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OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 
 
 

Z A P I S N I K 
7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 

ki je bila 30.06.2011 ob 17.00 uri v prostorih Občine Beltinci,  
Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 

 
 
 
PRISOTNI:  Igor ADŽIČ, Marjan BALAŽIC, Roman ČINČ, Martin DUH,  

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

 
ODSOTNI: Dušan HORVAT, Štefan PERŠA. 
 
PRISOTNI  OSTALI 
VABLJENI: Direktor občinske uprave, Venčeslav SMODIŠ,   
  predstavnik NO, Miran Maučec, ravnateljica OŠ Beltinci,  

Matejka Horvat, ravnateljica Vrtca Beltinci, Martina Vidonja,  
predstavnik PAZU Murska Sobota, Zoran Wolf, direktor Beltinke Beltinci, Bojan 
Belovič, predsednik komisije za priznanja v Občini Beltinci, Željko Ritlop, 
strokovni sodelavec v občinski upravi, Iztok Jerebic. 

   
 
SEJO VODIL: dr. Matej GOMBOŠI, župan Občine Beltinci. 
 
Župan dr. Matej GOMBOŠI je pozdravil vse prisotni in prisotnim prebere vsebino dnevnega 
reda 7. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. Predlaga, da se točka AD !1 premakne na 
mesto 3. točke, takoj za pregledom realizacije sklepov prejšnje seje. Predlog utemeljuje s tem, 
saj je potrebno vlogo za sofinanciranje s strani države (SVLR) še danes potrebno poslati po 
pošti, ker je rok za oddajo le-teh.  
  
Ugotavlja, da je prisotnih 16 članov občinskega sveta, svet je sklepčen in lahko nadaljuje s 
svojim delom. 
 
Razprave o vsebini dnevnega reda kot tudi o predlogu za njegovo spremembo, ki jo je podal 
župan, dr. Matej Gomboši ni, zato se predlaga glasovanje.  
 
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI:1. 
 
Sklep št. 81/V:  
Sprejme se vsebina dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s tem, 
da se točka 11 premakne na mesto točke 3, ostale točke ostanejo nespremenjene. 
 
Glasovanje:ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 82/IV: 
Sprejme se spremenjeni dnevni red 7. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci: 

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
2. Realizacija sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
11. Soglasje k predlogu o oblikovanju oddelkov in potrebnem številu kadra v Vrtcu 

Beltinci v šolskem letu 2011/2012 in rekonstrukcija enote vrtca v Gančanih. 
3. Pristop k ustanovitvi Pomursko visokošolskega izobraževalnega središča Murska 

Sobota. 
4. Beltinka Beltinci d.o.o. – podelitev stavbne pravice za nadomestno gradnjo 

poslovnega objekta in komunalne infrastrukture  
5. Sofinanciranje dodatnih  ur v kombiniranih oddelkih POŠ Dokležovje OŠ Bakovci 

v šolskem letu 2011/2012. 
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6. Potrditev in sofinanciranje nadstandardnih programov OŠ Beltinci v šolskem letu 
2011/2012. 

7. Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini. 
8. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
9. Določitev števila (in vrste) priznanj Občine Beltinci v letu 2011. 
10. Sprejem Pravilnika o vodenju in izpeljavi postopka ter o kriterijih za sprejem 

otrok v Vrtec Beltinci. 
12. Rekonstrukcija enote Vrtca v Dokležovju 
13. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratni denarni pomoči za 

novorojence v Občini Beltinci. 
14. Sprejem programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj 

podjetništva v Občini Beltinci in imenovanje strokovne komisije. 
15. Odločitev o razdelitvi sredstev društvom v Občini Beltinci. 
16. Odločitev o združevanju sredstev za obrambo pred točo z letali v letu 2011. 
 

 
AD 1 - Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci  
 
Ob pregledu zapisnika prejšnje seje ni bilo ugotovljeno nobenih napak, zato ga je župan dr. 
Matej Gomboši dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 83/V: 
Sprejme se vsebina zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v 
predlagani obliki in vsebini. 
 
AD 2 - Realizacija sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Ob pregledu sklepov prejšnje 6. redne seje je bilo ugotovljeno, da so vsi sklepi bili realizirani. 
Pri tej točki ni bilo razprave, zato je župan prešel na obravnavo naslednje točke dnevnega reda. 
 
 
AD 11 - Soglasje k predlogu o oblikovanju oddelkov in potrebnem številu kadra v Vrtcu 
Beltinci v šolskem letu 2011/2012 in rekonstrukcija enote vrtca v Gančanih 
 
Župan dr. Matej Gomboši po uvodnih besedah prosi ravnateljico Vrtca Beltinci da poda 
obrazložitev pri tej točki dnevnega reda. 
 
Strokovni sodelavec Iztok Jerebic poda finančno konstrukcijo vrtca v Gančanih.  
Omenjeno dokumentacijo in projekt ter predlog o oblikovanju oddelkov je pregledal na svoji 
seji tudi odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in podal pozitivno 
mnenje in kot tako se predlaga v sprejem tudi občinskemu svetu. 
  
Razprave  pri tej točki ni bilo, zato župan predlaga glasovanje o predlogu sklepa. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 84/V:  
1. Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje za  oblikovanje 18 oddelkov v Vrtcu 
Beltinci, s potrebnim številom strokovnega kadra za šolsko leto 2011/2012.  
2. Občinski svet soglaša z predvideno rekonstrukcijo  enote Vrtca  Gančani za ureditev  
novega oddelka vrtca v višini cca 85.280,00 EUR. Sredstva za to se zagotovijo z  
rebalansom proračuna Občine Beltinci za leto 2011, za pridobitev sredstev za 
rekonstrukcijo Enote vrtca v Gančanih pa se bo kandidiralo tudi na razpis SVLR in se 
zaradi tega potrdi tudi DIIP za to rekonstrukcijo. 
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AD 3 – Pristop k ustanovitvi Pomursko visokošolskega izobraževalnega središča Murska 
Sobota  
 
Zoran Wolf, predstavnik  PIF-a Murska Sobota je pri tej točki predstavil pobudo k ustanovitvi 
Pomursko visokošolskega izobraževalnega središča Murska Sobota. 
 
