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OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 

ZAPISNIK 
17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 

ki je bila  10.07.2012 ob 17.00 uri 
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 

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

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

 
ODSOTNI:  Jožef RUŽIČ, Bojan VEREŠ, Marjan SMODIŠ. 
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik NO, Izidor Lebar, v.d. direktorja OU, Venčeslav Smodiš, direktor 
JKP Komuna d.o.o. Beltinci, Janez Senica, ravnateljica OŠ Beltinci, Mateja Horvat, ravnateljica Vrtca Beltinci, 
Martina Vidonja, ravnateljica OŠ Bakovci, Vanda Sobočan, odvetnik doc.dr. Aleksij Mužina, župan Občine 
Gornji Petrovci, Franc Šlihthuber, predstavnik ZVKD Slovenije, OE MB, Srečko Štajnbaher.  
 
Sejo vodil: dr. Matej Gomboši, župan. 
 
Župan, dr. Matej Gomboši pozdravi vse prisotne in prebere dnevni red 17. redne seje Občinskega sveta  
Občine Beltinci. Predlaga, glede na to, da so prisotni gosti in ker odvetnik doc. dr. Aleksij Mužina ima opravke 
po seji OS Občine Beltinci že drugod, bi se naj točka AD 6 pomaknila na drugo mesto takoj za zapisniki.  
 
Prisotni so se s predlogom strinjali in so glasovali. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 208/V: 
Točka AD 6 - Odlok o ustanovitvi javnega podjetja VODOVOD sistema B d.o.o. - prva obravnava se 
pomakne za 2. točko dnevnega reda, zaradi prisotnih gostov.  
 
Nato sledi glasovanje o tako spremenjenem dnevnem redu 17. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 209/V: 
1. Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 16. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in 4. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
2. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja VODOVOD sistema B d.o.o. - prva obravnava  
3. Odobritev sofinanciranja dodatnih ur v kombiniranih oddelkih OŠ Bakovci, podružnični šoli 
Dokležovje v letu 2012/2013. 
4. Odobritev nadstandardnih programov osnovnošolske dejavnosti OŠ Beltinci v šolskem letu 
2012/2013 in zagotovitev sredstev za njihovo izvedbo. 
5. Soglasje k predlogu oblikovanja oddelkov in potrebnem številu kadra - k sistemizaciji delovnih mest 
zaposlenih v Vrtcu Beltinci za šolsko leto 2012/2013. 
6. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci-druga 
obravnava. 
7. Odločitev o predlogih za podelitev priznanj Občine Beltinci za leto 2012. 
8. Poročilo in obvestila župana Občne Beltinci o dogajanjih v občini. 
9. Pobude in vprašanja Občinskega sveta Občine Beltinci. 
10. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 
Beltinci za leto 2012. 
11. Pristop h konzorciju za zagotovitev finančnih sredstev za nabavo avtobusa za odvzem krvi na 
terenu. 
12. Soglasje k sklepu mestnega sveta MO Muska Sobota o oddaji prostorov zobozdravstvene ambulante 
v zdravstveni postaji Rogašovci. 
13. Sprejem programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini 
Beltinci. 
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AD 1 -  Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 16. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in 4. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Zapisnik 16. redne seje OS 
Ob pregledu ni bilo pripomb na njegovo vsebino, župan je podal le generalni predlog, da se bo v zapisniku 
popravil le vrstni red pobud in predlogov pri točko AD 9. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 210/V: 
Sprejme se vsebina zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani vsebini. Pri 
oblikovanju točke AD 9 se smiselno preštevilčijo pobude in vprašanja članov OS. 
 
Zapisnik 4. dopisne seje OS 
Ob pregledu zapisnika ni bilo podanih pripomb zato se predlaga glasovanje: 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 211/V: 
Sprejme se vsebina zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki in 
vsebini. 
 
 
AD  2  - Odlok o ustanovitvi javnega podjetja VODOVOD sistema B d.o.o. - prva obravnava 
 
 
Po uvodni predstavitvi je župan dr. Matej Gomboši predal besedo županu Občine Gornji Petrovci, 
koordinatorju projekta, Francu Šlihthuberju ter pripravljalcu odloka gospodu odvetniku doc. dr. Aleksiju 
Mužina. 
 
