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OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 
 

ZAPISNIK 
10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 

ki je bila 25.10.2011 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,  
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: Direktor občinske uprave, Venčeslav SMODIŠ, predsednik NO, Izidor Lebar, člana 
NO: Sraka Mirko in Miran Maučec, višja svetovalka III, Tatjana Trstenjak, Štefan Činč-
računovodja v občinski upravi, direktor JKP Komuna Beltinci d.o.o., Janez Senica, Miran Maučec-
član NO, Sraka Mirko-član NO.  
   
SEJO VODIL: dr. Matej GOMBOŠI, župan Občine Beltinci. 
 
Župan dr. Matej GOMBOŠI je pozdravil vse prisotne in predlagal v sprejem dnevni red 10. redne 
seje Občinskega sveta Občine Beltinci. Prisotnim vsebino le-tega prebere. 
 
Razprave na vsebino dnevnega reda ni bilo, zato se izvede glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16 , PROTI:0. 
 
 
Sklep št. 111/V: 
Sprejme se vsebina dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in sicer: 

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in realizacija 
sklepov 9. redne  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. Predlog Zaključnega računu proračuna Občine Beltinci za leto 2010- enofazni 

postopek.  
5. Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Beltinci v 

letu 2011.  
6. Predlog Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v 

Občini Beltinci-I. obravnava.  
7. Predlog Odloka o urejanju javne razsvetljave v Občini Beltinci-I. obravnava. 
8. Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Beltinci-I. obravnava. 
9. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega 

vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih predmetnih površin v Občini Beltinci – 
1. obravnava.  

10. Imenovanje članov v Svet Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota.  
11. Odločitev o številu in višini štipendij Občine Beltinci v študijskem letu 2011/2012.  
12. Predlog kandidata za zastopnika pacientovih pravic na območju Zavoda za  

zdravstveno varstvo Murska Sobota. 
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AD 1 - Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in realizacija 
sklepov 9. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Župan je predlagal v potrditev zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in 
predstavil realizacijo sklepov te seje. Na zapisnik prisotni svetniki niso imeli pripomb, zato so je 
bilo izvedeno glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta Občine Beltinci. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. . 
 
Sklep št. 112/V: 
Sprejme se zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
 
AD 2 - Poročilo in obvestila župana Občine  Beltinci  o dogajanjih v občini 
 
Župan dr. Matej Gomboši prisotne seznani s tem, da je razpis za športne investicije zaključen, 
pogodbe so podpisane. Nadalje še pove, da je pri koncu izgradnja kolesarske steze Beltinci – 
Melinci, da so v bioplinarni Nemščak namestili dodatne biofiltre, ki naj bi v bodoče bistveno 
zmanjševali onesnaženost zraka. Poudari tudi, da je še vedno odprt javni razpis za izbiro 
investicijskih projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2011 sofinancirala Občina Beltinci – 
sakralna stavbna dediščina ter da je v teku delo komisije, ki ocenjuje prispele vloge na javni razpis 
za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v Občini Beltinci v 
letu 2011. Župan pove tudi, da je bila izvedena kontrola nekaterih mostov v občini, kjer so bili 
mostovi na Cankarjevi ulici, Gregorčičevi ulici in v Bratoncih ocenjeni kot slabi, most na Melincih 
pa kot dober. S strani države so bili umaknjeni prostorski načrti za obrtno cono v Lipovcih, na 
Melincih se je izvedla preselitev broda na drugo lokacijo, podobno bo potrebno storiti tudi v 
Ižakovcih. Opozoril je, da se s 1.11.2011 izteče rok, do katerega poteka brezplačno zbiranje 
azbestnih kritin za občane. Pri kanalizaciji je izpostavil pomemben korak, saj je občina dobila 
potrditev čistilne naprave za 15.000 enot, kar pomeni dodatnih 2,2 mio evrov pridobljenih s strani 
države. V tej smeri je pozval vse občane, da se v čim večji meri priključijo na kanalizacijo, saj bo 
zdaj potrebno 15.000 priklopov v občini tudi zagotoviti. Povedal je še, da pričakuje, da bo ta teden 
podpisana tudi pogodba z Ministrstvom za okolje in prostor ter še enkrat podal pojasnila v zvezi s 
priklopi na kanalizacijo preko pogodb in soglasij. V nadaljevanju se je dotaknil tudi izvajanja 
dimnikarske službe v Občini Beltinci, ki jo bo od sedaj naprej zaradi stečaja dimnikarskega 
podjetja iz Beltincev opravljalo podjetje ABD iz Murske Sobote. Občane je tudi pozval, da 
dimnikarjem omogočijo izvajanje njihovega dela. Zaradi vse večjega vandalizma nad javno lastnino 
(vrtci, igrišča,…) na občinski upravi razmišljamo o uvedbi redarstva. Župan je nadalje predstavil 
tudi nov gradbeni stroj JKP Komuna Beltinci ter na področju energetike in javne razsvetljave 
spomnil, da so začeli v Dokležovju stare svetilke javne razsvetljave nadomeščati z varčnimi. Starše 
predšolskih otrok je še opozoril, da morajo po novem vloge za znižano plačilo vrtca naslavljati na 
Center za socialno delo in ne več na občino. Vse občane občine pa je pozval, da lahko sodelujejo v 
javnem pozivu za celovito rešitev centra Beltincev. Ob zaključku je še podal informacijo o 
terminskem načrtu javnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo za ukrepe 322 in 323, ki se 
predvidevajo za december 2011.   
 