To tematiko sta na svojih sejah obravnavali in podali svoje mnenje tudi statutarno pravna 
komisija in odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Predsednika Igor 
Adžič in Slavko Petek sta svetnikom podala poročilo.  
 
Pri tej točki sta v razpravi sodelovala še župan, dr. Matej Gomboši in svetnik Štefan Ferčak.  
Razprava pri tej točki je bila usmerjena predvsem v to, saj je svetnike zanimalo, kje bo sedež 
ustanove ter če so programi središča usklajeni z drugimi izobraževalnimi institucijami.  
Prav tako se je porajalo vprašanje glede finančnega vložka občine. Ali je le-ta predviden samo 
ob ustanovitvi ali pa je to t.i. dolgoročna obveza še za naprej.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 85/V: 
Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da Občina Beltinci pristopi k so ustanovitvi 
zavoda Pomursko izobraževalno središče Murska Sobota z ustanovnim vložkom do 
1.500,00 EUR in poda načelno soglasje k predlogu Akta o ustanovitvi tega zavoda, ki ga 
v imenu občine po oblikovanju dokončne vsebine (z dopolnitvijo podatkov o vseh 
soustanoviteljih in sedežu zavoda) podpiše župan občine dr. Matej Gomboši. 
 
 
 
AD 4 - Beltinka Beltinci d.o.o. – podelitev stavbne pravice za nadomestno gradnjo 
poslovnega objekta in komunalne infrastrukture  
 
Uvod pri tej točki je podal župan dr. Matej Gomboši uvodno obrazložitev. Vsebinsko pa je 
tematiko predstavil direktor Beltinke Beltinci d.o.o. Bojan Belovič.  
 
 
V razpravi pri tej točki so sodelovali: Sraka Alojz, Jože Ferčak, Roman Činč. 
 
Svetniki, ki so v razpravi sodelovali so pozdravili idejo ter pobudo podjetja Beltinka Beltinci 
d.o.o. So pa bili mnenja, da naj se uredi še lastnina, ki še ni urejena, torej tisti delček 
zemljišča, na katerem stoji kulturni dom in je še v lasti Beltinke Beltinci. Sicer to ni v razpravi 
in obravnavi na tej seji oz. pri tej točki dnevnega reda, bo pa potrebno to še urediti v 
prihodnosti.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep 86/V:  
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k ustanovitvi stavbne pravice v korist 
investitorke Beltinka Beltinci d.o.o. za gradnjo nadomestnega poslovnega objekta tik do 
zemljišča s parc. št. 87/3, k.o. Beltinci in za gradnjo-ureditev dovozne ceste in 
kanalizacije (fekalne in meteorne) na parc. št. 87/3 k.o. Beltinci za obdobje največ 99 let 
oz. dokler bodo predmetni objekti na tem zemljišču obstajali. Za postopek ustanovitve 
služnostne pravice je upoštevati določila predpisov, ki urejajo razpolaganje s stvarnim 
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (občin). 
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AD 5 - Sofinanciranje dodatnih  ur v kombiniranih oddelkih POŠ Dokležovje OŠ Bakovci 
v šolskem letu 2011/2012 
 
Pri tej točki je pojasnilo in razlago podala vodja POŠ Dokležovje, Metka Behek, ki je istočasno 
opravičila odsotnost ravnateljice OŠ Bakovci.  
 
Omenjeno tematiko je obravnaval tudi odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti. Poročilo in sprejeti sklep odbora je podal predsednik Slavko Petek. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje. 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.  
 
Sklep št. 87/V: 
1. Občinski svet Občine Beltinci odobri sofinanciranje s strani Osnovne šole Bakovci 
predlaganih dodatnih ur v kombiniranih oddelkih Podružnične šole Dokležovje za šolsko 
leto 2011/2012. 
2. Sredstva za izvedbo predlaganih dodatnih ur–nadstandardnih programov Osnovne šole 
Bakovci, Podružnične šole Dokležovje v skupni višini cca 3.478,50 EUR/mesec so za 
koledarsko leto 2011 zagotovljena v proračunu Občine Beltinci za leto 2011, med tem 
ko se za leto 2012 zagotovijo v proračunu Občine Beltinci za leto 2012. 
 
 
 
AD 6 - Potrditev in sofinanciranje nadstandardnih programov OŠ Beltinci v šolskem letu 
2011/2012 
 
Pri tej točki je obrazložitev podala ravnateljica OŠ Beltinci, Matejka Horvat.  
 
Omenjeno tematiko je obravnaval tudi odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti. Poročilo in sprejeti sklep odbora je podal predsednik Slavko Petek. 
 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 88/V: 
1. Občinski svet Občine Beltinci odobri s strani Osnovne šole Beltinci predlagane 
nadstandardne programe  osnovnošolske dejavnosti Osnovne šole Beltinci za šolsko 
leto2011/2012. 
2. Sredstva za izvedbo nadstandardnih programov Osnovne šole Beltinci v skupni višini 
cca 5.384,74 EUR/ mesec so za koledarsko leto 2011 zagotovljena v proračunu Občine 
Beltinci za leto 2011, med tem ko se za leto 2012 zagotovijo v proračunu Občine 
Beltinci za leto 2012. 
 
 
 
Seje se je ob 18.06 uri udeležil svetnik Maritn Duh – sedaj prisotnih 17 članov občinskega 
sveta. 
 