Gospod Šlihthuber Franc  - župan Občine Gornji Petrovci pozdravi vse prisotne in pove kako so aktivnosti 
potekale od zadnjega sestanka pri njih v Stanjevcih. Pove še, kaj je še potrebno sprejeti do uveljavitve ter 
kakšna je časovna dinamika izvedbe tega za vse vključene občine pomembnega projekta. Pomemben je prav 
tako sprejem odloka ter projektna dokumentacija, katero pa je potrebno sprejeti do konca meseca julija. 
Razprave o odloku potekajo v vseh 12-ih občinah, v nekaterih so se razprave že zaključile in so občine odlok 
sprejele, v drugih razprave ter sprejemi še potekajo. Tudi na ministrstvih se zavedajo da je voda prva in da jo 
bodo zagotovili tudi v Prekmurju, tako besedo sta dala tudi ministra Bogovič in Žerjav. Za obe fazi je višina 
projekta oz. vrednost le-tega 80 mio evrov.  
 
Gospod doc. dr. Mužina Aleksej prav tako pozdravi vse prisotne in predstavi prisotnim  vsebino omenjenega 
odloka.  
 
Župan dr. Matej Gomboši pozove gospoda Mužino da prisotnim podrobno obrazloži kaj pomeni prehodno 
obdobje iz odloka. Namreč veliko pomislekov in strahov je, kaj bo z lokalnimi komunalnimi podjetji v občinah, 
predvsem konkretno z našo Komuno d.o.o. Beltinci po preteku teh petih let.  
 
Odločitev o prehodu na enotni sistem upravljanja podjetja bosta morali sprejeti obe – poleg občine na eni kot 
organi javnega podjetja na drugi strani. Zavedati pa se je potrebno, da lokalna komunalna podjetja po preteku 
petih let – torej po tem prehodnem obdobju več ne bo sama delovala. Vendar pa župan Franc Šlihthuber pove 
da je ta bojazen bila že iznesena na skupnem sestanku, želja vseh pa je, da imamo svoja lokalna komunalna 
podjetja še naprej.  
 
Omenjeni odlok so pregledali tudi odbori oz. delovna telesa OS Občine Beltinci. Kot prvi poda poročilo 
predsednik Igor Adžič, predsednik statutarno pravne komisije, ki citira sprejeti sklep komisije, ki pravi: 
»statutarno pravna komisija predlaga OS, da odlok v prvi obravnavi še ni primeren za sprejem, poglavitni 
razlog je iskati  da posega v absolutno upravljanje lastništva, tako občanov kakor občine in nam na dolgi rok 
postavlja pod vprašaj delovanje lastnega JKP Komuna Beltinci d.o.o. Kot dopolnilo komisija postavlja tudi 
dvojnost mnenja Komisije za preprečevanje korupcije in integritete, ki nasprotujoče definira možnost članstva 
županov v organih upravljanja ali nadzora javnih podjetij. 
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Sam tudi kot je na komisiji povedal postavlja vprašanje še enkrat, torej kako bo ustanovitveni kapital plačala 
občina ali občine, ki imajo blokiran račun ali celo občinsko premoženje pa še vodovod na lizing.  Če se 
spomnijo, se je finančna direktiva na zadnji seji prenašala iz Gornjih Petrovec na občino Grad. Boji se tudi, da 
bomo omrežnino plačevali dosti dražje kot je njena cena danes pri lastni samooskrbi. Tako bomo kot meni 
sami sebi financirali lasten vir in sprašuje se, če in kaj nam bo to prineslo in kako drago nas bo to v prihodnje 
še stalo. bo predlagal še amandmaje. Nadalje citira iz odloka člene, ki jim sam predlaga v spremembo: člen 1 
(v tretji vrstici se naj doda besedilo „iz vodovodne javne infrastrukture skupnega pomena, izgrajene v okviru 
projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«.  Ter da ta odlok predstavlja tudi medobčinski sporazum o 
upravljanju javne infrastrukture skupnega pomena in izgrajene v okviru projekta »oskrba s pitno vodo Pomurja – 
sistem B« na celotnem in enotnem sistemu. Nadalje še predlaga, da »javno podjetje izvaja gospodarsko javno 
službo in upravlja samo z objekti in napravami, ki so skupnega pomena in so predmet sofinanciranja s strani 
kohezijskega sklada in v skladu z občinskimi pogodbami o prenosu javne vodovodne infrastrukture v 
upravljanje«. Javno podjetje, ki je edini in izključni izvajalec gospodarske javne službe na celotnem območju 
občin ustanoviteljic in upravlja z objekti in napravami, ki so »skupnega pomena in izgrajene v okviru projekta 
»oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«, mora dejavnost opravljati v svojem imenu in za svoj račun. Javno 
podjetje nadalje lahko sklene neposredne pogodbe z občinskimi (javnimi podjetji…), javno podjetje poleg 
javnega pooblastila vodenja katastra gospodarske javne službe izvaja tudi druga javna pooblastila, ki so mu 
dana s predpisi, ki jih sprejmejo pristojni organi ustanoviteljic »na objektih in napravah skupnega pomena in 
izgrajenimi v okviru projekta »oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«. Župani občin ustanoviteljic »lahko« 
sklenejo z javnim podjetjem najemno pogodbo oziroma pogodbo o uporabi, upravljanju in vzdrževanju 
infrastrukture »skupnega pomena in izgrajene v okviru projekta »oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«, zaradi 
ureditve razmerij pri uporabljanju in upravljanju (v smislu zakona, ki ureja stvarno premoženje lokalnih 
skupnosti) infrastrukturnih objektov, naprav oziroma omrežij ter mobilnih in drugih sredstev (v nadaljnjem 
besedilu infrastruktura).. – torej spremembe členov 5, 7, 10.  
Nadalje še pove, da vstopni lastni delež nikakor ni zanemarljiv, da bi prenašali svojo lastnino na neko drugo 
podjetje, to se ne nikakor ne strinja. Nenazadnje je lastništvo naše občine našim občanom izrednega pomena 
in kar tako se to ne bo nikakor prenašalo. Beltinci morajo imeti v upravljanju oz. da nam ostane v upravljanju 
vse, kar smo imeli doslej, tisto kar bo zgrajeno v skupnem sistemu s kohezijskimi sredstvi, tako je tisto  lahko 
v skupnem upravljanju, ostalo pa ne. Torej zadržimo svoje lastne vire in tako pomeni, da če bo presežek vode, 
bomo v ta sistem lahko tudi vodo prodajali, če pa je ne bomo imeli dovolj pa jo bomo preko podštevcev tudi 
lahko kupovali.  Sam vidi nevarnost, saj v ta skupni sistem prihajamo s svojim omrežjem neobremenjeni in po 
preteku t.i. prehodnega obdobja se lahko zgodi da bomo glede na število razdeljenih glasov ostali brez vsega in 
lahko kar že sedaj začnemo z postopkom likvidacije.  
 
