišlo. Denarja za kolesarsko stezo Lipa-
Gomilice namreč ni dodatnih predvidenih, saj smo z takšnimi in drugačnimi možnostmi zelo an 
tesno.  
 
Svetnik Srečko Horvat prebere svoje predloge in izpostavi: 8. člen financiranja KS, podračun KS. 
člen 13.odloka o proračunu – tekoča proračunska rezerva. Člen 21, stran 12, prerazporeditev med 
proračunskimi postavkami s strani župana, tretji odstavek 21. člena odloka. V tabelarnem delu: 
razlika med delovnim gradivom odbora za proračun in gradivom ki je na 28. seji sveta; zmanšanje 
postavke župan glede na porabo v letu 2013. Postavka občinska uprava naj se zniža (22 predlogov 
za zmanjšanje le-te) ter dodatno predlaga, na kar posebej opozori – znesek občoine v letu 2014 se 
poviša na 500.000,00 evrov iz dosedanjih 50.00,00 kot je predvideno. Vse predloge preda v pisni 
obliki občinski upravi in županu.  
 
Župan pove, da je proračun velika zgodba in vsak evro se res ne more natanko predviditi, saj ni 
vse odvisno od nas, kako in kaj. Poleg tega zagotavlja, da se v podatkih med obravnavo na odboru 
in za sejo sveta ni nič spreminjalo, zato domneva svetnika Srečka Horvata, da sta dva različna 
predloga nikakor ne drži. Kar sam ugotavlja je to, da se je začelo volilno leto in vsi vemo za kaj se 
gre. Poleg tega je občina bila uspešna na evropskih projektih, peljemo zelo različne aktivnosti, 
glede centra Beltinec pa so zapisana gola dejstva in nihče tega projekta ni t.i.«potegnil iz klobuka«, 
ampak so se strinjali ljudje, da bi bilo to koristno za občino in so tudi pokazali navdušenje. Velika 
škoda bi bila, če bi vrgli evropski denar vstran in ga ne bi izkoristili. 
 
Svetnik Alojz Sraka pove, da je svet KS lipovci na svoji izredni seji sprejel določene sklepe in ga 
zadolžil, da jih pri točki ob obravnavanju proračuna prebere in v pisni obliki preda županu. Sklepi 
se nanašajo na zaključek kroga kolesarskih stez prvenstveno oz. najprej znotraj občine in potem 
navezovanje poti do drugih občin: Lipovci-Bratonci-Gančani ter vris talnih cestnih oznak v 
Lipovcih. Vse predloge preda v pisni obliki občinski upravi in županu.   
Nadalje še pove, da na odboru, kjer so govorili o spodbudah gospodarstva že predlagali, da se 
pravilnik ustrezno spremeni in da se poišče možnost za vključitev rezervne cifre za socialno 
podjetje. Žal mu je tudi, da se je pri drugi točki dnevnega reda – pri lokalnem energetskem 
konceptu preslišalo, da bomo morali imeti energetsko računovdostvo. Želi dodati, pri tem lahko še 
kako privarčujemo, saj imamo še kar nekaj zgradb, ki niso zajete v tem načrtu pa porabijo 
ogromno stroškov za ogrevanje in čeravno bi to pomenilo le 10 % pa se to tudi že pozna. Torej 
predlaga, da se to knjigovodstvo vključi, prav tao pa se naj oživi skrbnik za vso to dokumentacijo, 
ki naj bo domač človek.    
 
Župan dr. Matej Gomboši mu glede kolesarskih stez odgovori, da se bo vse predloge preštudiralo, 
in vse je odvisno od tega, koliko sredstev bo na razpolago v proračunu. Tudi idejo oz. predlog za 
socialno podjetje je vredno predebatirati, vendar pa opominja, da imamo v proračunu namenjena 
sredstva za sklad, tako je socialno podjetništvo podprto tudi v tem proračunskem letu. Glede 
evidenc za občinske stavbe pa se jih že dela in tudi imamo na upravi zaposlenega človeka, ki 
energetsko področje pokriva in bo tudi vse te aktivnosti naprej izvajal, kar bo po zakonodaji 
potrebno. 
 
