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OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 

 
 

ZAPISNIK 
12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 

ki je bila  22.12.2011 ob 18.30 uri  
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 

 
 

PRISOTNI:  Igor ADŽIČ, Marjan BALAŽIC, Roman ČINČ, Martin DUH,  
Jožef FERČAK, Alojz FORJAN, Srečko HORVAT, Alojz Ladislav HORVAT,  
Štefan PERŠA, Slavko PETEK, Jožef RUŽIČ,  
Marjan SMODIŠ, Alojz SRAKA, Bojan VEREŠ, Genovefa VIRAG,  
Matej ZAVEC, Bojan ŽERDIN, Štefan ŽIŽEK. 

 
ODSOTNI: Dušan Horvat. 
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik NO, Izidor Lebar, računovodja v občinski upravi, Štefan 
Činč, direktor Javnega komunalnega podjetja Komuna d.o.o. Beltinci, Janez Senica, svetovalka 
Tatjana Trstenjak. 
 
Sejo vodil: dr. Matej Gomboši, župan. 
 
Župan, dr. Matej Gomboši pozdravi vse prisotne in predlaga v sprejem dnevni red 12. redne seje 
Občinskega sveta  Občine Beltinci s tem, da se predlaga na podlagi 32. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Beltinci predlaga umik 6. točke dnevnega reda – Predlog Odloka o 
načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov na območju Občine 
Beltinci.   
 
Razprave o vsebini dnevnega reda ni bilo, zato je župan dal vsebino dnevnega reda na glasovanje.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 134/V: 
Sprejme se spremenjeni dnevni red 12. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s tem, 
da se briše 6 točka dnevnega reda. Spremenjeni dnevni red tako glasi: 

1. Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 11. redne seje in 1. izredne  seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci. 

2. Poročilo in obvestila župana Občine  Beltinci  o dogajanjih v občini. 
3. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
4. Potrditev predloga Programa oskrbe s pitno vodo v Občini  Beltinci v letu 2012. 
5. Predlog Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2012-1. obravnava. 
6. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega 

vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih  prometnih površin v Občini Beltinci-2. 
obravnava. 

7. Predlog Odloka o urejanju javne razsvetljave v Občini Beltinci-2. obravnava. 
8. Predlog Pravilnika o  spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov v 

Občini Beltinci-enofazni postopek. 
9. Predlog  Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o financiranju političnih strank 

v Občini Beltinci-skrajšani postopek. 
10. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za delo 

svetniških skupin v Občini Beltinci-enofazni postopek. 
 
AD 1 - Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 11. redne seje in 1. izredne  seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci 
 

1. Zapisnik 11. redne seje OS 
Pripomb ni bilo na vsebino zapisnika, zato ga župan dr. Matej Gomboši dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA 18, PROTI: 0. 
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Sklep št. 135/V: 
Sprejme se zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani vsebini. 
 
 
 

2. Zapisnik 1. izredne seje OS 
Pripomb ni bilo na vsebino zapisnika, zato ga je župan dr. Matej Gomboši dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je  18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 136/V: 
Sprejme se zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani vsebini. 
 
AD 2 - Poročilo in obvestila župana Občine  Beltinci  o dogajanjih v občini 
 
Župan dr. Matej Gomboši pri tej točki pove, da je zadeva glede prenosa zemljišč v Ižakovcih iz 
sklada na občino sedaj urejena. Vso javnost je občinska uprava tudi pred kratkim obvestila, kdo 
so dobitniki sredstev po dveh javnih razpisih in sicer po razpisu za pomoči podjetništva in za 
sakralne objekte. Pristopilo se je k obnovitvenih delih najbolj poškodovane ceste za Lipo kar je 
angažma Cestnega podjetja in Direkcije za ceste, tako da se jo bo preplastilo. Prav tako seznanja 
prisotne, da je končana cesta skozi Gančane, kar sicer ni bilo vezano na kanalizacijo iz naslova 
izvajalcev AC, prav tako pa se končuje projektiranje ceste skozi Lipo in proti Gomilicam, da ga bo 
DRSC uvrstil v proračun, saj je predviden umiritveni otok s smeri Gomilic in je to v njihovi domeni 
kot tudi njihov strošek. 
Nadalje župan prisotnim tudi še pove, da bo uveden nov način odvoza kosovnih odpadkov. Na to 
temo bomo namreč imeli še podrobne predstavitve, pomen tega pa je, da ne bo več vnaprej določen 
datum odvoza kosovnih odpadkov, ampak bodo občani, ki bodo želeli, da se odpadki odpeljejo 
lahko enkrat letno, ko bodo smeti imeli zbrane poklicali podjetje Saubermachar & Komunalo 
Murska Sobota, da pridejo in jih odpeljejo. Ta storitev bo enkrat letno ostala še naprej brezplačna.  
Prisotne tudi seznani, da se je v preteklem mesecu udeležil podpisa konvencije županov za 
obnovljive vire in zmanjšanje izpustov CO2 v Bruslju. Vseh občin v Evropi, ki so podpisale ta 
dokument je preko 3000 občin iz Slovenije 4 (Ljutomer, Maribor, Lendava in Beltinci). Ko 
pristopitvi h konvenciji je občinski svet na eni od prejšnjih sej že sklepal in sprejel pobudo, da tudi 
naša občina pristopi k podpisu omenjene konvencije. Župan se je tam srečal tudi z slovenskim 
komisarjem gospodom Potočnikom. Glede varčevanja z energijo se v občini že intenzivno 
pripravljamo in izvajamo določene potrebne ukrepe (ulična razsvetljava, razsvetljava v občinski 
stavbi), da bi zadostili potrebam in tudi zakonskim podlagam kot tudi poskrbeli, da bo 
onesnaževanja s svetlobo čim manj.  
Na področju varnosti v cestnem prometu se je nabavil novi merilec hitrosti, ki je bil uradnemu 
namenu predan konec prejšnjega meseca v KS Dokležovje. Doniran je bil s strani podjetja Teleing 
Razkrižje d.o.o., veliko angažiranost pri tem projektu je izkazal celoten SPV še posebej svetnik in 
član SPV Srečko Horvat.  
Na področju problematike brezposelnosti je občina uspešno pridobila kar sedem ljudi preko 
programa javnih del za brezposelne ljudi.  
Na področju sofinanciranje izgradnje kanalizacije še pove, da smo v tem času oddali na podlagi 
pogodbe o sofinanciranju prvi zahtevek dali in mora poudariti, da delo ni bilo enostavno. 
Sestavljanje poročila in zahtevka je bil obsežen podvig, ekipa občinske uprave se je maksimalno 
potrudila in že smo iz Ljubljane prejeli pozitivne odzive, da je zadeva v postopku izplačila-gre 
namreč za sredstva v višini 1 mio evrov. Ob tej priložnosti poziva vse občane in občanke, ki še niso 
pristopili, naj pristopijo čim prej k podpisu pogodbe za sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega 
omrežja v Občini Beltinci. 
Ob koncu še omeni stisko družine iz Lipovec, ki je te dni ostala brez strehe nad glavo, saj jim je 
požar uničil hišo. V občini smo se odločili, da bomo pomagali tako, da bomo sredstva od nakupa 
klasičnih božično novoletnih čestitk namenili za to družino. Prav tako pa smo se v dogovoru z 
sosednjimi občinami v regiji pripravili poziv skupaj z KS Lipovci kot poziv k solidarnosti in 
dobrodelnosti.   
 
 
AD 3 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Župan dr. Matej Gomboši prisotne seznani, da so odgovore iz prejšnje seje dobili in da so 
objavljeni na spletni strani občine. V nadaljevanju preda besedo članom občinskega sveta in 
članici, da podajo svoje predloge, pobude in postavijo vprašanja. 
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Svetnik Alojz Sraka: 
Daje pobudo št. 95 o družini v Lipovcih, ki jim je v teh dneh pogorel dom. Vse lepo povabi k 
sodelovanju – dobrodelnosti. Pripravlja se dobrodelni koncert, ki bo za zbiranje sredstev za družino 
Rajner izveden v torek, 27.12.2011, v sredo pa bo izvedena še dobrodelna lutkovna predstava. 
Vsem se za sodelovanje in izkazano pomoč že vnaprej zahvaljuje.  
 