 
AD 3 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Svetnik Alojz Sraka: 
V uvodu se je zahvalil za realizirane ekološke projekte, pohvalil dobro delo projektne pisarne in se 
razveselil doseženega uspeha pri kanalizaciji glede odobrenega števila enot čistilne naprave. Podal 
pa je pobudo št. 78 v zvezi z gradnjo nadvoza železniške proge in sicer, da predstavnik Slovenskih 
železnic že vzpostavlja kontakte z lastniki zemljišč, zato bi bilo dobro, da se ljudi seznani o 
primerni tržni ceni in da se teži k temu, da se vzpostavi dovolj dolga ograja zvočne izolacije. 
Nadalje je pri denacionalizaciji gradu opozoril oz. podal pobudo št. 79, da ga je neimenovani občan 
obvestil, da je pridobil dokument, ki nakazuje, da je bila grofica Zichy državljanka Avstro-Ogrske, 
ta dokument pa naj bi že tudi obstajal na občini, zato priporoča da se ga poišče in se z njim 
ukrepa naprej. Opozoril je še na problem neudeleževanja romskega svetnika na sejah Občinskega 
sveta Občine Beltinci in postavil vprašanje št. 53, kako ta problem rešiti. V nadaljevanju je bila 
podana pobuda št. 80 v zvezi z kurjenjem plastičnih steklenic in podobnega materiala. Sraka Alojz  
namreč priporoča, da se na lokalnem televizijskem kanalu objavi opozorilo o nevarnostih takega 
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početja. Kot zadnjo je podal pobudo št. 81, da naj se s predstavniki bioplinarne poskuša skleniti 
dogovor, da se pokošeno travo od doma odvaža v bioplinarno. 
Župan dr. Matej Gomboši mu je odgovoril, da se bo zadeva glede Slovenskih železnic preverila, 
zadeva v zvezi z denacionalizacijo je trenutno na Upravnem sodišču, romski svetnik pa je na seje 
vedno vabljen, na njegovo udeležbo ali neudeležbo ne moremo vplivati, bo pa sklican sestanek z 
drugimi Romi v tej zvezi.  
 
Svetnik Štefan Perša: 
Podal je pobudo št. 82, da naj se preveri tudi stanje mostu na relaciji Dokležovje – Ižakovci (tik za 
bioplinarno), saj je ta most tudi v zelo slabem stanju.  
 
Župan mu odgovarja, da so bili mostovi pregledani vizualno in da se niso izvajale neke meritve na 
njih. 
 
Svetnik Slavko Petek: 
Zahteva finančno poročilo o izgradnji dodatnega oddelka vrtca v Gančanih, ter postavil vprašanje 
št. 54, koliko obljubljenih sredstev s strani SVLR je občini uspelo pridobiti v zvezi s tem. Izpostavil 
je še problem raznih informacij v javnosti, ki krožijo na temo »koruptivnih« dejanj pri izvajanju 
javnih naročil s strani občine in predlaga županu, da naj zadevo preveri. Župan odgovarja, da bo 
poročilo dostavljeno, pridobitev sredstev iz SVLR je v teku, raznim dezinformacijam o 
koruptivnosti pri javnih naročilih pa ne verjame, dokler so samo na »menda«. 
 