 
AD 7 - Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini 
 
 
Pri tej točki župan dr. Metej Gomboši prisotne seznani z aktivnostmi glede občinskega 
prostorskega načrta. Poda informacije glede državnega projekta – elektrarn na reki Muri. 
Prisotni so prejeli prav tako informacijo glede izvedbe ureditve cest v občini, glede nadaljevanja 
projekta gradnje turistične hiše v Lipi, glede izgradnje kolesarskih stez v občini, selitev broda 
na reki Muri, o čemer je bilo govora že na prejšnji seji sveta. Župan je prisotnim prav tako 
podal informacije glede javnih del, dotaknil se je prav tako izredno pomembnega področja – 
denacionalizacije v Občini Beltinci.  
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AD 8 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
 
Pri tej točki so v razpravi s svojimi vprašanji, pobudami in mnenji sodelovali: Alojz Sraka, 
Srečko Horvat, Marjan Balažic, Martin Duh,  Jožef Ferčak, Genovefa Virag, Štefan Žižek, Igor 
Adžič, Matej Zavec, Roman Činč, Slavko Petek in Alojz Sraka.  
 
Svetnik Alojz Sraka: 
48P. Zbiranje odpadne embalaže se mora nadaljevati saj bomo v nasprotnem primeru imeli 
ponovno odpadke po gozdovih, njivah in se bodo množila divja odlagališča. Vsi namreč 
moramo pripomoči k temu, da bomo imeli čisto okolje.  
49P. Glede ambrozije je potrebno ozaveščati ljudi, da je ta rastlina nevarna in da jo je potrebno 
zatirati.  
50P. Daje pobudo, da naj se pošlje apel na letališče Rakičan, ki ob nedeljah z akrobatskim 
izvajanjem letalcev kalijo mir po 13.00 uri vaščanom Lipovec in Bratonec. Potrebno bi bilo 
upoštevati zakon o hrupu.  
41V. Zanima ga kako je z glasbeno šolo Murska Sobota, ki je v preteklosti prinesla veliko 
neupravičenih slabih točk in tudi je povzročila, da so starši naših otrok po nepotrebnem 
vznemirjeni.  
Pred časom je tudi že predlagal in ponovno poudarja, da bo potrebno sklicati javno tribuno oz. 
javno razpravo na temo elektrarn na reki Muri. Poklicati bi bilo potrebno tako zagovornike kot 
tudi nasprotnike. Prav tako spominja prisotne in župana, da je pred časom tudi predlagal 
odvoz azbestnih plošč v majhnih količinah.  
51P. Daje pobudo, da se čim prej pred podvozom iz Lipovec proti Murski Soboti namesti t.i. 
pametni semafor, saj je nujno potreben.  
 
Župan mu poda odgovore na njegova vprašanja. Glede zbiranja plastične embalaže je zadeva 
urejena do konca leta, bo pa potrebno se še dogovoriti ali bo to področje urejeno z koncesijo ali 
kot javno podjetje. Glede glasbene šole se je naša občina dogovorila, nikakor pa nikoli nismo 
rekli, da nočemo. Glede elektrarn na reki Muri je bilo že kar nekaj javnih tribun izvedenih, bo 
pa res potrebno prisluhniti obema stranema. Ko bo prišlo do novih predlogov se bo potrebno 
seveda spet sestati in se pogovoriti. Tudi zadeva z semaforjem na AC je že stara zgodba in se 
bo v prihodnje tudi uredila. Glede zbiranja azbestnih plošč se bo uredil in izvedel ustrezen 
način odvoza.  
 
Svetnik Srečko Horvat: 
42V. Ponovno spominja župana in občinsko upravo, saj še vedno ni realiziran njegov predlog 
glede pošiljanja položnic za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Mesec junij je že pri 
koncu, še vedno pa niso prejeli odgovora kako je s tem. 
43V. Glede namestitve otokov na vpadnicah v vasi zaradi velikih hitrosti se je že govorilo, da se 
bodo poiskale možnosti za postavitev le-teh. Doslej se še to ni zgodilo. Zanima ga namreč, 
glede na to, da so projekti za kolesarsko stezo Dokležovje-Bakovci že pripravljeni bi se mogoče 
tam lahko vključilo otoke za umirjanje prometa iz bakovske strani.  
52P. Predlaga zamenjavo dobavitelja električne energije kot še eden od dodatnih varčevalnih 
ukrepov za občino.   
Navezuje se na razpravo Sraka Alojza saj pove, da je glede deponiranja salonitnih plošč bila 
dana informacija na TV, občina Tolmi je v celoti financirala deponiranje le-teh. Glede ambrozije 
pa le-ta že začne cveteti vzdolž kolesarske steze Dokležovje-Lipovci, kako se lahko ukrepa ga 
zanima? 
 
Župan mu odgovarja: 
Glede nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča mu odgovarja, da so podatki bili 
posredovani DURS-u, le-ta pa izdaja plačilne naloge, tako da vpliva na to nimamo. O otokih za 
umirjanje prometa je bilo že govora, eden je že narejen, o ostalih pa se bodo izvedli pogovori, 
saj je to določen strošek, ki mora biti predviden v proračunu. Seveda se strinja, da je potrebno 
izvajati ukrepe za večjo varnost v prometu. Glede kolesarske steze Bakovci-Dokležovje se 
skupaj z MO Murska Sobota vršijo že razgovori , da bi se jo vključilo v projekt Mura-Drava 
Bike, ki bi potekala ob nasipu in ne ob cesti. Z uvedbo cenejše električne energije se strinja z 
Srečkom Horvatom, je pa že pohvalno to, da so cene že bile nekoliko znižane, lahko pa občina 
enkrat na leto odstopi od pogodb, če to hoče. Jeseni bo ta rok in bomo pazili in zadeve 
spremljali. Glede košnje ob kolesarskih stezah – za občinske skrbi občina in 7.7. bo naslednja 
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izvedena. Glede občine Tolmin, kjer so sofinancirali odvoz azbestnih plošč pa pove, da imamo v 
občini zbirni center ki je brezplačen za vse občane in lahko svoje odpadke vozijo tja na zbirno 
mesto. Se pa bo glede odvoza salonitnih plošč potrebno dogovoriti v kakšnih količinah se jih bo 
odvažalo.  
 