Ob vseh dobrih novicah, ki jih je župan dr. Matej Gomboši v svoji točki že podal oz. povedal, želi še 
dodati, da je med odgovori, ki so jih prejeli res nekaj dobrih novic. Bilo bi potrebno z njimi nekako 
seznaniti širšo javnost- daje pobudo št. 96 – občane in občanke, saj namreč vsi dostopa do 
interneta nimajo. Torej bi naj župan odgovore pri svoji točki javno predstavil.  
Nadalje daje predlog št. 60, da naj občina pristopi k sofinanciranju zavoda PIP. Zavod v teh kriznih 
časih, ko ljudje nimajo denarja in ko so težki časi nudi brezplačno pravno pomoč. Zadeva naj se 
vključi v proračun za leto 2012 – kar je nekje 2200 evrov letno. Ta znesek je zanemarljiv v 
primerjavi s tem, koliko brezplačne pravne pomoči lahko zavod nudi tudi našim občanom.  
 
Svetnica Gena Virag daje dve pobudi: 
Pobuda št. 97 – v proračun za leto 2012 se naj vključi izgradnja mostov čez potok Črnec in 
Dokležovje, s tem se bi rešilo odvodnjavanje in uredila pot za pešce. Dokončno uničenje mostov je 
posledica izgradnje kanalizacije, rešitev poti za pešce pa je smotrna v izogib dodatnih stroškov. 
Pobuda št. 98 - prosi vse tiste, ki nastopajo z govornice, da ne vznemirjajo občanov z neresnicami, 
da si pridobijo verodostojne podatke preden o čem razpravljajo ali obtožujejo. Na pripombo 
svetnika Igorja Adžiča želi dati odgovor o poteku dogodkov v letu 2006, da ne bi trdil, da so bile 
investicije v vasi Bratonci volilna reklama, saj je investicijo načrtovala KS Bratonci in v letu 2006 
so se zbirala sredstva za to. Ker je njen čas omejen in ker nekako čuti dolžnost, da nesrenico, ki je 
bila izrečena iz tega mesta demantira podaja sledeče ugotovitve: v Bratoncih so že leta 2005 
pristopili k izgradnji asfaltnega igrišča, saj so prihodek od NUSZ KS Bratonci v letu hranili za 
investicije v letu 2006. Investicija je bila zaključena in otvoritev je bila opravljena avgusta 2006 – 
ni se hotelo investicije nikakor izrabljati kot reklama za volitve 2006. Rebalans plana je bil 
opravljen v drugi polovici avgusta 2006 iz katerega izhaja, da je investicija bila presežena za 
6.000.000 SIT. Ta primanjkljaj bi se dalo pokriti iz sredstev NUSZ KS Bratonci – letno se je 
namreč zbralo 5.700.000 SIT, za kar so sklenili tudi t.i. »posojilno« pogodbo z KS Lipa. Res je, da  
so nekateri svetniki prejšnjega občinskega sveta na župnijskem dnevu ponujali predsednici KS, da 
se ta dolg pokrije, vendar se je ta netransparentna ponudba zavrnila. Da pa je igrišče zanemarjeno 
pa lahko pridejo in si ogledajo in če je to raztrgana mreža na enem golu, boste imeli mogoče celo 
prav (pač imamo igrišče za igro, je pa dobro zasedeno z mladimi, mogoče še celo boljše kot kje 
drugod – tudi v Beltincih). Pa še to – s skritimi številkami na mobilnem telefonu je ni treba 
zastraševati.  
 
Župan dr. Matej Gomboši želi opozoriti prisotne, da se pri tej točki – pobude in vprašanja 
osredotočijo na to. Namreč ta točka ni namenjena replikam enega na drugega ter da  bi pri tej 
točki kdorkoli s čemerkoli obračunaval. Vsi namreč razumejo, da se lahko razvnamejo strasti 
vendar pri tej točki vztraja, da so to le pobude, vprašanja in predlogi.  
 
Svetnik Jožef Ružič: 
Najprej postavi vprašanje št. 63 glede obnove ribnika v beltinskem parku. Nanj se obrnila ribiška 
družina in ga zanima, kako je z obnovo le-tega,  kakšni so načrti v prihodnjem letu? 
Nadalje še postavlja vprašanje št. 64 glede svetovalnih  pogodb, saj je zasledil glede 
komunikacijske podpore in ugleda občine. Zanima ga konkretna vsebina in dosedanji rezultati, ki 
so bili s svetovanjem doseženi in kako se je občinski ugled s tem izboljšal. Zanima ga tudi za 
kakšen čas je pogodba sklenjena kot tudi kakšna je cena? 
 
Glede na dogodke zadnjih nekaj mesecev in v tem smislu želi deliti svoje misli-pobuda 99-kot 
svetnik v iztekajočem se letu. Vsi v tej dvorani in zaposleni delajo na tem, da želijo nekaj dobrega 
za občino. Tako si namreč je predstavljal stvari, ko je nastopil funkcijo svetnika. Vendar pa ima 
občutek, da si nekdo želi osebne koristi s tem le pridobiti kot tudi ga moti, da ni odkrite 
komunikacije med njimi. Saj kot da ni prav, če kdo preveč sprašuje in z vprašanji dviguje prah. 
Češ da izvajajo t.i. folkloro, če preveč govorijo. Vseeno pa se ozira nazaj in ugotavlja, da se je 
naredilo kar nekaj dobrih stvari, projektov podprlo in izvedlo. Skratka vsem želi obilo osebnega 
miru in sreče med prazniki in uspehov v prihodnjem letu. Ter da bi se odnosi izboljšali, da bi bili 
pripravljeni sodelovati, se poslušati, razumeti in delati v skupni dobrobit razvoja naše občine. Ali 
bomo zmogli, se sprašuje? 
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Svetnik Jožef Ferčak: 
Ko so se podpisovale pogodbe za pristop k izgradnji kanalizacijskega omrežja je bilo rečeno, da bo 
kanalizacija stala 2000 evorv do priključitve, sedaj pa bi se naj dajalo kasnejšim pristopnikom k 
podpisu pogodbo odgovor, da se bo upoštevala oz. računala revalorizacija. Prosi za odgovor na to 
svoje vprašanje št. 65. 
Svetnik Bojan Vereš: 
Poda vprašanje št. 66 glede problematike poravnave sredstev za izvedene športne igre Občine 
Beltinci v mesecu avgustu 2011 ŠD Ižakovci. Omenjeno društvo je namreč izstavilo kot 
soorganizator Športni zvezi Beltinci račun za 527,00 evrov in kot je bila vedno že praksa od prej je 
ŠZ društvu ta sredstva poravnala. Vendar pa se  v tem primeru letos to še ni zgodilo, prav tako 
niso dobili  pojasnila zakaj temu tako kot tudi se predstavniki ŠZ ne odzivajo.  
 
Župan dr. Matej Gomboši pove, da je bilo z vodstvom ŠZ opravljeno že več razgovorov. Glede 
refundiranja sredstev za take in podobne prireditve namreč še niso iz Fundacije za šport, kamor 
mora ŠZ prijaviti vse prireditve skupaj z dokumentacijo, dobili odgovora in zato tudi sredstev 
naprej ne morejo razdeliti. Želja vseh pa je, da se to seveda čimprej uredi.  
 