Svetnik Igor Adžič: 
Predlaga (št.54), da se čim prej sname reklamni pano o folklornem festivalu, ki je bil izveden že 
julija. Opozoril je na interni razpis za financiranje programa vzdrževanja nepremičnin in opreme 
za športne objekte, kjer je bilo v samem razpisu na voljo 20.830 EUR, v proračunski postavki pa je 
za ta namen predvideno 25.000 EUR. Razlika je dokazljiva (izpis iz spletne strani Supervizor), 
sredstva so bila nakazana podjetniku in zahteva pregled NO Občine Beltinci. Opozarja tudi, da pri 
razpisu ni bilo enotnih meril za ocenjevanje. Nadalje je podal tudi pobudo št. 83, da bi se 
poizkušalo storiti kaj v zvezi s previsokimi stroški oskrbe zapuščenih živali, ki dosegajo mesečno 
cca. 450 EUR, kar je bistveno več kot pa znaša socialna pomoč občine za brezposelne osebe. 
Obstaja tudi problem, da dejansko nikakor ni dokazljivo, da zapuščena žival izvira iz naše občine, 
lahko je bila samo tu odložena, zato bi bilo mogoče smiselno oskrbo plačevati samo za čipirane 
živali.  
 
Župan mu je odgovoril, da so novi pravilniki glede razpisov za športne objekte v pripravi, razlika 
sredstev je bila prav tako namenjena za investicijo v športne objekte, kar pa se tiče oskrbe 
zapuščenih živali pa bomo zmanjšali št. boksov. Pojavlja pa se tudi problem, ker so podatki o 
lastnikih čipiranih psov zavarovani z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  
 
Tudi svetnik Marjan Balažic se je strinjal, da se mostovi pregledajo po celotni občini in poudaril, 
da je zares pomembno, da se ob železnici zgradi dovolj dolga zvočna ograja, saj naj bi se prehodi 
ukinili, cesta pa naj bi šla vzporedno z železnico. Župan mu je odgovoril, da so bili pregledani tisti 
mostovi, kjer je problem najbolj pereč. 
 
Svetnica Gena Virag je izpostavila izvajanje kanalizacije, kjer je občane pozvala k strpnosti do 
delavcev in da naj se omejitve prometa spoštujejo. 
 
Svetnik Roman Činč je podal pobudo št. 83, da naj se kanalizacija v Beltincih prevzame 
(upravljalec je podjetje Komunala MS, lastnik pa KS). Izpostavil je še odnos Krajevne skupnosti in 
občine, kjer je prišlo do spremembe načina financiranja. Dal je tudi pobudo št. 84, da naj se 
občina pisno opredeli do stališč KS, ki se sprejmejo na svetu KS. Tudi on je izpostavil problem 
glede meril razpisa za sofinanciranje športnih objektov v občini in predlagal, da naj bi se odgovori 
na pobude podajo tudi v pisni obliki. Župan je pojasnil, da bo kanalizacijo prevzelo JKP Komuna 
Beltinci in poudaril da je s spremenjenim načinom financiranja KS občina prevzela tudi velik del 
stroškov.  
 
 
AD 4 - Predlog Zaključnega računu proračuna Občine Beltinci za leto 2010- enofazni 
postopek 
 
Pri tej točki je predsednik NO predstavil poročilo o izvedenem delu in podal priporočila: za 
sponzorske donacije je potrebno urediti neka merila, potrebna je večja pazljivost kar se tiče 
stroškov pri vzdrževanju e-točk, za vzdrževanje javnih cest naj se izbere izvajalca, potrebna je 
večja aktivnost inšpektorata za divja odlagališča…  
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Člani Nadzornega odbora so k Zaključnemu računu podali pozitivno mnenje.  
V nadaljevanju je član NO Sraka predstavil še poročilo o poslovanju KS Beltinci, kjer je NO zaradi 
več nepravilnosti  in negospodarnega ravnanja KS Beltinci podal mnenje s pridržki.  
 
Predsednik NO, Lebar Izidor je podal še poročilo o pregledu poslovanja KS Dokležovje, kjer je bilo 
prav tako podano pozitivno mnenje. 
 