Svetnik Marjan Balažic: 
53P. Na odboru za gospodarstvo je s strani občanov prišla želja oz. pobuda, da naj se na 
zbirnem mestu-zbirnem centru uredi režim gibanja ter eventualno tudi še kak termin 
dežurstva. 
Pozdravlja pobudo Sraka Alojza glede nedeljskega miru in apela letalski družbi v Rakičanu. 
54P. Glede ambrozije pa še dodatno opaža, da je le-ta visoka pri kamionskem parkirišču v 
Lipovcih. Na CATV se naj objavi nekaj splošnih informacij o tem, saj je to nujno. 
 
Župan mu odgovarja: 
Dogajanja na zbirnem centru glede slabe varnosti se zavedamo vsi, se bo posredovala 
informacija naprej – medobčinski inšpektorici in lahko se obvesti tudi policijo. Prav tako se bo 
preverilo informacijo glede letališča Rakičan in se bo posredovalo informacije naprej tudi glede 
ambrozije.  
 
Svetnik Martin Duh: 
44V. Kdaj se bo dokončno – zaradi varnostni že uredilo križišče Odranci-Melinci  o čemer je 
bilo govora že v prejšnjem mandatu in tudi obljubljeno, da se bo zadeva izvedla. 
45V. Potrebno bi bilo pokositi – prav tako zaradi varnosti in večje vidljivosti na cesti Beltinci-
Bistrica prvi izhod za Melince. 
46V. Na pokopališču na Melincih prihaja v zadnjem času do kraj rož, sveč in drugih 
predmetov, ker vaščani nimajo ne moči in prijemov kako to preprečiti, predlaga namestitev 
varnostnih kamer, da se bo kraje preprečevalo. 
 
Župan mu odgovarja:  
Projekt Odranci-Melinci se izvaja-v kratkem se bodo pripravile pogodbe za odkup, saj geodeti 
že pripravljajo ustrezne podatke. V elaborat bo namreč zajeta celotna trasa od ovinka za 
Melince do konca k.o. Glede košnje trave na cesti Beltinci-Bistrica se bo uredilo v kratkem. 
Glede pokopališča na Melincih pa če se bo predalo le-ta v upravljanje Komuni Beltinci kot smo 
se že pogovarjali se bo to tudi uredilo, drugače pa namestitev kamer varnostnih ni mogoča-to 
je prevelik strošek, poleg tega pa je potrebno za vsako krajo obvestiti organe policije.  
 
Svetnik Jožef Ferčak: 
V uvodu se zahvaljuje  županu za proti prašno ureditev poti proti Turnišču kot tudi za 
namestitev ograje.  
55P. Vaščani KS Lipa zahtevajo zbor vaščanov-pogodba za kanalizacijo je podpisana, zakaj se 
sekundarna kanalizacija pri njih še ne izvaja, drugod pa že? 
56P. Kdaj bo izvedena ureditev ceste Lipa – Gančani, za katero so rezervirana sredstva v 
proračunu. 
57P. Opozarja izvajalce ob izgradnji kanalizacije, da je pri Leku v Lipovcih plinifikacija in da 
morajo biti tam še posebej pazljivi, da ne bo prišlo do izbruha plina in nesreč. 
 
Župan mu odgovarja:  
Točno so bili že povedani terminski plani izgradnje kanalizacije in Bratonci-Lipa se navezuje 
na gradnjo primarnega kanalizacijskega omrežja, saj je tako gradnja učinkovitejša in se s tem 
tudi znižujejo stroški in se ne obremenjuje vaščanov dvakrat z razruvanjem vseh cest. Čeravno 
bi začeli graditi že letos v KS Lipa to nič ne pomeni za vaščane, priklopiti se tako ali tako še ne 
bodo mogli, vsi skupaj bomo morali počakati poskusno obratovanje ČN. Nobena vas ni v 
prednosti in nobena vas ni v zaostanku.  
Glede ceste Lipa – Gančani (nekaj je bilo že v odškodnini za AC bilo sprejeto), sredstva so 
rezervirana seveda tako kot tudi za Gregorčičevo ulico v istem sklopu, vendar pa še gradnja ni 
predvidena, še projekti se morajo pripraviti. Glede opozorila plinifikacija v Lipovcih pri silosih 
pa mu odgovarja, da je seznanjen in tudi izvajalci saj se je trasa pregledala, vendar bo 
kanalizacija šla na drugo stran se gradit, tako da bojazni v tem primeru ni.  
 
Svetnica Genovefa Virag: 
47V. Po KS-ih so poljske poti zarasle z visoko travo, zanima jo kdo mora kositi le-te, saj 
traktorji in kombanji ne morejo skozi – čas žetve je namreč tu. Prav tako drevje ob poteh je 
tudi zelo visoko, kdo je zadolžen za posek le-teh? 
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Župan odgovarja: 
Vzdrževanje poljskih  poti je v pristojnosti KS-ov, kar se tiče dreves pa so le-ta najverjetneje 
večinoma na privat zemljiščih in se jih lahko le opozori s strani inšpekcije, da morajo drevje 
urediti.  
 
Svetnik Štefan Žižek: 
48V. Zanima ga, kdaj bo  razpis za športno infrastrukturo ter kdaj bo razpis za ukrepe oz. 
subvencije v kmetijstvu.  
49V. Pred dvema ali tremi leti, ko je bil še sam predsednik, je bila odmerjena ena od cest, do 
sedaj še pogodbe niso bile pripravljene in bi bilo treba to čim prej urediti.  
 
Župan mu odgovarja: 
Glede razpisov se bodo pripravili pravilniki, saj so sredstva v proračunu za to rezervirana. 
Glede zemljišča, ki ga omenja pa direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš pove, da je 
odmeritev bila narejena,  ocenitev je tudi bila narejena, v nekaj dneh bodo pogodbe 
pripravljene in se bo zadevo uredilo. 
 