Svetnik Igor Adžič: 
Kot član sveta OŠ Beltinci in predstavnik Občine Beltinci v tem svetu začne svoj predlog št. 61  
vezan na šport in telovadnico. Cenik namreč za najem prostora kot tudi urnik ter stroški, ki 
nastanejo s tem so izvirna pristojnost sveta OŠ Beltinci. Urnik se je izvajal v domeni z ŠZ, denar 
se zagotavljal z proračunom občinski svet, pri vsem tem pa je še marsikaj nedorečenega. OŠ 
namreč mora materialni strošek zaračunavati, zavedati pa se je potrebno tudi dejstva, da je eden 
od predsednikov športnega kluba v občini uslužbenec občinske uprave-bilo bi namreč primerno, 
da se tak človek izloči iz postopka, saj ne more v procesu zastopanja interesov društva in občine 
kot ustanoviteljice zavzemati nevtralno stališče.  
Nadalje  predlaga pod št. 62, glede na to, da je cesta Lipovci-Gančani obnovljena in narejena na 
račun izgradnje AC, kar je pohvalno, vendar s strani Lipovec skozi Gančane so kanalizacijski jaški 
potopljeni in če dodamo k temu še posedanje, ki je posledica posedanja zemlje, bo cesta kmalu 
postala nevarna za promet. Poziva nadzornike, da zadevo nemudoma pregledajo in da se cestišče 
sanira.  
Pod predlogom št. 63 želi, da se iz evidenc ugotovi, do kakšnih in kolikšnih odmikov od dejansko 
sklenjenih pogodb je prišlo pri plačevanju študija občinskim uslužbencem. Sredstva se naj vrnejo 
v občinski proračun, če je do odmikov prišlo oz. do nedokončanja študijev, in naj dobijo sredstva 
tisti študenti, ki želijo študij dokončati.  
 
Svetnik Slavko Petek: 
Glede predloga št. 62 s strani svetnika Igorja Adžiča pove, da se le-ta zadeva že izvaja in opravlja. 
Nadalje pa prosi župana in občinsko upravo, da se izvede umiritev prometa iz smeri Beltinci in 
Renkovci (pri pokopališču), sam je namreč bil prisoten pri nesreči v KS, ki se je zgodila pred 
desetimi leti iz smeri Renkovec namreč nihče ne zmanjšuje hitrosti ampak jo k večjemu povečuje. 
Potrebno se je zavedati, da je poleg tudi vrtec in igrišče, zato je to lahko zelo nevarno. Tudi pa s 
strani Lipovec, kjer je sicer umeščen na relaciji Lipovci-Gančani umiritveni otok, vendar pa vozniki 
ko se pripeljejo proti Gančanom še vedno veselo pritiskajo na plin. To je njegov predlog št. 64. 
Glede odmere NUSZ mora povedati, da je bil zaveden in ni temu posvečal velike pozornosti ko se je 
na 5. in 6. redni seji obravnaval odlok za obračunavanje komunalnega prispevka. Sedaj se je 
pozanimal in to želi prisotne seznaniti, da je drugje pač tako, da večina občin prenašajo skoraj v 
celoti ta sredstva na krajevne skupnosti, razen v tistih občinah, kjer so mestne občine. Seveda 
torej je smiselno da se pobrani prispevek porabi tam oz. v tisti KS kjer je bil pobran.  
Glede na prejšnje pobude in vprašanja iz prejšnje seje pa želi ponovno poudariti, da to ni bilo 
provokativno vprašanje, ko se spraševal za transparent izobešen nad glavno cesto pri blagovnici. 
Dejstvo je tudi, da imena stranke ni omenjal, čeravno je v zapisniku bilo zapisano drugače. On še 
vedno trdi, da ne morejo biti eni priviligirani, drugi pa ne. Dobro je, da se stvari z odlokom rešijo, 
postavijo na pravo mesto in da se točno ve kaj se lahko izvaja in kaj se ne more izvajati.  
 
Svetnik Štefan Perša: 
Kolegu Bojanu Verešu želi povedati, da je to vprašanje bilo naslovljeno tudi nanj, da ga naj na tej 
seji danes iznese. Vendar pa z županovo razlago nikakor ni zadovoljen. Potrebno se je namreč 
zavedati, če gre za občinsko proslavo ali pa gre za vaško oz. proslavo krajevne skupnosti, to ni eno 
in isto. Daje pobudo št. 99, da naj se v proračunu v bodoče zapiše, kolikor kdo dobi za tako 
prireditev, da se potem ne bo več nihče izgovarjal na neke razpise. Razpisi so razpisi, to pa mora 
biti v proračunu ovrednoteno in tudi sredstva morajo biti zagotovljena za te namene. Potem pa 
vseeno lahko še društvo samo kaj primakne in tudi župan ima svoj fond sredstev, ki jih lahko 
nameni.  
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Svetnik Alojz Ladislav Horvat: 
Pove, da ga glede cest v občini moti predvsem Gregorčičeva ulica, ki je že 20 let taka kot je, v tem 
groznem stanju in zdaj je priložnost, ko so stroji zunaj, ko se dela kanalizacija, da se tudi to malo 
pregleda in uredi. Poleg tega postavlja generalno vprašanje glede širine cest? Ali je kdo sploh meril 
ceste, torej koliko je bo ostalo za promet-za normalno srečanje dveh vozil ali pa kmetijske 
mehanizacije? Poleg tega se postavlja vprašanje tudi da imajo nekateri svojo zemljo-tudi ograje kar 
»na cesti«, kako se bo to uredilo, ga zanima pod vprašanjem št. 67. 
 
Svetnik Roman Činč: 
Pri razpravi svetnika Alojza Ladislava Horvata in na podlagi odgovora ki ga je dobil še doda, da bi 
bilo potrebno dodati opcijski terminski plan pri tem projektu Gregorčičeve ulice v Beltincih.  
Daje predlog št. 65 za ureditev prometne signalizacije – prometni znak – na križišču med 
Travniško in Rožno ulico – proti vrtcu na levo. Tam je namreč prednostna tista ulica, ki gre v 
Rožno ulico – to ni prav in bi bilo potrebno znak premakniti drugače. 
S strani občanov je bil opozorjen, da naj bi bila obvestila na CATV, ki se objavljajo v večji pisavi, 
ker so nečitljiva – pobuda št. 100. 
 
Svetnik Srečko Horvat: 
Veliko število krajanov KS Dokležovja se obrača na njega, da naj na seji sveta postavi vprašanje 
glede izgradnje primarnega dela kanalizacijskega omrežja v njihovi KS. Na tem območju dela 
stojijo in se ne dogaja nič. V izogib neresnicam, iskanjem krivcev ter za lažje informiranje prosi za 
odgovor na to vprašanje št. 68. 
 
 
AD 4 - Potrditev predloga Programa oskrbe s pitno vodo v Občini  Beltinci v letu 2012 
 
Pri tej točki direktor JKP Komune Beltinci d.o.o., Janez Senica poda poročilo in predstavi vsebino 
Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2012.  
 
Župan prisotne tudi še seznani, da se intenzivno dela izvajajo v času izgradnje kanalizacije tudi na 
vodovodnem omrežju-torej da se izkoristi situacijo, da skupaj pregledamo kritične točke na terenu 
in uredimo manjkajoče dele, da se odpravijo okvare ter da se namestijo oz. vgradijo dodatni ventili 
po vaseh. 
 
Svetnik Alojz Sraka pohvali direktorja, da je strnjeno in jasno razložil, kar se dogajalo. Voda je 
namreč  strateška surovina in predlaga še, da se prihodnje leto v plan dajo obstoječa črpališča, ki 
so zadnja streteška rezerva. Ker pa vidimo lahko v kako ubogem stanju le-ta sedaj so se predlaga, 
da se jih uredi, da nam bodo v ponos in da ne bodo več vodena na internetni strani ARS-a. 
 
Alojz Forjan daje  v razmislek  pobudo, pri njihovem vodnjem zajetju je vprašanje če je smiselno, 
če bi se povečalo iztok vode njegovem vodnem zajetju iztok vsaj na 50 l/s, saj so to dobri vodnjaki 
na Melincih in Dokležovju. 
 