V odboru za proračun in finance, kot pove njegov predsednik Roman Činč so podobno razmišljali, torej kaj se 
bo zgodilo z našim JKP Komuna d.o.o. Beltinci. V odloku namreč manjka tudi določilo o tem, kako se bo 
zagotavljalo svoje deleže še naprej ter glasovalne pravice niso opredeljene. Odbor je s sklepom zavrnil odlok v 
prvem branju.  
 
Odbor za gospodarstvo, predsednik Marjan Balažic pove, da je njihov odbor na 11. seji odlok obravnaval ter 
ugotavlja, da se občina dejansko razprostira na glavnih virih vode za celotno področje tega sistem in je bilo 
iznesenih na odboru kar nekaj pomislekov tudi glede zagotavljanja deleža občin ustanoviteljic tega podjetja, 
predlog je bil potrjeni, da se naj sprejme odlok v predlagani obliki vendar s pripombo na 8. člen, da se naj 
delež meri na število prebivalstva in ne na količino porabljene vode.   
 
Župan Občine Gornji Petrovci Franc Šlihthuber pove, da je poslušal poročila vseh odgovor in vendarle 
spominja prisotne, da so občine pred časom že sprejemale in podpisale osnovno pogodbo za sofinanciranje 
vodovoda ter aneks za sofinanciranje kot tudi pogodbo o skupne obratovanju tega sistema B, iz katere so 
povzetki dani tudi v ta odlok. Sam kot koordinator tega projekta trdno verjame, da bodo občine sprejele 
omenjeni odlok in da se bo časovna dinamika izvedbe tega projekta nadaljevala, kot je bilo predvideno. Na 
nikogar pa ne želi vplivati, samo poudarja, da je ta projekt izredno pomemben za vse občine in bi ga veljalo 
izpeljati do konca in da bo tudi sistem enkrat zaživel. Glede navedbe Igorja Adžiča o likvidni sposobnosti 
nekaterih občin pa dodaja, da tudi siromaki morajo živeti, ter da je konkretno njihova občina poravnala vse 
kar je bilo potrebno in je vse plačala in bo še naprej plačevala, tako da je bojazen odveč. Vodo da bi jo 
prodajali, ne verjame to, k večjemu ne bomo mogli preživeti ker je bo primanjkovalo. To kar predlaga Igor 
Adžič ni način sodelovanja, moramo spraviti skupaj vodovod, da izgradimo infrastrukturo, da bodo naše  
generacije imele za preživetje še naprej zdravo pitno vodo. 
 