Svetnik Igor Adžič: 
58P. Prisotnim pove, da je država v proračunu znižala kar 5-4 % sredstev za občine zato 
opozarja, da se kar preveč enostavno deli sredstva. Omeni tudi RA Sinergijo, katere 
soustanoviteljica je Občina Beltinci. Več let zaporedoma namreč namenjamo malo manj kot 
10.000 evrov, nikoli pa ne dobimo nobenega poročila, komu so sredstva namenjena in za  
kakšne namene, kakšne učinke.  
50V. Vsem je namreč jasno da je gospodarska situacija v domači regiji, v državi zelo slaba, 
imamo zelo veliko brezposelnih, kar pomeni velike finančne transferje v CSD, delimo tudi 
druge dotacije prizadetim, ki ne morejo preživeti. V volilnem času so mnogi poudarjali, kako 
bodo pospeševali gospodarski razvoj, Luka Koper ni več tako zainteresirana-tam namreč 
razmišljajo o umiku s te lokacije zaradi težav, na katere so naleteli,  mi pa smo sprejemali 
določene sklepe na vrat na nos in to je velik udarec za našo regijo in občino. Župana javno 
sprašuje, kakšne aktivnosti vodi, da se pripeljejo mali, veliki ali srednji podjetniki, obrtniki, saj 
imamo opremljene parcele (Granar Beltinci), ki so pripravljene za odkup. Poleg tega je dobil 
občutek, a se nekako želi omejiti pobude in vprašanja svetnikov-torej 17. točko poslovnika, s 
tem se ne strinja. Pri tej točki namreč nočejo biti všečni ampak koristni saj izražajo in 
prenašajo pobude in vprašanja svojih vaščanov in občanov. Občinski svet je vseeno najvišji 
organ v občini in ga je potrebno spoštovati, kot se ga spoštuje drugje.  
 
Župan mu odgovarja: 
Še predobro se v občini zavedamo, da je varčevanje potrebno, videli bomo tudi to, ko bo tekla 
beseda o rebalansu in razmišljanja o proračunu za 2012. Glede  RA Sinergije daje občina 
sredstva po pogodbi o soustanoviteljstvu. Lokalni akcijski skupini tudi plačujemo, vendar tam 
sodelujemo na razpisih s svojimi projekti in če računamo da dobimo od vsakega vsaj 85 % 
sofinanciranja se strošek pokrije. Se pa strinja, da se bo moralo pripraviti pisno poročilo o tem, 
kam gredo naša sredstva in kaj imajo naši občani od tega.  
Glede Luke Koper se je izteklo kot se je izteklo, bi pa bil kot župan vesel, če ima koristne 
informacije gospod Adžič, lahko vedno pride k njemu da se pogovorita. Glede privabljanja  
podjetnikov, delamo zaradi tega pospešeno delamo na prostorskih načrtih občine, z vsemi 
pobudami, da se seveda to omogoči. Močno želi, da bo prišlo do realizacije industrijske cone v 
Lipovcih, če bomo pač šli naprej brez Luke Koper bomo šli-imamo kar nekaj potencialnih 
interesentov, vendar le-ti zaenkrat nočejo še tvegati, torej vse je pogojeno z prostorskim 
načrtom. Glede cone v Beltincih pa moramo vložiti še sredstva, da se do konca uredi-to je kar 
precejšnji strošek in ga moramo tudi zagotoviti v proračunu. Prijavili se bomo na razpise, saj 
se zavedamo, da je prioriteta seveda kanalizacija, ki je tudi največji strošek.  
 
Svetnik Matej Zavec: 
59P. Oglaša se glede  varnosti - cesta Mladinska ulica mimo občinske stavbe in cerkve ter 
glasbene šole je nevarna, nevarna z vidika, saj se v zadnjih 3 letih povečalo gibanje ljudi ter 
povečal se je tudi promet. Pristopi naj se k celostnemu urejanju tega predela, torej v bistvu 
apelira na KS Beltinci kot tudi na SPV, da se pristopi k dolgoročni prometni ureditvi vaškega 
jedra Beltinci. 
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Župan mu odgovarja: 
Strinja se s pobudo in še pove, da se v občini zavedamo da je varnost na prvem mestu ter da 
se bo poskušalo urediti tudi center Beltinec- to je tudi v planu.  
 
Svetnik Roman Činč: 
Ponovno spomni na pobudo iz prejšnje seje sveta, da se za predstavnika Nadzornega odbora 
Občine Beltinci dodeli prenosni računalnik s katerim bo lažje spremljal odvijanje sej 
občinskega sveta.  
60P. Formalizira pobudo, saj večina predstavnikov strank se je že strinjala, da bi bilo pravilnik 
o financiranju strank spremeniti v smislu tega, a se bi delno financirale stranke in delno 
svetniške skupine, to naj bi se spremenilo.  
 
Župan mu odgovarja, da se že ta pobuda izvaja, se bo pripravilo drugačen predlog pravilnika, 
katerega bodo svetniki prejeli v pregled in sprejem. Glede prenosnika za predstavnika NO pa je 
tudi že urejeno, je pripravljen v tajništvu OU in ga lahko le-ta prevzame kadarkoli želi. 
 
 
Svetnik Slavko Petek: 
51V. Zanima ga kako je z pogodbo z kanalom K3. Glede na to, da je to postavka, ki je bila 
sprejeta v proračunu, bi se morala izvajati še naprej.  
 