Srečko Horvat pove, da potem kar smo slišali, kako so urejene in kako se urejajo stvarin na 
vodooskrbi občine se poraja edino vprašanje, ki je še odprto ali potemtakem sploh še potrebujemo 
pomurski vodovod, če smo toliko vložili. Drugo kar sprašuje direktorja gospoda Senico je to, če 
razmišljajo na Komuni o ukrepu, da bi se zmanjšalo doziranje klora v črpališčih. Res je sicer, da je 
le-ta v mejah normale, vemo pa kar pomeni vnos klora v človeško telo. Zato vsled navedenega 
vseeno predlaga, da bi se zmanjšalo vnos klora na minimum. Prav tako ga  občani sprašujejo, 
zakaj se vodomeri, ki se zamenjujejo (stare) odnese, glede na to, da so jih sami kupili. 
 
Direktor JKP Komuna d.o.o., Janez Senica daje odgovore svetnikom, ki so postavljali vprašanja.  
Glede črpališč po vaseh odgovori, jih moramo čuvati in minimalno vzdrževati, četudi so v 
mirovanju, da se sistem ne poruši. Okrog črpališča na Melincih je voda dobra, ko bo pomurski 
vodovod zaživel ta lokalna ne bodo zapuščena ampak bodo služila kot dobra rezerva za primer če 
bi vode zmanjkalo. V Hraščicah poudari imamo sodobno črpališče, ki bo v okviru projekta v 
kratkem urejalo in bo možno črpanja vode do kar do 80 l/s kar je v večji prednosti kot 
Dokležovsko in Melinčko črpališče. Glede doziranja klora pa imajo smernice in določeno v 
zakonodaji koliko se ga lahko dozira, se bo pa videlo, če se da še zmanjšati količino le-tega. Glede 
menjave vodomerov pa odgovori, da vsak lastnik ki starega zamenja dobi v uporabo naslednjih 5 
let in v last novega, se pa stari ne zavržejo ampak se jih ponovno umeri in ponovno uporabi.  
 
Po razpravi se predlaga glasovanje. 
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Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 137/V: 
Občinski svet Občine Beltinci potrdi Program oskrbe s pitno vodo za leto 2012. 
 
Župan odredi 15 minut pavze. 
 
 
AD 5 - Predlog Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2012 - 1. obravnava 
 
Uvodne besede pri predlogu proračuna poda prisotnim župan dr. Matej Gomboši. 
 
V nadaljevanju podrobno predstavi vsebino predlaganega odloka o proračunu za leto 2012 v prvem 
branju, računovodja Štefan Činč. 
 
Odbor za proračun in finance je omenjeni odlok obravnaval na svoji seji in sprejel sklep, ki ga 
predlaga občinskemu svetu v sprejem – odlok v prvem branju naj se sprejme v prvem branju v 
predloženi obliki in vsebini. Poročilo je podal predsednik odbora, Roman Činč. 
 
Alojz Sraka pove, da bo njegova razprava pri tej točki nekoliko daljša. Pojavljata se kar 2 ključni 
smernici pri tem predlogu. O KS-ih je bilo dosti besed že uporabljenih, vendar pa kot smo imeli 
rešitve dane pri prejšnjih predlogih proračuna bi lahko imeli tudi sedaj oz. imajo tudi druge občine 
podobne rešitve. Iz zapisnika odbora za proračun in finance namreč izhaja, da sta bila 2 za 
predlagani proračun, 2 nista glasovala, 1 pa je bil proti. Proračun je namreč po njegovem mnenju 
napet po finančni plati. Leta 2011 smo imeli 19 mio evrov sredstev, letošnji pa upa, da ga bomo 
vsaj 90 % realizirali oz. da ga ne bomo kot lanskega spet morali »sklestiti za velike cifre«. Sicer ga 
lahko v vsakem primeru dvignemo z rebalansom, za kanalizacijo so znani viri in dinamika, manjka 
nam še samo pogodba. Z predsedniki glede NUSZ ni bilo pravega dogovora od novembra do zadnje 
seje sveta. Ali želimo krajevne skupnosti ukiniti? Dobro vemo, da so vse vasi razen ene bile brez 
strokovne pomoči v preteklosti oz. niso imele nikogar zaposlenega. Dosti se je delalo na volonterski 
ravni, vendar pa kot sedaj vse to spremlja, če se bo KS-e ukinilo in vse preneslo na občino, bo 
občina potrebovala še najmanj 5 zaposlenih dodatno. Stanje sredstev pobranih in porabljenih je 
na voljo, to ni tajni podatek, vendar pa če bomo tu stvari spreminjali moramo spremeniti tudi 
odlok. Moti ga tudi to, da smo vrsto let financirali prevoze otrok v OŠ, lani 100 % sofinanciranje, 
letos drugače. Pri načrtu  razvojnih programov ima sam absolutno vsaj 15-16 stvari po postavkah 
zapisano, kar bi dal pripombe. Ponovno poudarja, da so delujoče krajevne skupnosti so boljši 
ustvarjalni del občine, če bomo delovali oz. naredili tako kot se sedaj predlaga, se občini ne piše 
dobro. 
 
Župan dr. Matej Gomboši odgovori svetniku Alojzu Sraki da spoštuje mnenje vsakega 
posameznika. Predlog gre v smeri, da bi KS-i delovali bolje in na tistih delih in področjih v svojem 
okolju, kjer lahko dodajo še večjo vrednost. Krajevne skupnosti pa se nikakor ne bo ne ugašalo in 
ne ukinjalo, kot mogoče kdo smatra oz. misli. 
 
Jožef Ferčak smatra, da so krajevne skupnosti  sestavni del proračuna občine in kot je že bilo 
povedano so se predsedniki krajevnih skupnosti dobili oz. sestali  novembra meseca skupaj z 
županom in računovodjem, kjer so predstavljali novo vizijo, kar bi bilo boljšega za ks-e kako bi več 
pridobili, vendar pa vseeno ugotavljajo, da bodo določene krajevne skupnosti dobile manj kot so 
dobile do sedaj. Vsak predsednik v svoji KS se trudi, da bo vas lepša, da se bo čim več uredilo, 
popravilo, pridobilo tudi sredstva z kakšnih dobrih projektov, da se bodo razvijali in živeli naprej. 
Do dokončnega skupnega enotnega mnenja na tistem sestanku takrat novembra namreč ni prišlo 
in zato to ni nikakor skupno mnenje vseh KS-ov. Če je res kot se je na sestanku obrazložilo, da so 
določene krajevne skupnosti porabljale sredstva drugače kot to narekuje zakon, se strinja dobro 
potem se jih naj obravnava drugače kot ostale, ne pa metati vse v isti koš. V njihovi KS je 
obveljalo, da naj bi bilo financiranje KS-ov dalje kot je bilo doslej, saj od občinske uprave tudi niso 
dobili odgovora o tem kakšen bo vrstni red, kako bodo potekale same investicije in gradnje v 
določenih KS-ih. Obstaja namreč bojazen, da bo en večji projekt podprt oz. izveden, preostanek v 
drugih krajevnih skupnostih pa bo potem prišlo do zastoja. Predlaga, da se predsedniki krajevnih 
skupnosti ponovno sestanejo in dogovorijo in pripravijo takšen proračun, ki bo dober tako za KS-e 
kot tudi za občino.  
 
 



 7 

Župan dr. Matej Gomboši pove, da vsaka sprememba zbudi strah in odpor, to je razumljivo, 
vendar pa ta predlog ne predstavlja ukinitev KS-ov kot je že povedal. S tem se bo večji del bremena 
izvajanja stvari in dela prenesel na občino. Dobro se zaveda da KS-i, sveti KS-ov in društva po 
vaseh najbolj vedo kakšen je utrip pri njih, kaj se dela, kako se kaj izvaja in kaj je potrebno. Tu pri 
tem predlogu se je iskalo priložnost z generalno usmeritvijo. Torej v tem predlogu se bodo po 
novem krajevne skupnosti ukvarjale z vsebino kot pa z infrastrukturo.  
 