Predsednik odbora za proračun in finance, Roman Činč je pohvalil delo NO. Gospod Sraka Alojz je 
predlagal, da se članom NO, ko predstavljajo poročila o izvedenem delu da toliko časa, kot ga 
potrebujejo za to in ne 15 minut, kot se predvideva po Poslovniku. Predlagal je tudi, da pri 
izvrševanju nadzora sodelujejo vsi člani NO. Opozoril je še na problem pri razmejevanju izrazov 
kulturni spomeniki in sakralni objekti. Povedal je še, da za zaključni račun ne bo glasoval, ker je 
eden uporabnik sredstev poročilo o namembnosti sredstev posredoval komaj pol ure pred sejo, kar 
se mu ne zdi sprejemljivo. Predsednik NO odgovarja, da so vedno vsi člani pozvani na nadzor. Na 
besede g. Srake se je odzval tudi Štefan Činč, finančnik občinske uprave, ki je povedal, da je bila z 
uporabnikom sredstev sklenjena pogodba za obnovo sakralnih objektov, ki so del kulturno 
zgodovinskih spomenikov, poročilo pa se ni zahtevalo v taki obliki, zato tudi ni bilo dano prej. 
Alojz  Sraka je pohvalil njegovo delo in poudaril, ga moti le to, da je bilo poročilo dano prepozno. 
Igor Adžič je pohvalil delo NO, opomnil je le, da bi morali obstajati neki kriteriji, po katerih lahko 
NO poda neko mnenje. Pogrešal pa je poročilo notranje revizorke, ki je tudi opravila pregled. 
Štefan Činč mu je odgovoril, da je poročilo notranje revizije orodje župana in on odloči ali ga bo  
posredoval Občinskemu svetu.  
 
Po razpravi se izvede glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 3. 
 
Sklep št. 113/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2010 v 
predloženi obliki. 
 
 
AD 5 - Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Beltinci v 
letu 2011 
 
Direktor občinske uprave g. Smodiš pove, da je bil letni načrt pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem občine za leto 2011 sprejet na seji OS dne 27.01.2011. Po sprejetju pa 
so se pojavile potrebe za dodatni odkup nepremičnin, prav tako pa tudi za prodajo le-teh. V 
mesecu marcu 2011 je tako že prišlo do potrebe po prvi dopolnitvi letnega načrta. S tem drugim 
pa se dodatno vključujejo za pridobivanje predvsem določena zemljišča za gradnjo povezovalne 
ceste za OŠ Beltinci navezava na cesto Beltinci-Lipa (in za gradnjo manjkajoče kanalizacije na tem 
območju), za ureditev dejanskega in zemljiškoknjižnega stanja pri že zgrajeni kolesarski stezi 
Beltinci-Gančani in pri obstoječi cesti v Bratoncih. Pri neodplačni odsvojitvi nepremičnega 
premoženja gre za to, da dejanska lastnika stanovanjske hiše postaneta tudi zemljiškoknjižna 
lastnika te nepremičnine, ki staj o pred leti zgradila in zemljišča za njeno gradnjo, katerega sta 
kupila od bivše Občine Murska Sobota. 
 
Poročilo in sprejete sklepe Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, 
poda še predsednik, ki OS predlaga sprejem obravnavanih dopolnitev. 
 
Roman Činč, predsednik odbora za proračun in finance je Letni načrt razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Občine Beltinci za leto 2011 tudi obravnaval na svoji seji odbora. Poda poročilo in 
sprejete sklepe iz odbora, katerega člani se tudi strinjajo z dopolnitvami, s tem, da opozori na 
neenakost gradiva, ki sta ga obravnavala oba odbora. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA:  17, PROTI:  0. 
 
Sklep št. 114/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme drugo Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2011 v predloženi obliki. 
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AD 6 - Predlog Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v 
Občini Beltinci-I. obravnava 
 
Višja svetovalka III za pravne in negospodarske zadeve v občinski upravi, Tatjana Trstenjak 
obrazloži, da je Občinski svet Občine Beltinci v letu 2009 sprejel Odlok o oskrbi s pitno vodo v 
Občini Beltinci s katerim je določil splošne pogoje oskrbe s pitno vodo iz vodovodov, gospodarjenje 
z napravami in objekti ter pravice, dolžnosti in odgovornosti upravljalcev in uporabnikov v zvezi z 
dobavo in odjemom pitne vode na območju Občine Beltinci. Odlok se mora po navodilu 
Ministrstva za okolje in prostor nujno uskladiti z veljavno zakonodajo. Skrajni rok nalaga 
ministrstvo 31.10.2011-za oddajo kohezijske vloge-1. verzija). S tem odlokom se določajo: 
organizacija, prostorska zasnova opravljanja javne službe, vrsta in obseg storitev službe ter 
njihova prostorska razporeditev, pogoji za zagotavljanje in uporabo javne službe, pravico in 
obveznosti uporabnikov storitev javne službe, vire financiranja javne službe, način oblikovanja 
cene in obračun storitev javne službe, vrsto in obseg objektov ter naprav, potrebnih za izvajanje 
javne službe in nadzore nad izvajanjem javne službe ter kazenske in prehodne določbe. 
 