Župan mu odgovarja:  
Res je sicer prišlo do določenih sprememb, vendar pa nikakor ne bo prišlo do sprememb pri 
občinskem kanalu, ostalo bo na načinu kot doslej, vse se bo še naprej snemalo kot doslej, je 
pa res, da smo skozi opazovanje delovanja kanala videli možnosti za izboljšanje - torej nove 
storitve za še boljšo informiranost in zaradi tega bomo šli v nadaljevanju v iskanje zbiranje 
ponudb za naš interni kanal za televizijo in seveda bodo vsi povabljeni, da povedo s kakšnimi 
stroški bi s svojo opremo to izvajali. Želja je v tem, da zagotovimo občanom čim bolj kvalitetno 
lokalno televizijo (možnost novinarsko opremljenih prispevkov, periodične mesečne oddaje…). 
Prejšnji župan je z izvajalcem sklenil pogodbo, ki je taka kot je, postavke so definirane 
drugače, bi pa želeli se sedaj v tej fazi pogovoriti o izvedbi cenejših storitev. Seveda je v 
proračunu predvidena postavka tudi za delovanje kanala K3, kar pa ne pomeni, da za ta 
denar, ki je predviden ne bi mogli dobiti čim več, tako občina kot tudi občani.  
 
Svetnik Igor Adžič daje repliko, saj sam namreč ni seznanjen s podrobnosti pogodbe, vendar 
pa je imel odbor za informiranje, ki ga je vodil v prejšnjem mandatu sprejeti sklep, ki je OS 
predlagal način organizacije internega kanala K3. Občina namreč ne more biti lastnik kanala, 
zato občina ne more posegati v pravico, ki je nekomu določena pri ministrstvu za kulturo, boji 
se kako bo vzpostavitev novega razmerja mogoče lahko prineslo večje stroške? Če je v pogodbi 
bilo vse zakonito zapisano lahko pove pravnik gospod Smodiš kot tudi se je potrebno zavedati, 
da občinski svet mora biti obveščen o vsem in mora dati soglasje, gre namreč za sklep, ki ga je 
sprejel občinski svet.  
 
Župan mu odgovori, da dražje sigurno ne bo, vendar mu Igor Adžič ne verjame na besedo. 
Župan še nadalje  pove, da je z izvajalcem gospodom Kolaričem že opravil razgovore in se bo 
videlo, kje se bo dalo zadeve še izboljšati, stvari bo potrebno samo vzpostaviti bolj učinkovito, 
sistem izboljšati in zadeve tudi racionalizirati. Dejstvo je, da pri prejšnji pogodbi razpisa ni 
bilo. Tako da tudi drugi ponudb svojih niso mogli podati.  
 
Srečko Horvat daje repliko glede dosedanjih razprav. Kot je povedal Igor Adžič postopek ni 
pravi in ni demokratičen. Ne ve se tudi ne, če bodo ljudje zadovoljni in prepričani, da bo tista 
informiranost korektna in pravilna, če je to to, če bo župan izbral izvajalca, ki bo to delal, 
osebno ne bo smatral, da so informacije, ki bodo šle v javnost, ki jih bo župan posredoval, tiste 
bodo za njega enostranske in v vsakem primeru si teh stvari ne zaslužijo. Če se dogovori z 
dosedanjo firmo, ki je to delala, je kazati narediti programski svet, uredniški odbor in sigurno 
ta uredniški odbor in svet kakor bi se imenoval žal mora biti strankarsko pobarvani in ne more 
biti vemo, kaj to pomeni imeti medij v svojih rokah v upravljanju, da se župan o tem sam 
odloča, to ni pravilno.  
 
Župan prekine razpravo, saj to ni tema za to točko dnevnega reda, dejstvo je, da se ne strinja s 
tem, da se javnost kakorkoli zavaja. On ne želi nikogar omejevati, zbrale se bodo ponudbe – 
torej kdo nam lahko storitve na tak način še naprej zagotovi in za kakšno ceno ter kaj bi še 
dodatno dobili za ta denar. Tako tudi ne bo nobenega cenzuriranja kot tudi sam ne bo nič 



 9 

določal. Gre le za dobro gospodarjenje z denarjem – za isti denar dobiti še več ali pa za manj 
denarja isto.  
 
61P. Alojz Sraka pove, da moramo imeti v občini po njegovem mnenju vse informacijske kanale 
enako urejene. Vsled celotne razprave predlaga, da se na naslednjo sejo uvrsti točka o 
informiranju v občini Beltinci, da se pripravijo vse zakonske podlage, saj je bilo v tem trenutku 
dvignjeno na tej seji kar veliko medijske megle. 
 
Seja se  prekine za 15 minut. 
 
 
AD 9 - Določitev števila (in vrste) priznanj Občine Beltinci v letu 2011 
 
To točko je prisotnim predstavil predsednik komisije za izvedbo in objavo razpisa za podelitev 
priznanj in nagrad Občine Beltinci v letu 2011, Željko Ritlop. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato župan predlaga glasovanje o predlogu sklepa. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.  
 
Sklep št 89/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se v letu 2011 podelijo skupaj 3 
priznanja Občine Beltinci in sicer: častni občan Občine Beltinci, plaketa Občine Beltinci, 
pisno priznanje Občine Beltinci. 
 
 
 
 
AD 10  - Sprejem Pravilnika o vodenju in izpeljavi postopka ter o kriterijih za sprejem 
otrok v Vrtec Beltinci 
 
 
Uvodna pojasnila pri tej točki dnevnega reda sta podala župan Občine Beltinci, dr. Matej 
Gomboši in ravnateljica Vrtca Beltinci, Martina Vidonja.  
 
To tematiko sta obravnavali tudi statutarno pravna komisija in odbor za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti. Poročilo s sej komisije in odbora sta podala prisotnim 
predsednika Igor Adžič in Slavko Petek. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje. 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.  
 
Sklep št. 90/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog Pravilnika o vodenju in izpeljavi postopka 
ter o kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Beltinci v predloženi vsebini.  
 
 
 
AD 12 - Rekonstrukcija enote Vrtca v Dokležovju 
 
Uvodno pojasnilo pri tej točki je podal župan dr. Matej Gomboši. Ravnateljica Vrtca Beltinci, 
Martina Vidonja je predstavila vsebino predlagane investicije, strokovni sodelavec v občinski 
upravi, Iztok Jerebic pa je prisotnim podal podrobni finančni plan predlagane investicije.  
 