Štefan Činč doda, da če se odločijo letos tudi nadaljevati po starem sistemu, kot je čutiti iz 
razprav, bomo drugo leto itak prisiljeni ko bo davek na premoženje prišel, da bo potrebno delati po 
novem. Zakaj torej ne bi uredili in rešili to sedaj, ko še ni takšne sile. Prej so bili pri svojem delu 
bolj omejeni, sedaj pa temu ne bo več tako in bodo imeli bolj proste roke, dodaja župan. Torej 
bojazni da se v KS-ih več ne bi nič delalo nikakor ne bo. 
 
Štefan Žižek pove, da je bil predsednik krajevne skupnosti in poudarja, da ga ne skrbi višina 
denarja, ampak vpliv na tisto, kar se bo v vasi delalo. Izraža veliko bojazen, da bo po tem novem 
predlogu težje kar koli v vasi še narediti oz. da samostojno več ne bodo mogli nič izvesti. Tudi se 
strinja z Jožetom Ferčakom, da se KS-i ne bodo enakomerno več razvijali in to ni dobro. Če bi 
enotno glasovali proti pripravljenemu predlogu že v osnovi torej na samem odboru, bi sedaj bil 
drugačen pred njimi. Sicer pa je mnenja, da naj ostane kot je, torej sprejme se naj v 1. obravnavi, 
do druge obravnave ga bodo tako ali tako vsi ostali odbori pregledali in se bo videlo kako se ga bo 
prilagodilo v 2. branju. Vendar pa Štefan Žižek kot tudi Ferčak Jožef  še menita, da bo  svet KS-a 
izgubil na veljavi, če bo tako kot se predlaga. Razen investicij v komunalne stvari dosti v vasi za 
širše delovanje pač ne ostane in temu sta odločno proti.  
 
Alojz Sraka replicira glede na to, da je bilo že večkrat rečeno, da je bilo nekaj narobe v določenih 
krajevnih skupnosti. Vendar pa poudarja, da je nadzorni odbor temeljito opravil svoje delo in 
ugotovil nepravilnosti le pri eni krajevni skupnosti in zato se ne strinja, da se vse posplošuje in da 
se vse enako tretira. 
 
Alojz Ladislav Horvat postavlja  vprašanje glede na to, da občina še ni dobila v potrditev novega 
direktorja Zdravstvenega doma Murska Sobota. Sem k tej točki ta njegova opomba spada zato, ker 
je računovodja še vedno pustil odprto vprašanje glede financiranja zgube Zdravstvenega doma. O 
tem je nedavno bral v časopisu in mogoče je pomembno, da se o tem tudi tu kaj pove. Župan dr. 
Matej Gomboši mu odgovori, da občina še ni prejela nobenega uradnega dopisa ne do MO Murska 
Sobota kot tudi ne od Zdravstvenega doma o tem. 
 
Štefan Činč  glede na navedeno o nepravilnosti v KS-ih pove, da se je to nanašalo predvsem na 
prekoračitve KS-ov – govorimo za Beltince kot se je ugotavljalo  s strani NO pri NUSZ. Ta vir je 
strogo namenski in se ne more uporabljati ne za vaške domove (torej njihovo ureditev), kot tudi ne 
za sakralne objekte in podobno. Razprave bodo do drugega branja, to je dejstvo, dodaja župan dr. 
Matej Gomboši. Vse stvari so odprte, nič ni zabetonirano in vse se lahko še v dogovorih, razpravah 
spremeni, popravi, doda ali odvzame. Postopek sprejema proračuna vsi dobro poznajo. Opozori 
tudi prisotne, da je sklep o začasnem financiranju sprejeti za prvo tromesečje in da dolgi čas pri 
sprejetju proračuna si nekako ne morejo privoščiti, saj so že takoj po novem letu veliki računi na 
vrsti za plačilo pri izgradnji kanalizacije. Na to prosi da so vsi pozorni kot tudi ni problem, če se za 
nekaj dni razprava podaljša, v poslovniku piše, da najmanj 15 dni je v obravnavi predlog 
proračuna. 
 
Štefan Perša pove, da mu je res žal, da se začne stvari, ki so potrebne za sprejeti vedno zadnji 
moment, potem pa se sliši, češ če se ne sprejme bo to in to. Prosi prisotne, glede na to, da smo vsi 
del te občine, da se začnejo razprave od spodaj, torej pri KS-ih najprej in šele nato naprej. KS-i so 
občani in tam bi bilo treba to razčistiti, doreči in šele nato ko bo tam vse jasno pripraviti še za 
občinski svet. Podobno se na t.i. narobe način dela tudi na državni ravni. Nastrada pa tako ali 
tako majhen človek. Sam bo glasoval proti temu predlogu proračuna v tej obliki kot je.  
 
Genovefa Virag sprašuje, ali se lahko javna razprava podaljša do konca januarja 2012, saj so sedaj 
prazniki še vmes in da ne bo vse preveč na tesno s sprejemom. Odborov je tudi nekaj, ki morajo 
temeljito predlog pregledati in da bo vsem lažje priti po skupni poti do skupnega, enotnega cilja. 
 
Matej Zavec pove, da je financiranje krajevnih skupnosti le en del proračuna, proračun se 
sprejema danes v prvem branju. Do drugega branja bodo še javne obravnave, razprave. Ker pa 
smo res vezani na tromesečno obdobje, lahko nas stane malo več, če te zadeve ne bomo sprejeli. 
Gledati je potrebno za dobrobit celotne občine, iz vsake vasi so kandidirali v občinski svet in ko 
sedaj posluša vse te razprave in tudi ko prihajajo signali iz krajevnih skupnosti , bi potemtakem 
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bilo najboljše občino razdeliti na osem krajevnih skupnosti in bo se urejeno.  
 
Igor Adžič pove, da je nocoj o proračunu splošna razprava, svetniki imajo vso pravico, da o 
predlogu, ki ga je pripravil župan povedo svoje mnenje, torej če je celotna zgodba proračuna za leto 
2012 dobra ali slaba. Te pravice se jim ne sme jemati. Na odboru za proračun in finance je proti 
glasoval iz razloga, ker je nasprotoval in nasprotuje še danes dodatni zaposlitvi v občinski upravi. 
Takrat mu je bilo predstavljeno da se gre za enega človeka, sedaj pa vidi da gre dejansko za dve 
novi zaposlitvi. Prav tako se ne strinja s tem, da bi se občinskim uslužbencem izplačevale nadure – 
glede na to, da so odbori sedaj prevzeli tudi pisanje zapisnikov, delavcem občinske uprave sedaj 
več ni potrebno hoditi na odbore in tako izplačilo nadur ni potrebno – delo se naj prerazporedi 
znotraj delovnega časa, da nadur ne bo.  Kar trinajst mesecev poslušajo o delitvi sredstev za 
društva, do danes ni nič realizirano. Prav tako ga moti, da občinska uprava nima noveliranega 
pravilnika o naročilih male vrednosti – sedaj se izvaja storitve preko naročilnice do – 5.000,00 
evrov. Junija pa je prišel v veljavo zakon o korupciji in integriteti in vprašanje je, če občina ima v 
pogodbah vključene te klavzule, saj je javnost zaznala da je v letu 2011 mnogo denarja šlo po 
sorodstvenih razmerjih  in političnih prijateljih iz občinskega proračuna-predlaga, da se ta zgodba 
takoj zaključi – njegov predlog je za spremembo 21. člena v odloku, ki naj bo za nominalni znesek 
koriščenja le 500,00 evrov ne glede na višino postavke. Prav tako se ne strinja z ukinitvijo 100 % 
podpore oz. plačila avtobusnega prevoza otroka v šolo. Prav tako je v predlogu premalo momentov 
za razvoj gospodarstva – če pogledamo industrijsko cono v Beltincih pri ČN, če hočemo tja 
pripeljati eventualne bodoče investitorje (dva sta že na vidiku), moramo imeti urejeno vse. Prav 
tako govorimo o turizmu in ZTK-ju, ki je kvalitetno izvedel projekte, vendar pa nam turizem 
dodatnih zaposlitev ne prinaša, povedati kako bo s tem na dolgi rok. Prav tako konkretno 
definirati tudi v načrtu razvojnih programov, kaj se bo delalo-razvoj kraja ni le ureditev potk in 
postavitev klopc ampak gospodarstvo in podjetništvo.  
 