Svetnik Igor Adžič želi na temo proračuna povedati, da se nikoli ni tako lahkotno odločal pri 
sprejemu proračuna kot letos. V gradivu za odbor je prejel manj gradiva kot sedj za sejo sveta. 
Govori se, da je proračun naravnani projektno, vendar smatra, da temu ni tak, ampak da je 
proračun zelo potrošniško naravnan – javna poraba je previsoka, v proračunu ga moti tudi 
zadolževanje-krediti. Občinski proračun bi moral biti investicijsko naravnan, še vedno pa je preveč 
socialnih transferjev z visokimi vrednostmi, ki so z zakonom predpisani. Seznani prisotne, da se v 
Odrancih pričakuje gradnja tovarne z usnjeno galanterijo jim bo pa primanjkovalo prostora, 
seveda pa ne bodo šli k nam ampak drugam in to ga moti, da jim nimamo kaj ponuditi. Noben 
projekt v krajevnih skupnostih ne bo ogrožen, če se bo na odhodkovni strani še zategnil pas. 
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Spomni prisotne na čas, ko je pripeljal investitorja v občino, ki je imel denar v žepu, vendar takrat 
ni prišlo do realizacije. Sprašuje se sedaj, kje bomo našli investitorja, ki bo prišel k nam, pa bi rad 
nekaj gradil, pa si bo moral sam še cesto narediti. Dejstvo je, da ali imaš pripravljeno vse za 
nekoga in si tako bolj zaželjen ali pa ne – navede primer občine Lendava. Nihče ga ne bo prepričal, 
da sredstva, ki so predvidena na prihodkovni strani 620.000 evrov, katere bi naj občina dobila za 
ureditev trga v Beltincih iz evropskih sredstev, pa razpisa še ni? Moti ga namreč to, da smo tako 
trdno prepričani v prejetje teh sredstev, kaj pa bo, če jih ne dobimo – to je vseeno zelo velik 
projekt, ki ima za sabo tudi naša sredstva, ki jih bomo mogli soprispevati iz proračuna? Za projekt 
ureditve centra Beltinci ga ne bo nihče prepričal, da je to sigurno to, kar si beltinčani želijo – 
predlaga referendum ali nek televouting ali kaj podobnega, da se pridobi mnenje večine. Poleg tega 
je tu še kanalizacija in njen zagon – monitoring je končan, morali bomo subvencionirati … torej 
predlaga da se s tem nekoliko počaka in bomo videli kako bo naprej.  
 
Župan dr. Matej Gomboši pove, da so dodatni prilivi v občinsko blagajno prišli zaradi dviga NUSZ 
za določena zemljišča, poleg tega pa si za socialne transferje tako visoke nismo sami krivi ampak 
je tako stanje na državnem nivoju – čimveč preložiti na občinska bremena vstran od državnega 
proračuna.  Dejstvo pa je, kar se moramo tudi zavedati, da je socialna stiska ljudi velika in bo še 
večja in potem moramo reševati in pomagati po svojih najboljših močeh. Ponovno pove, da je to 
danes obravnava prvega predloga proračuna, le-ta bo v javni razpravi splošni šel skozi vse odbore, 
predebatirale se bodo možnosti, predlogi,  tako da se bo lahko pripravilo dopolnjen predlog za 
drugo branje. Glede centra Beltinec, kar ugotavlja, da je tisto, kar jih v proračunu prisotne še 
posebej moti, doda, da smo vezani glede tega projekta na državo in njihove zahteve. Če sredstva 
ne bodo dobljena iz evropskih virov, projekt ne bo realiziran. Glede kreditov, o katerih se tudi 
danes na seji dosti govori, pa je zakonodaja jasna – občinski svet sprejema tovrstne sklepe in daje 
soglasje, če se bo v najem kreditov šlo ali ne.  
 
Računovodja Štefan Činč pojasni, da je sprejemanje proračuna posebno poglavje z razlogom. 
Proračunski odbor je predlog pred javno razpravo obravnaval, zaradi dosedanje prakse. Vsa 
vprašanja, pobude in predlogi pa se bodo v javni razpravi (po sprejetju v prvem branju) 
predebatirali, pregledali in pojasnili. 
 