V razpravi pri tej točki so sodelovali: Srečko Horvat, Matej Zavec in Alojz Sraka.  
 
Svetniki so se strinjali, da je naložba v vrtce, ki so potrebni obnove- iz predstavljenega izhaja, 
da je v Dokležovju le-ta nujna. Vsaka taka investicija se mora smatrati kot naložba v 
prihodnost in ne le kot strošek. Pri vsaki obnovi pa je pomembno pregledati še tudi druga dela, 
ki so nujna na objektu Vrtca v Dokležovju, saj je potrebno v kletnih prostorih vrtca v 
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Dokležovju rešiti še problem meteornih voda. Pri vseh projektih, ki pa se izvajajo pa je 
pomembno, da imajo tudi nadzorniki še nadzornike. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 91: 
Občinski svet Občine Beltinci soglaša s predvideno rekonstrukcijo Vrtca Dokležovje v 
višini cca. 43.271,38 EUR. Manjkajoča sredstva za rekonstrukcijo se zagotovijo z 
rebalansom proračuna Občine Beltinci za leto 2011. 
 
 
AD 13 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratni denarni pomoči za 
novorojence v Občini Beltinci 
 
Obrazložitev pri tej točki je podal direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš  
Omenjeno tematiko je obravnaval tudi odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti. Poročilo je podal predsednik, Slavko Petek.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI:0. 
 
Sklep št. 92/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Beltinci v predloženi vsebini. 
 
 
 
AD 14 - Sprejem programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj 
podjetništva v Občini Beltinci in imenovanje strokovne komisije 
 
 
Pri tej točki je v uvodu pojasnil sprejem programa ukrepov in potrditev komisije, župan dr. 
Matej Gomboši. 
 
Omenjeno tematiko je na svoji seji obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe.  
 
V razpravi pri tej točki dnevnega reda so sodelovali: Jožef Ferčak, Aloj Sraka, Igor Adžič, Matej 
Zavec.  
 
Pojasnila pri tej točki je na vprašanja prisotnih sta podajala župan in direktor občinske 
uprave, Venčeslav Smodiš. 
 
Svetniki so postavljali vprašanja glede članstva v komisiji, ali ni prioritetno, da bi morali vsi 
biti iz naše občine. Nadalje naj naš pravilnik ne bi bil usklajen z zakonom o gospodarskih 
družbah, čeravno je pravilnik bil v javni razpravi in se ga je sprejemalo po poti, kot se 
sprejema tudi ostale dokumente. Vendar pa glede na povedano se vseeno predlaga, da se 
pravilnik, četudi je že bil objavljeni še pregleda in se če je potrebno zaprosi tudi še za kakšno 
strokovno mnenje. Dejstvo pa je, da komisija, ki bo potrjena lahko začne s  svojim delom, 
izvede lahko razpis, torej do razdelitve sredstev se postopek lahko pelje naprej.  
  
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.  
 
Sklep 93/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe predlagani program ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud 
za razvoj podjetništva v Občini Beltinci z višino razpoložljivih sredstev za posamezne 
ukrepe in sicer za: 
a) spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj 
b) spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev. 
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Višina sredstev 1. kvote znaša 50.000,00 evrov. 
 
 
Sklepanje o drugem predlogu sklepa. 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 94/V: 
V komisijo za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Občini Beltinci 
se na predlog župana imenujejo: 
1. Ružič Jožef (član občinskega sveta), Beltinci, Panonska 44 – predsednik 
2. Balažic Marjan (član občinskega sveta), Bratonci 114 – član – namestnik predsednika 
3. Štefan Činč (uslužbenec občinske uprave), Ribiška pot 14, Beltinci – član 
4. Mandič Vlado (predsednik Obrtne zbornice Murska Sobota), Murska Sobota, Lendavsko 
naselje 26 – član 
5. Grah Robert (direktor Pomurske gospodarske zbornice), Černelavci, Zadružna ul. 8- 
član 
6. Granfol Tadej, Gančani 122/a – član 
7. Močnik Marko, Lipovci 35 – član.  
 
 
AD 15 - Odločitev o razdelitvi sredstev društvom v Občini Beltinci 
 
 
Pri tej točki je župan povedal, da so strokovne komisije, ki jih je imenoval pripravile javni 
razpis za razdelitev sredstev društvom v letu 2011 iz proračuna Občine Beltinci. Za vsako 
področje je predsednik komisije podal prisotnim poročilo: Jožef Ružič (kulturna društva), Matej 
Zavec (turistična društva), Bojan Vereš – predlaga še dodatni sklep, da se na tem področju 
sredstva iz zdravstvenih programov v višini 550,00 evrov prenesejo v socialne programe (pri 
razdelitvi je to baje že upoštevano), Igor Adžič (ostala društva).  
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan dal razdelilnik sredstev za dotacije društvom iz 
proračuna Občine Beltinci na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 17, PROTI:0. 
 