Odgovore na njegova zapažanja iz predloga proračuna svetniku Igorju Adžiču poda računovodja 
Štefan Činč, vendar pa glede kadrovanja ni v svoji razpravi povedal nič narobe oz. na pamet. 
Namreč seže mu pogled precej naprej v čas, ko bo kanalizacija že izgrajena in takrat se bodo 
končali vsi mukotrpni in dolgi postopki in se bodo strokovni sodelavci v upravi bistveno 
razbremenili. Zavedati se je potrebno dejstva da je lažje ne zaposlovati kot odpuščati ljudi, ki so že 
enkrat zaposleni. Prav tako marsikateri postopki (sociala, vrtec) bodo prešli na druge institucije, 
torej na CSD Murska Sobota in tudi tu bo delo odpadlo.  
Vse dokumente tudi z klavzulami na podlagi zakona o korupciji so javno dostopni in jih lahko 
dobijo svetniki, dodaja župan. Prav tako v se stvari nadzira tako revizija kot interni nadzorni odbor 
in do sedaj še nismo bili izpostavljeni, dabi naredili pri javnih naročilih male vrednosti kakršne 
koli napake. Vendar pa kot pravi Igor Adžič delavci na občinski upravi, ko bo enkrat končana 
izgradnja kanalizacija, ne bodo ostali brez dela oz. da ne bodo imeli več kaj za delati.  
 
Martin Duh  mora priznati,da ga je Igor Adžič zmedel, saj je imel pripravljen čisto drugi tekst. Sam 
je udeležen že pri  14 proračunu občine. Vsi so bili z neko težavo tako ali drugačno potem sprejeti.  
Ene zadeve so se takoj razrešile, druge nekoliko kasneje. Vendar pa pove, da glede na ugotovljeno 
stanje in dejstvo glasovanja na odboru, ugotavlja da so delali le-ti z figo v žepu. Sklep odbora je 
tako zavajajoč. Odboru se je zaupalo, zdaj pa je nastal pravi kaos. Spoštuje Igorja Adžiča, ki je 
vedno imel dobre podatke, vendar pa ne glede na to, bo ostal pri svojem in bo upošteval sklep tega 
odbora, da se predlog proračuna sprejme v prvem branju, do drugega branja bo javna obravnava, 
KS-i se bodo morali še sestati in temeljito zadevo proučiti, pregledati. Torej poziva tudi ostale 
svetnike, da naj gre procedura skozi.  
 
Jože Ružič misli, da so njegove prejšnje besede dosegle namen da so bile upravičene, ker to kar se 
nam dogaja se vidi da svet občinski  postaja talec občinske uprave in enostavno reagira na izid 
glasovanja odbora za proračun finance. Vzdržek pri glasovanju ni šel glede financiranja KS-ov 
skozi,  mogoče tudi za ostale postavke v proračunu kot je bilo izpostavljeno , ne vidi razloga, zakaj 
bi bilo potrebno prelivati toliko hude krvi, če nekdo ni mogel vzpostaviti ustrezne komunikacije, 
zdaj pa bi oni morali takoj vse razumeti. Še zmeraj ostaja drugo branje. Dajati bo potrebno več 
pozornosti odborom in komisijam, v kolikor bodo v prihodnosti želeli delovati normalno. 
 
Župan dr. Matej Gomboši zavrača mnenje Jožeta Ružiča in negira navedeno, saj OS ne more biti 
talec občinske uprave, občinski svet o vsem odloča, naloga občinske uprave pa je, da pride s 
predlogom, da se lahko razpravlja. Na pamet se ni nič naredilo, vsi dobro vedo, da se lahko 
predlog do druge obravnave popolnoma spremeni ali zavrne. Glasovanje na odboru za proračun in 
finance pa ni predmet interpretacij. Vsak glasuje po svoji vesti in po svojem prepričanju, 
glasovanje je bilo javno, sklep je bil sprejeti in tisti ki se s tem pač ne strinjajo se ne strinjajo, ne 
dovoli pa obračanja stvari in prikazovanje kogarkoli v slabi luči. Gradivo se je pripravilo že 3-4 
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tedne prej, odborom da se ne zaupa, potem zadeve več ne razume. Sprejem proračuna kot ve ima 
svoja pravila, ki so posebna in vsi se bodo še lahko vključili v javni razpravi do drugega branja. 
Nikomur se je jemlje nikakršne pravice. Poleg tega ima župan konkretne odnose in čisto vest. Šlo 
se je v celotnem postopku na roko občinskemu svetu v vseh diskusijah, gradivo se pripravi toliko 
prej, da lahko v miru vse pregledajo, preberejo – občinska uprava je pri tem vložila ogromno dela.  
 
Jože Ružič pa odgovori, da je sama diskusija na odboru šla v nepravi smeri, nihče ni bil prej z 
ničemer seznanjen, pred obravnavo na odborih bi bilo potrebno skoordinirati na sestanku vodij 
političnih strank – to se je na odboru že neštetokrat predlagalo a do sedaj do tega ni prišlo. Stvari 
se morajo pri proračunu nastaviti drugače, potrebno se je še enkrat usesti skupaj in stvari 
nastaviti kot morajo biti.  
 
Igor Adžič poda  proceduralno razlago, glede na to, da je trajanje seje že več kot 5 ur, da v kolikor 
se ne zedinijo, občinski svet odloča brez razprave. Torej potrebno je povedati kako naprej – ali se 
bo seja nadaljevala ali prekinila. 
O razlagi poslovnika namreč odloči predsedujoči, dodaja župan da predlaga, da se seja nadaljuje. 
V obravnavi so še pomembne točke, sprejem odlokov in pravilnikov v drugi obravnavi.  
 
Roman Činč pove, da so na sejah odbora za proračun in finance večkrat povedali, da bi v smislu 
dogovarjanja tekle zadeve drugače a niso bili uslišani. Na seji odbora so predelali postavke, 
predlogi so bili zapisani in po tistem se je glasovalo kot je zapisano. Ne vidi nobene razlike, če 
odbor ne bi potrdil predloga za prvo branje, saj ga daje kot svoj predlog v obravnavo občinskemu 
svetu župan. Pridružuje se mnenju tistih, ki trdijo, da bi morda lahko pogoje za sprejeme postavili 
torej prioritete, cilje, politični dogovor bi bil tudi zaželen, vendar pa je zadeva pred njimi v obliki in 
vsebini kot je. Če občinski svet predlog zavrne, se za 7 dni ponovno sestane z novim 
predlogom,vendar pa se vse skupaj spet podaljša in smo v situaciji, ki ni najbolj ustrezna. Najbolje 
je, da se predlog v prvi obravnavi sprejme in gre v splošno razpravo, kjer se zadeve spet podrobno 
pregledajo, opravi se še razgovor z krajevnimi skupnostmi. Potrebno je pri teh zadevah postaviti 
nove temelje.  
 
V nadaljevanju te točke Igor Adžič prisotnim in županu prebere 35. člen poslovnika. Predlaga, da 
se ta 5. točka zaključi, potem pa se seja zaključi oz. konča.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 7, PROTI: 9. 
 
Sklep št. 138/V: 
Občinski svet Občine Beltinci ni sprejel predlog sklepa svetnika Igorja Adžiča, da se seja 
prekine zaradi prekoračitve 4 ur, kolikor praviloma traja seja sveta po obravnavi 5. točke 
 
 
Dvanajsta redna seja se nadaljuje tudi po peti točki dnevnega reda.  
 