Podžupan Matej Zavec pove, da pri pregledu proračuna ob upoštevanju dejstev, da je bilo všteto in 
upoštevano, kot je računovodja že obrazložil, 11 plač (odhodkovna stran proračuna) je njegovo 
mnenje, da je letošnji predlog proračuna investicijsko naravnan. Sprejetje lanskega, spomni 
prisotne, je bilo sprejeto s pohvalo. Investicija, o kateri je govora – ureditev centra Beltinec je 
razvojno naravnan-bo poskrbel za skladni razvoj občoine, čeravno vidi da so prisotni kritični. Prav 
tako nudimo pomoč podjetnikom z rešitvami kako širiti svojo dejavnost, kar je za pozdraviti. 
Obrtna cona, ki je bila danes večkrat omenjena pa  opominja prisotne, da ima vsak svetnik 
pravico in možnost pripeljati v občino mariskaterega investitorja. Ob vložku 500.000 evrov za 
obrtno cono kot predlaga svetnik Srečko Horvat pa dvomi, da bi imeli drugačno situacijo, še doda.  
 
Svetnik Jožef Ružič doda, da ga moti, da se govori, da je prejšnja vlada bila boljša kot je zdajšnja. 
Zdajšnja še davke dviguje in je daleč od tega da je optimalna. Meni, da je prejšnja vlada pripeljala 
nas v stanje kot je.  Zdi se mu, da se zadeve na občinski svet prenašajo, slišali smo danes, da se 
sprejemajo ene zadeve, objavljajo pa druge. V dobri veri, da so podatki točni in da držijo, so na seji 
odbora za proračun in finance osnutek proračuna soglasno potrdili, v bistvu pa so ugotovili, da so 
bili prepeljani preko vode žejni, glede na to, da se podatki ne ujemajo z podatki ki so danes na 
mizi na seji. Poleg tega se ne strinja, da so svetniki spet pod pritiskom, da morajo sprejemati 
nekaj na silo. Meni da ni še nič zamujenega, glede na to, da  je bila seja občinskega sveta 
nazadnje meseca oktobra lansko leto, je bilo do danes dovolj časa, da se pripravi takšen predlog, 
ko si ga ta občinski svet zasluži. Sam torej najavlja, da bo glasoval proti temu predlogu 
proračuna. 
 
Podžupan Matej Zavec replicira izjavo Jožeta Ružiča v smislu tega, da si lahko pogledamo kako se 
je živelo v letih 2004–2008 in kako se živi od 2009-pa vse do danes in potem se ni potrebno 
vprašati, kdo in kako je koga zadolžil. Dejstvo je, da so to javno dostopni podatki in to nikakor ni 
nobena demagogija in ne zavajanje-ljudje so sami in še danes sami občutijo kako se je živelo prej 
in kako se živi danes. 
 
Računovodja Štefan Činč  ponovno pove, da je bila to praksa dosedanjih let, da se je osnutek 
podal na obravnavo odboru za proračun in finance, kar niti ne bi bilo potrebno narediti. 
Obravnava se prične z sklepom občinskega sveta, da se predlog poda v javno razpravo. Podatki pa 
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so različni zato, ker se podatki še spreminjajo, proračun je gibljiv, vendar pa se bistvenih 
elementov ni spreminjalo. 
 
Župan dr. Matej Gomboši odgovori, da ni delitve na državnem nivoju, škoda in žalostno je, da se 
take stvari razpravlja in da bodo na koncu občani tisti, ki bodo nastradali, vendar pa se svetnik 
Slavko Petek ni strinjal z njim, saj naj bi na zadnji seji opredeljeval delitve ravno on.   
 
Svetnik Ružič Jožef želi replicirati in vsi ki jih zanima, vedno kako je bilo z bankami, faktor o 
delitvah takih ali drugačnih pa je bilo govora in so vsi tiho prenašali razna natolcevanja in 
pljuvanja nekaterih političnih odločitev, ne pravi, da je vse v redu, vendar ni prav da se delijo 
zadeve na naš in ne naš.  
 
Župan se sprašuje, da se mu javno pove, komu je danes ali kdaj koli prej povedal žal besedo. Vidi 
se namreč kaj se dogaja danes in občani bodo občutili posledice, vendar pa je na občinskem 
svetu, da pove, kako in kaj bo – odločitev je njihova.  
 