To točko sta na svojih sejah obravnavala tudi Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami, Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ter 
Statutarno pravna komisija OS Občine Beltinci.  
 
Predsedniki Štefan Perša, Marjan Balažic in Igor Adžič so podali poročilo in sprejete sklepe 
odborov in komisije. Vsi se strinjajo, da se predlagani Odlok sprejme v 1. obravnavi. 
 
V razpravi je Roman Činč poudaril pomen pitne vode in povedal, da ljudje velikim sistemom ne 
zaupajo. Vse pa kaže tudi na to, da bomo z Pomurskim vodovodom več izgubili kot pridobili in je 
zato v bodoče vseeno smiselno razmišljati o nekem internem sistemu. Z njim se je strinjal tudi 
Alojz Sraka. Več o Pomurskem vodovodu in obravnavanem Odloku je povedal tudi direktor JKP 
Komuna Beltinci g. Janez Senica. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 115/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo na območju Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini – v 1. 
obravnavi. 
 
 
AD 7 - Predlog Odloka o urejanju javne razsvetljave v Občini Beltinci-I. obravnava 
 
Tatjana Trstenjak predstavi predlog odloka, ki bo uredil izvajanje dejavnosti upravljanja in 
vzdrževanja javne razsvetljave, ki do sedaj ni bil predmet obravnave samostojnega predpisa. 
Sprejem nove zakonodaje na področju javne razsvetljave v zadnjem času nalaga  lastniku javne 
razsvetljave vse več zahtev glede načina obratovanje, načina zamenjave in uporabe svetlobnih 
teles in poročil. 
 
To točko sta na svojih sejah obravnavala tudi Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami, Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ter 
Statutarno pravna komisija OS Občine Beltinci.  
 
Predsedniki Štefan Perša, Marjan Balažic in Igor Adžič so podali poročilo in sprejete sklepe 
odborov in komisije. Igor Adžič je opozoril, da v predlogu niso upoštevana dopolnila, ki so jih 
sprejeli na komisiji, zato je potrebno predlog dopolniti in o tem tudi glasovati. Statutarna komisija 
je namreč na svoji seji sprejela sklep št. 24, ki se glasi, da naj se spremeni 5. člen v prvi alineji, ki 
naj v zaključku glasi: «Plan na predlog župana Občine Beltinci sprejme Občinski svet Občine 
Beltinci«. 
 
Roman Činč predlaga, glede na zapisano v 10. členu, 3. točka, da izbor koncesionarja opravi 
direktor OU. Predlaga, da se doda še, da potrdi to tudi občinski svet – tako bo občinski svet s tem 
tudi seznanjen. Vendar pa mu župan dr. Matej Gomboši odgovori, da je to protizakonito. 
Zakonodaja točno določa in nalaga, kaj kdo mora narediti in kaj kdo lahko naredi. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
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Glasovanje: ZA: 13,  PROTI: 2. 
 
 
Sklep št. 116/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Beltinci 
v predlagani vsebini in obliki v 1. obravnavi z dopolnilom Statutarno pravne komisije o tem, 
da se spremeni 5. člen v prvi alineji, ki naj v zaključku glasi:«Plan na predlog župana Občine 
Beltinci sprejme Občinski svet Občine Beltinci«.  
 
 
AD 8 - Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Beltinci-I. obravnava 
 
Tatjana Trstenjak pove, da se je v času veljavnosti Odloka o oglaševanju v Občini Beltinci 
spremenila zakonodaja, spremenile so se razlage nekaterih ključnih pojmov in spremenila se je 
tudi denarna valuta. Predlagani odlok v svojih določilih natančno določa pogoje postavljanja 
reklamnih objektov. Z uveljavitvijo Zakona o financiranju občin je razveljavljen Zakon o 
komunalnih taksah in uveljavljena pravica občin, da predpišejo občinsko takso v skladu z določili 
oz. členi tega novega zakona. 
 