Štefan Žiže prisotnim pove pa naj mu ne zamerijo, da se stvari odvijajo v smeri oz. se dela tako, 
kot je to počel prejšnji občinski svet. Ve tudi, da je Igor Adžič sposoben človek, da se strinja z njim 
v večih stvareh, ne razume pa glede na to, da je skoraj eno leto minilo odkar so bili imenovani v 
občinski svet in od samega začetka torej od prvega dne širi govorice, kako je župan slab. Zna tudi 
logično premišljevati kot tudi kaj je dobro in kaj slabo. Ti lahko narediš dobro za občino, če imaš 
znanje in ga usmeriš v pozitivno smer. V prejšnjih mandatih ni bilo toliko sej odborov in komisij 
kot jih je sedaj, torej nikakor ni premalo. Poleg tega ni res, da odbori niso seznanjeni o tem o čem 
bodo odločali. Če v odboru nisi seznanjen o nečemu o tistem tako ali tako ne boš glasoval. Nadalje 
še pove, da vsak odbor pride na sejo s svojim mnenjem, pregleda gradivo in da svoje stališče. 
Smatra, da bi moralo delo odbora biti spoštovano in mnenje le-tega bi moralo imeti nekakšno težo. 
Odbori delajo verodostojno, so strokovni, ker v nasprotnem primeru, če se bo dvomilo v njihovo 
delo potem nima nobenega smisla, da jih sploh imamo.  
 
Igor Adžič  pove, da je  žalosten, da se je svetnik kolega spravil na osebno raven. On je funkcionar 
in nima imunitete. To kar je kolega svetnik povedal, bo še kar premisli o tem, da ga bo kazensko 
ovadil saj se počuti blatenega, užaljenega in nikakor ni res, da bi on kjer koli grdo govoril o 
županu. Vendar pa mu je Štefan Žižek odgovoril, da je njemu osebno govoril o županu.  
 
Jože Ružič daje repliko saj smatra še vedno, da ima vsak pravico da se odloči ali bo glasoval in 
kako bo glasoval. Zato pa ne ve, zakaj se spravljajo na odbore in na tiste, ki so se glasovanja na 
odboru zdržali. Jasno je povedal, da ga zelo moti odnos in način komunikacije na vsako 
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postavljeno vprašanje. Vsak odgovor ki ga je dobil na seji ni bil primeren.   
 
Alojz Sraka pove, da je bilo sprejeto, da se seja nadaljuje. Ker je že pozna ura predlaga 15 minut 
pavze ter da se držijo strokovnosti.   Smatra, da jih je večina danes za to na seji, da se t.i. sive 
cone ki niso jasne odpravijo, da bo čimmanj nejasnosti. Svetniki so bili  kot javno izvoljeni da 
zastopajo javnost in delajo  transparentno in ki delajo brez t.i. fige v žepu.  
 
Roman Činč pove, da ima KS Beltinci dobro urejeno infrastrukturo, da ima kanalizacijo in zato ni 
istega imenovalca za vse KS-e, ostale tega namreč nimajo. KS Beltinci  nima športnega objekta 
zato ni situacija ista. Sam daje predlog, da se javna razprava podaljša in če dogovora ne bo doseči 
potem pa je možnost, da se zavrne v 2. branju celoten predlog. Potrebno je iti od ene do druge 
krajevne skupnosti, videti kakšno je stanje, zavedati se je potrebno da sredstva od NUSZ niso bila 
strogo namensko uporabljena sredstva, zato je šel predlog v tej smeri, da se namenskost teh 
sredstev spremeni, o višini se je še možno pogajati, verjetno se bo stvari dalo tako daleč dogovoriti, 
da bodo le-te primerljive.  
 
Marjan Balažic – je za sprejem predloga glasoval. Prisotnim pojasni, da je proračun kot neke vrste 
načrt pri gradnji hiše, ki se vedno lahko spremeni. Ta predlog je osnova in t.i. rdeča nit in stvari 
lahko speljemo do konca, javna razprava se naj podaljša, na sestanku z KS-i pa se stvari naj tudi 
predabatirajo in dorečejo.  
 
Jožef Ferčak daje repliko na odbor – ogromno govora je bilo na tej seji glede odbora. Nepravilnosti 
v predlogu proračuna so že od samega začetka, če bi se namreč skupaj usedli s predsedniki 
krajevnih skupnosti, pregledali in se dogovorili kot bi bilo treba, sedaj se ne bi kar dve uri in še 
več pogajali na seji. Kot predsednik KS Lipa o tem predlogu ne bo glasoval.  
 
Svetnik Alojz Sraka predlaga 10 minut pavze. 
Župan o predlogu izvede glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 139/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme sklep, da se seja prekine za 10 minut. 
 
 
Po pavzi se seja nadaljuje z 5. točko dnevnega reda.  
 
 
Župan dr. Matej Gomboši predlaga, glede na razpravo, da se predlog sklepa spremeni v delu, ki 
govori o terminu, do kdaj traja javna razprava. Torej da se podaljša do 27.01.2012. Nato daje tako 
spremenjeni sklep pri tej točki na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 8, PROTI: 10. 
 
 
Sklep št. 140/V: 
Ne sprejme se predlagani Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2012 v prvem branju in 
ne gre v javno obravnavo, ki bi trajala do 27.01.2012. 
 
 
Župan glede na ugotovljeni izid glasovanja in da predlog Odloka o proračunu ni bil sprejeti, poziva 
prisotne da podajo stališča o katerih se bo glasovalo v 7 dneh na ponovni obravnavi novega 
predloga odloka.  
 
Alojz Sraka pove, da je temeljno stališče, da se opravi razgovor v vseh krajevnih skupnostih, se 
pregledajo pripombe, ki so pripeljale do tega, da so bili proti sprejetju proračuna in se jih seveda 
upošteva.  
 
Igor Adžič daje v svoji razpravi kar 6 predlogov za spremembo predloga proračuna in o vseh so se 
svetniki izrekli z glasovanjem. 
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1. predlog – stališče svetnika Igorja Adžiča o tem, da se ukine predlagano povečanje zaposlovanja v 
predlogu proračuna. 
 
Ugotavljanje  prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 6.  
 
Sklep št. 141/V: 
Sprejme se stališče svetnika Igorja Adžića, da se ne poveča zaposlovanje v letu 2012 kot je 
predlagano v predlogu proračuna Občine Beltinci za leto 2012. 
 
 
2. predlog – stališče svetnika Igorja Adžiča o tem, da se umakne iz predloga proračuna  postavka 
nadure. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 4, PROTI: 9. 
 
Sklep št. 142/V: 
Ne sprejme se stališče svetnika Igorja Adžiča, da se umakne iz predloga proračuna Občine 
Beltinci za leto 2012 postavka za plačilo nadur zaposlenim. 
 
 
3. predlog – stališče svetnika Igorja Adžiča o tem, da se ohrani v predlogu proračuna za vse učence 
regresiranje avtobusnega prevoza v OŠ in nazaj, kot je bilo doslej.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 143/V: 
Sprejme se stališče Igorja Adžiča, da se v novem predlogu proračuna Občine Beltinci za leto 
2012 ohrani regresiranje avtobusnega prevoza za vse osnovnošolske otroke kot v lanskem 
letu 
 
4. predlog – stališče svetnika Igorja Adžiča o tem, da se v predlogu proračuna za leto 2012 nameni za 
financiranje glasbenih šol (obeh) le sredstva v višini 30.000,00 evrov. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 4, PROTI: 7. 
 
Sklep št. 144/V: 
Ne sprejme se stališče Igorja Adžiča, da se v predlog proračuna Občine Beltinci za leto 2012 
zmanjša oz. zniža postavka za financiranje »glasbenih šol« na 30.000,00 evrov za vse. 
 
 
5. predlog- stališče svetnika Igorja Adžiča, da se v predlogu proračuna nameni 5.000,00 evrov za 
igrala za otroke v beltinskem parku. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 1. 
 