Svetnik Martin Duh. želi samo povedati, da ima najdaljši staž v občinskem svetu in bil je pri vseh  
proračunih doslej poleg. Spomni se, da je bilo še  huje bilo, je pa res, da ene zadeve svetniki težje 
spravijo skozi in so potem ko gre h koncu mandata, bi radi še to in to. Če povzame svoje delo v 
občinskem svetu - v vseh štirih mandatih je zadovoljen, čeravno je včasih kaj povzdigoval glas. 
Dejstvo je, da je proračun kompleksna zadeva, deli ki jih je dosti so povezani v celoto a želja je 
izredno dosti in so različne, vedno pa se ne da izpolniti vsega. Tudi sam je bil večkrat izrinjen s 
svojimi predlogi, čeprav so bili v dobrobit krajanom celotne občine, to je opazil sedaj. Pri prodaji 
parcel za ČN ni prišlo do realizacije in sicer je tu ostala ena pomanjkljiva zadeva in sicer ko je 
ocenjevalec parcel napačno teorijo pri izračunu imel in je pozabil na te lastnike parcel, ki so bili 
oškodovani kot tisti, ki so prodajali parcele za kolesarske steze, pa vendar to ni velik znesek, 
občina pa prodaja iste parcele za desetkratno ceno, kar nikakor ni pošteno. Predlaga, da se tem 
občanom, kateri so dobili res premalo, nekako uredi, saj bi za vse moralo biti pravično razdeljeno 
in namenjeno. Sam bo glasoval za predlog proračuna, podatkov da bi bil izigran kot se govori sam 
nima, dejstvo pa je, da se bo vse še razvilo naprej v javni razpravi, potem bodo pa še možni 
amandmaji.  
 
Župan za pretekle mandate ne more odgovarjati, bile so nizke ponujene cene za zemljišča, se pa  
smo tudi mi srečevali s tem, ljudje so bili nezadovoljni in niso prodajali, sedaj pa delamo z cenami 
kot so, pa še vedno obstaja kdo, ki bi želel spet še več. Veliko napora je vloženo v to, da se sklene 
dogovor in da sta obe strani zadovoljni.  
 
Svetnik Marjan Balažic pove, da ga žalosti to kar se prinašamo v to sejno dvorano, da se t.i. 
folklora iz državnega zbora  prenašamo na nivo občine, s tem se ne strinja. Poziva, da se izkoristi 
ponujene finančne perspektive, ki so v tem času še na voljo, da ne bodo ljudje nastradali, kar bi 
bila velika škoda.  
 
Svetnik Štefan Perša ugotavlja, da je srš problema – postavka beltinski center, da ne bomo iskali 
zlato tam kjer ga ni, predlaga, da se usposobi in v življenje postavi obrtna cona, da se bo, kot se 
reče dodana vrednost prihajala v občino. Ljudje pa naj povedo, če bodo želeli ta projekt ureditve 
centra ali ne.  
 
Svetnik Štefan Žižek opaža tudi kar je opazil kolega svetnik Štefan Perša. Predlaga, da naj se 
naredi do konca cesta Gančani – mimo Aluvarja – z preusmeritvijo na AC, tam so namreč 
vprašljiva delovna mesta in cesta je prav tako občinskega pomena, zato želi, da se to tudi čim prej 
reši. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 7, PROTI: 12. 
 
Iz glasovanja izhaja, da predlog proračuna Občine Beltinci v prvem branju ni bil potrjen oz. 
sprejet.  
 
Sklep št. 359/V:  
Občinski svet Občine Beltinci ni sprejel predloga 1 Odloka o proračunu Občine Beltinci za 
leto 2014. 
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AD 10 - Sprejem Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov v Občini Beltinci - 2. obravnava. 
 
Vsebino omenjenega odloka predstavil Tatjana Trstenjak.  
 
Odbor za prostorsko planiranje – predsednik Štefan Perša pove,da je odbor odlok obravnaval na 
svoji seji in predlaga, da ga OS sprejme oz. potrdi v predlagani obliki in vsebini. 
 
Predsednik statutarno pravne komisije, Igor Adžić pove, da je njihova komisija odlok obravnavala 
na svoji seji in predlaga, da se odlok sprejme oz. potrdi.  
 
Odbor za gospodarstvo je na svoji seji potrdil vsebino odloka in predlaga občinskemu svetu, da ga 
sprejme pove predsednik Marjan Balažic. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 19, PROTI:0. 
 
Sklep št. 360/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Beltinci v 2. obravnavi v 
predloženi obliki. 
 
 
 
Ker je bil s tem izčrpan dnevni red 28. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, je župan dr. 
Matej Gomboši sejo zaključil ob 23.35 uri. 
 
 
 
Zapisala:         Župan: 
Lilijana BEŽAN        dr. Matej GOMBOŠI 
 