To točko so na svojih sejah obravnavali tudi Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami, Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter Statutarno 
pravna komisija OS Občine Beltinci.  
 
Predsedniki Štefan Perša, Slavko Petek in Igor Adžič so podali poročila in sprejete sklepe odborov 
in komisije, kjer je Slavko Petek predlagal, da se v 19. členu v prvem stavku doda še beseda » in 
KS«, tako da stavek pravilno glasi: »Na javnih površinah ali površinah v lasti občine in KS, 
oglaševanje kot gospodarsko dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki (v 
nadaljevanju: izvajalci)…«. 
 
V razpravi je Srečko Horvat vprašal, kdaj bodo prvi oglaševalci plačali za oglaševanje in kdaj bodo 
prvi kršitelji za to kaznovani. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 117/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Beltinci 
v predlagani vsebini in obliki – v 1. obravnavi.  
 
 
AD 9 - Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega 
vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih predmetnih površin v Občini Beltinci – 1. 
obravnava 
 
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš prisotne seznani da Zakon o javnih cestah v 8. členu 
določa, da je vzdrževanje javnih cest obvezna lokalna gospodarska javna služba. V skladu z 
navedenim in ob upoštevanju določil 32. člen Zakona o gospodarskih javnih službah mora OS 
Občine Beltinci s koncesijskim aktom (odlokom občine) določiti predmet in pogoje opravljanja 
gospodarske javne službe za posamezno koncesijo. 
 
Predlog odloka je na svojih sejah obravnavala Statutarno pravna komisija ter odbora: Odbor za 
prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami ter Odbor za gospodarstvo, varstvo 
okolja  in gospodarske javne službe.  
 
Predsedniki, Igor Adžič, Štefan Perša in Marjan Balažic so podali poročilo iz sej ter sprejete sklepe 
v zvezi z omenjenim odlokom. Vsi se z njim strinjajo. 
 
Jože Ferčak je povedal, da se mu zdi 3-letno obdobje podelitve koncesije prekratko. Štefan Perša 
mu je odgovoril, da se je iz prvotnega 15-letnega obdobja po obravnavah na odborih in komisijah 
čas skrajšal na 3 leta.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI:  1. 
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Sklep št. 118/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 1. obravnavi.  
 
 
AD 10 - Imenovanje članov v Svet Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota 
 
Poročilo in postopek je v nadaljevanju predstavil predsednik komisije, Matej Zavec. Pokrajinska in 
študijska knjižnica Murska Sobota je z dopisom z dne 06.09.2011 občino zaprosila, da najpozneje 
do 09.12.2011 imenuje dva člana v Svet PIŠK-a. Sedanjima članoma mandat poteče takrat. 
Upoštevajoč določila Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda osrednje 
splošne knjižnice PIŠK Murska Sobota svet šteje 9 članov, od katerih ima naša občina v svetu 2 
člana. Citirani dopis je bil poslan v obravnavo in za sprožitev postopka za iskanje novih članov oz. 
kandidatov za člane v PIŠK Murska Sobota, komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja OS. KMVVI je dobila dva predloga: Terezija Topoljski, Gubčeva ul. 5, Beltinci in Milan 
Kerman, Bratonci 148/a ter ju s 4 glasovi ZA in 1 PROTI potrdila.  
 
Župan je poudaril pomembnost vključenosti predstavnikov iz občine v javnih zavodih in ker 
razprave ni bilo pri tej točki, je dal predlog na glasovanje.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA:  14, PROTI: 2. 
 
Sklep št. 119/V: 
Občinski svet Občine Beltinci imenuje v Svet javnega zavoda osrednje splošne knjižnice 
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota naslednje člane, predstavnike Občine 
Beltinci – soustanoviteljice PIŠK: 

1. Terezijo Topoljski, Gubčeva 5, 9231 Beltinci. 
2. Milana Kermana, Bratonci 148/a, 9231 Beltinci. 

 
 
AD 11 - Odločitev o številu in višini štipendij Občine Beltinci v študijskem letu 2011/2012 
 
Župan pove, da je Občinski svet Občine Beltinci je na svoji seji dne 12.03.2009 sprejel Pravilnik o 
štipendiranju v Občini Beltinci. V 3. členu pravilnika so vsebovana določila o tem, da občina 
zagotavlja sredstva za izplačilo štipendij v okviru vsakoletnega proračuna občine in da sklep o 
višini mesečne štipendije in o številu štipendij, ki se jih vsako leto podeljuje sprejme občinski svet. 
Sredstva za štipendije za to šolsko oz. študijsko leto so predvidena v proračunu za leto 2011 in 
prav tako bodo v proračunu za leto 2012.  
 