Sklep št. 95/V: 
1. Občinski svet Občine Beltinci sprejme – potrdi predloge razdelitve sredstev za 
sofinanciranje programov in projektov izvajalcev – kulturnih društev, turističnih 
društev, društev s področja sociale in zdravstva ter ostalih društev iz proračuna Občine 
Beltinci za leto 2011, ki so jih pripravile komisije in sicer: 
 
A. KULTURNA DRUŠTVA IN PROJEKTI: 
KUD BELTINCI               11.000,00  Eur 
KUD LIPOVCI          1.500,00  Eur 
KUD DOLINEC GANČANI                                        1.100,00 Eur 
KD »MARKO« BELTINCI      1.000,00  Eur 
KUD MELINCI                             1.660,00     Eur 
KD LIPA           800,00  Eur 
DKLI IŽAKOVCI                                                  1.200,00  Eur 
KUD »ŠTEVAN  KUHAR« BRATONCI                   1.300,00  Eur 
DRUŠTVO AQUILA LIPOVCI          1.300,00  Eur 

S K U P A J:                                    20.860,00   Eur 
 
B. TURISTIČNA DRUŠTVA: 
TD SODAR GANČANI     584,10  Eur                                     
TD LIPA                     1.557,60  Eur                                
TD BELTINCI       991,20  Eur   
TD BROD MELINCI             1.840,80 Eur                
TD BRATONCI             1.734,60     Eur   
TD IŽAKOVCI                                       761,10  Eur                               
TD LIPOVCI                                           2.177,10           Eur 
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DŠD DOKLEŽOVJE             2.352,33 Eur                                 

S K U P A J:                                         11.998,83         Eur 
 
C. SOCIALNI IN ZDRAVSTVENI PROGRAMI IN PROJEKTI: 
ŽUPNIJSKA KARITAS BELTINCI     2.100,00 Eur              
ŽUPNIJSKA KARITAS DOKLEŽOVJE          600,00 Eur                                                           
SKUPINA ZA SAMOPOMOČ BELTINCI   1.000,00 Eur  
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO,  
PODRUŽNICA POMURJE                  300,00 Eur   
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PREKMURJA 
IN PRLEKIJE           200,00  Eur 
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH  
IN SLABOVIDNIH                       200,00       Eur            
MOZAIK MS             100,00 Eur  
DRUŠTVO DIABETIKOV MURSKA SOBOTA       100,00 Eur 
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA            200,00 Eur 
MEDOBČ. DRUŠTVO INVALIDOV M. S.                  300,00  Eur 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRONIČNO BOLEČINO M.S.         300,00 Eur 
PREKMURSKO OSTEOLOŠKO DRUŠTVO                   300,00  Eur 
DRUŠTVO LEDVIČNIH BOLNIKOV POMURJA                 200,00 Eur 
STROKOVNO DRUŠTVO MED.SESTER, BABIC 
IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV         400,00 Eur 
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE OZ M.S.        2.000,00  Eur 
ONKOLOŠKI INŠTITUT (MALI VITEZ)          50,00 Eur 
YHD-DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO  
HENDIKEPA              50,00 Eur 
SKUPINA ZA SAMOPOMOČ ŽENA Z RAKOM        200,00 Eur 
DRUŠTVO ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE RADENCI                          50,00  Eur 
DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE            50,00 Eur 
HOSPIC             100,00  Eur 
ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE                  200,00 Eur    
___________________________________________________________________________ 
S K U P A J:         9.000,00   Eur 
 
D. PROGRAMI DRUGIH DRUŠTEV:                                                                                                                                    
KO ZZB BELTINCI                             691,00 Eur       
DPM  BELTINCI                                                  1.023,40  Eur 
ZSKSS STEG BELTINCI 1 (PREKMURSKI ŠTRKI)              829,79 Eur 
DRUŠTVO GOJITELJEV MALIH ŽIVALI  BELTINCI                  829,79 Eur     
DPM DOKLEŽOVJE                      1.023,40 Eur 
DRUŠTVO ZA VARSTVO  
IN VZGOJO PTIC »SLAVČEK« BELTINCI                    829,79 Eur 
DRUŠTVO UPOKOJENCEV   BELTINCI              1.438,30 Eur   
DRUŠTVO UPOKOJENCEV   MELINCI         1.023,40  Eur 
KOLESARSKI KLUB  TIM MLIN BELTINCI                              1.244,68 Eur 
ČEBELARSKO DRUŠTVO BELTINCI                                         968,08 Eur 
VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO BELTINCI                                 1.023,40  Eur 
DRUŠTVO STARODOBNIKOV   
LJUBITELJEV STARIH KOLES   »DIMEK« BELTINCI               1.438,30 Eur    
DRUŠTVO ZA SPODBUJANJE MLADINSKIH, 
RAZISKOVALNIH IN USTVARJALNIH DEJAVNOSTI 
- JARICA                 636,67 Eur 
___________________________________________________________________________ 
S K U P A J :                                                  13.000,00 Eur       
   
2. Za področju sociale in zdrav. programov se sredstva iz zdravstvenih programov v 
višini 550,00 evrov prenesejo v socialne programe (pri razdelitvi je to že upoštevano).  
 
 
AD 16 - Odločitev o združevanju sredstev za obrambo pred točo z letali v letu 2011 
 
Uvodno pojasnilo pri tej točki sta podala župan dr. Matej Gomboši ter direktor občinske 
uprave, Venčeslav Smodiš.  
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V razpravi pri tej točki dnevnega reda sta sodelovala Alojz Sraka in Matej Zavec. 
Svetnika sta bila mnenja, da je potrebno občanom povedati, da nas center Maribor že ščiti, 
tako da ta nekoliko poznejši pristop k podpisu pogodb nima za nas nobenih stranskih učinkov 
ter da je potrebno zaprosili izvajalca, da glede na znesek, ki ga občina namenja pri tem 
projektu bi bilo potrebno, da pošljejo tudi kakšno izvedbeno poročilo.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 96/V; 
Občinski s svet Občine Beltinci soglaša s podpisom pogodbe z Letalskim centrom 
Maribor za združevanje sredstev za obrambo pred točo z letali v letu 2011 in 
predvidenim okvirnim zneskom 5.819,75 EUR (z DDV), kateri se ob rebalansu proračuna 
občine za leto 2011 v proračunski postavki subvencije v kmetijstvu uskladi z dejanskim 
namenom. 
 
S tem je bil dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan in je župan dr. 
Matej Gomboši sejo zaključil ob 21. 50 uri. 
 
Seja je posneta na magnetogramski trak in se hrani v Arhivu Občine Beltinci. 
 
 
 
Zapisala:         Župan: 
Lilijana Žižek         dr. Matej GOMBOŠI 