Sklep št. 145/V: 
Sprejme se stališče Igorja Adžiča, da se v predlogu proračuna Občine Beltinci za leto 2012 
nameni 5.000,00 evrov sredstev za nakup igral za otroke v beltinskem park 
 
 
6. predlog – stališče svetnika Igorja Adžiča, da se namenijo izdatnejša sredstva za komunalno 
infrastrukturo obrne cone v Beltincih – sredstva v višini 10.000,00 evrov. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 146/V: 
Sprejme se stališče Igorja Adžiča, da se namenijo v proračunu Občine Beltinci za leto 2012 
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izdatnejša sredstva za komunalno infrastrukturo obrtne cone v Beltincih – nameni se 
10.000,00 evrov sredstev za to postavko. 
 
 
Jožef Ferčak daje predlog pri tej točki, da se skupaj z predsedniki KS-ov sestaneta župan in 
računovodja in stvari dorečejo in uskladijo ter pregledajo temeljito predlog proračuna za leto 2012. 
 
Skozi razpravo se svetnik Štefan Žižek opredeli in predlaga, da naj se stvari na stari sistem 
naredijo kot je bilo doslej. Z njim se strinja tudi Jožef Ferčak, ki tudi še želi, da se naredi 
prioritetna lestvica KS-ov glede gradenj, torej v kateri KS se bo kaj izvajalo in katerega leta. 
Določene investicije v KS-ih so imeli in so jih vodili ter peljali naprej, tako naj ostane tudi v 
bodoče, dodaja Jožef Ferčak. Da se predlog pripravi tako kot je bilo lani in leta poprej se strinja 
tudi Alojz Sraka.  
 
Roman Činč bo glasoval proti, če se bo glasovalo o tem predlaganem sklepu. Sam enostavno ne 
razume, kako se sami enkrat ne moremo odločati, potem pa se kar naenkrat spet lahko odločamo, 
stvari oz. zadeve peljemo ne da bi jih v celoti razumeli. 
 
Jožef Ferčak predlaga oz. vztraja na svojem predlogu, torej stališče, da se pri naslednji verziji 
predloga proračuna za ponovno 1. branje upošteva varianta KS-i tako kot je bilo prej. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 8, PROTI: 7. 
 
Sklep št. 147/V: 
Sprejme se stališče Jožefa Ferčaka, da se v novem predlogu proračuna za 1. branje upošteva 
varianta oz. se uredi delovanje KS-ov kot je bilo dosedaj. 
 
 
Župan pove, da sedaj, ko smo se dejansko vrnili na stara pota, bo to imelo za posledico delovanje 
občine, občinska uprava ne bo sprejemala odgovornosti za to, celtono zgodbo bo težko peljatin 
naprej.  
 
Slavko Petek predlaga, da naj se čim prej vzpostavi oz. zaživi odlok o odmeri komunalnega 
prispevka.  
 
7. stališče - Roman Činč prav tako daje svoje mnenje oz. stališče za spremembo predloga 
proračuna za leto 2012 za prvo obravnavo. O predlogu svetniki glasujejo. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 1. 
 
Sklep št. 148/V: 
Sprejme se stališče Romana Činča, da se v predlogu proračuna Občine Beltinci za leto 2012 
zmanjša pri postavki-teniška igrišča- na le eno teniško igrišče in se sredstva namenijo za 
ureditev obstoječega asfaltnega igrišča. 
 
8. stališče - Marjan Balažic daje tudi predlog za spremembo predloga proračuna za leto 2012 za 
prvo obravnavo. Tudi o njegovem predlogu se svetniki opredelijo z glasovanjem 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 149/V: 
Sprejme se stališče Marjana Balažica, da se v predlog proračuna Občine Beltinci za leto 2012 
uvrstijo sredstva v višini 10.000,00 evrov za dograditev čebelarskega doma v Beltincih  ter 
postavi ograja 
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AD 6 - Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega 
vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih  prometnih površin v Občini Beltinci-2. 
obravnava 
 
Pri tej točki poda obrazložitev odloka Tatjana Trstenjak. Odlok so pregledali tudi odbor za 
gospodarstvo, odbor za prostorsko planiranje ter statutarno pravna komisija. 
 
Svoja stališča oz. sklepe za to točko dnevnega reda so podali predsedniki delovnih teles in sicer 
Marjan Balažic, Štefan Perša in Igor Adžič.   
 
Delovna telesa so pred drugim branjem omenjeni odlok pregledala, ugotavljajo, da so bili v odlok 
vneseni vsi predlogi in predlagajo občinskemu svetu, da odlok sprejme.  
 
Pri tej točki ni bilo razprave, zato župan predlaga glasovanje. 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0 
 
Sklep št. 150/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za 
opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini 
Beltinci v predlagani vsebini v 2. branju. 
 
 
 
AD 7- Predlog Odloka o urejanju javne razsvetljave v Občini Beltinci-2. obravnava 
 
 
Pri tej točki poda obrazložitev odloka Tatjana Trstenjak. Odlok so pregledali tudi odbor za 
gospodarstvo, odbor za prostorsko planiranje ter statutarno pravna komisija. 
 
Svoja stališča oz. sklepe za to točko dnevnega reda so podali predsedniki delovnih teles in sicer 
Marjan Balažic, Štefan Perša in Igor Adžič.   
 
Delovna telesa so pred drugim branjem omenjeni odlok pregledala, ugotavljajo, da so bili v odlok 
vneseni vsi predlogi in predlagajo občinskemu svetu, da odlok sprejme.  
 
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 151/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Beltinci 
v predlagani vsebini in obliki v 2. obravnavi. 
 
 
AD 8 - Predlog Pravilnika o  spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov v 
Občini Beltinci-enofazni postopek 
 
Pri tej točki poda obrazložitev odloka Tatjana Trstenjak. Odlok so pregledali tudi odbor za 
negospodarstvo, statutarno pravna komisija, odbor za proračun in finance ter komisija za 
medgeneracijsko sobivanje. 
 
Svoja stališča oz. sklepe za to točko dnevnega reda so podali predsedniki delovnih teles in sicer 
Slavko Petek, Igor Adžič, Roman Činč ter Sraka Alojz.  
 
Delovna telesa so pred drugim branjem omenjeni odlok pregledala, ugotavljajo, da so bili v odlok 
vneseni vsi predlogi in predlagajo občinskemu svetu, da odlok sprejme.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA; 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 152/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 
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stimulaciji študentov v Občini Beltinci v predloženi vsebini. 
 
 
AD 9 - Predlog  Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o financiranju političnih strank 
v Občini Beltinci-skrajšani postopek in AD 10 - Predlog Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o pogojih za delo svetniških skupin v Občini Beltinci-enofazni 
postopek 
  
Ti dve točki, ki se dopolnjujeta in ki sta bili pri tej točki obravnavani skupaj je predstavila 
prisotnim Tatjana Trstenjak.  
 
Slavko Petek predsednik odbora za negospodarstvo pove stališče njihovega odbora. Stališče poda 
tudi predsednik statutarno pravne komisije, predsednik odbora za gospodarstvo, Marjan Balažic, 
predsednik odbora za proračun in finance, Roman Činč ter predsednik odbora za prostorsko 
planiranje, Štefan Perša.  
 
Glasovanje o predlogu sklepa pri  točki AD 9 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 153/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu 
financiranja političnih strank v Občini Beltinci po skrajšanem postopku 
 
 
Glasovanje o predlogu sklepa pri točki AD 10 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 154/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 
pogojih za delo svetniških skupin v Občini Beltinci po enofaznem postopku. 
 
 
Ker je bil s tem dnevni red 12. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, je župan dr. 
Matej Gomboši sejo zaključil ob 00.15 uri. 
 
 
Magnetogramski trak posnetka te seje se hrani v Arhivu Občine Beltinci. 
 
 
 
Zapisala:         Župan: 
Lilijana ŽIŽEK        dr. Matej GOMBOŠI 
 