Omenjeno odločitev o številu in višini štipendij za to šolsko oz. študijsko leto so obravnavali na 
svojih sejah: Odbor za negospodarstvo in javne  službe družbenih dejavnosti, Odbor za proračun 
in finance ter Odbor za medgeneracijsko sobivanje in vseživljenjsko učenje.  
 
Poročilo so pri tej točki podali predsedniki delovnih teles: Petek Slavko, Roman Činč in Alojz 
Sraka. Odbor za proračun in finance je predlagal 10 štipendij v študijskem  letu 2011/2012 ter 
mesečna višina štipendije 120,00 evrov. To stališče je bilo potrjeno tudi na koordinaciji 
predstavnikov političnih strank zastopanih v občinskem svetu je bilo dne 17.10.2011. 
 
Alojz Ladislav Horvat je opozoril, da naj bi država kot je prebral v časopisih v prihodnje ukinila 
štipendije in tista sredstva namenila oz. jih dala za otroške doklade. Zanima ga torej, ali 
potemtakem potem mi lahko kot občina te štipendije podelimo ali ne. Dodatno pa je tudi prebral 
oz. je zapisano, da se bi naj ukinjale tudi državne pokojnine. Župan mu odgovori, da tisto, kar se 
dogaja na državni ravni nima vpliva na občinske razpise. Občine ta sredstva s svojimi razpisi in s 
svojimi pravili dodeljujejo, tako da ta odločitev o tem je čisto pravilna. 
Roman Činč je poudaril, da bi bilo potrebno razmisliti o namenu naših štipendij in jih nekako 
usmeriti v vračanje v občino Beltinci. Jožef Ružič se je strinjal, da bi bilo smiselno pristopiti k 
temu na drugačen način in se povezati z RRA Muro. Ampak da pa zaenkrat podpira predlog o 
višini in številu štipendij. Svetnica Gena Virag je pripomnila, da bi bilo potrebno študente, ki 
prejmejo stimulacijo o napredovanju v višji letnik vključevati v pomoč pri izvajanju prireditev.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
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Sklep št. 120/V: 

1. Višina štipendije Občine Beltinci v šolskem letu 2011/2012 znaša 120,00 evrov. 
2. Razpiše se skupaj 10 občinskih štipendij za šolsko leto 2011/2012.  

 
 
AD 12 - Predlog kandidata za zastopnika pacientovih pravic na območju Zavoda za  
zdravstveno varstvo Murska Sobota 
 
Na podlagi javnega poziva Vlade RS z dne 25.08.2011 je na župana Občine Beltinci bila 
naslovljena 26.09.2011 vloga Martina Raja, univ.dipl.prav., Trstenjakova 32 iz Murske Sobote, ki 
je vložil kot prošnjo za podporo pri kandidiranju za zastopnika pacientovih pravic na območju 
Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pod vodstvom Mateja Zavca je na svoji 10. 
redni seji, ki je bila 17.10.2011 obravnavala prispelo vlogo imenovane osebe. Po razpravi je KMVVI 
sprejela sklep-stališče, da se občinskemu svetu prepušča odločitev o podpori kandidatu Martinu 
Raju za zastopnika pacientovih pravic na območju Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota. 
 
Pri tej točki je poročilo ter sprejeti sklep podal prisotnim predsednik KMVVI, razprave ni bilo. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA:  2, PROTI:  14. 
 
 
Sklep št. 121/V: 
Občinski svet Občine Beltinci ne daje soglasja h kandidiranju za zastopnika pacientovih 
pravic na območju Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota, gospodu Martinu Raju, 
univ.dipl.prav., Trstenjakova 32, 9000 Murska Sobota.  
 
 
S tem je bil dnevi red 10. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan in je župan dr. 
Matej Gomboši sejo zaključil ob 21. uri. 

 

 

Zapisala:         Župan: 
Sandra MESARIČ        dr. Matej GOMBOŠI 
 

 

 

 