Odgovore na postavljeno dilemo in pomisleke poda doc. dr. Možina Aleksij, pripravljalec omenjenega odloka. 
Pove, da so se o tem pogovarjali in da je ena od prvotnih delovnih verzij zajemala ta predlog – torej ali je 
vodovod sistema ali vodovod primarnih vodov, vendar pa se je potrebno zavedati, da odlok o ustanovitvi 
javnega podjetja ne odvzema na obstoječem omrežju nikomur nobene lastnine, ne gre za razlastitev, to kar 
ima občina danes v lasti bo v njeni lasti ostalo, samo povezuje se v enoten sistem. Ko pa se poveže pa ne 
pomeni, da od tistega kar upravlja skupno podjetje občina ne bi imela nič.  
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Svetnik Matej Zavec pove, da je  voda  naše skupno dobro, prav tako se strinja z Igorjem Adžičem in 
gospodom Šlihthuberjem, kaj pa se bo zgodilo, ko vode enkrat več ne bo – vidimo, kako voda v zadnjih 
desetletjih kar drastično upada in bo primanjkovala še naprej, od kje se je bo potem pripeljalo, seveda od nas, 
če jo bomo imeli, torej bi veljalo to v upravljanju tudi upoštevati, saj če bomo solidarni in ker so sedaj 
kapacitete vode pri nas dovolj visoke. In to bi lahko bil v bodoče kriterij, torej koliko vode posamezna občina 
že sedaj ima in bo potem v t.i. kriznih časih pomagala z oskrbo. Torej je potrebno o vsem res pošteno 
premisliti in da če nekaj vlagamo v ta sistem svojega, moramo od njega tudi nekaj dobiti, saj smo odgovorni 
do svojih občanov in občank. 
 
Doc. dr. Možina Aleksij pove, da je predlagani 2. odstavek 47. člena – torej časovno omejitev črtati. Nadalje še 
pove, da je kriterij število prebivalstva je tehten, vendar pa se je potrebno zavedati, da kar 12 občin zavezuje 
ta pogodba in potem vseh 11 ostalih občin bo moralo odlok s tako spremembo tudi potrditi oz. se z njo 
strinjati.  
 
Svoje pomisleke je izpostavil tudi v.d. direktorja OU Venčeslav Smodiš, ki še doda, da je načeloma odlok v kar 
95 % dobro nastavljen, tistih 5 % pa bi se lahko dalo zapisati tudi drugače. Doc. dr. Možina Aleksij odgovori, 
da je občinska uprava Občine Beltinci bila v teh usklajevanjih na skupnih sestankih v Stanjevcih kar trda in 
ta dva tudi že sedaj nakazana problema (izbris prehodnega obdobja ter sprememba deležev glede na število 
prebivalcev) sta rešljiva, vendar v skupnem dogovoru z ostalimi občinami.  
 
Svetnik Igor Adžič poda v nadaljevanju replika za doc. dr. Možino Aleksija, saj sam v svojem izvajanju ni 
govoril o vsebini lastništva ampak o najamu oz. prenosu lastnine v najem oz. upravljanje, nerodno pri vsej tej 
stvari je to, da ni prvič kar jim na mizo prihajajo odloki, ki ga postavljajo v nerodni položaj, saj se jih bodisi ne 
da spreminjati in bodisi se z njimi ne da zaščititi lastni interes. Tega, da mora vseh 12 občin sprejeti v 
enakem besedilu omenjeni odlok, se sam dobro zaveda, vendar pa občina od svojih zahtev ne bo odstopila. 
Nikakor ne želi da bi kdo mislil, da sam ne podpira pomurski vodovod, temu ni tako. Vendar pa nekako nihče 
še tudi ni povedal, kako bo z omrežninami, kakšna bo višina le-te. Dejstvo je, da občina ima dober vodovod, 
čeravno druge občine imajo kanalizacijo. Voda bo šla iz skupnega zajetja tudi iz Dokležovja in tu so če hočemo 
ali ne enormni vložki naših staršev zajeti in ne moremo biti samo enostranski oz. pristranski.  
 
Svetnik Alojz Sraka pove, da mu je razprava všeč, všeč mu je tudi razmišljanje prisotnih in dejstvo je, da se ta 
zgodba pomurskega vodovoda vleče že kot t.i. jara kača in vidi se, da je toliko nekih stran poti in čudno mu je, 
da se stvari ne morejo razrešiti in se ne morejo zmeniti. Iz Ljubljane prihajajo vedno nove zahteve, mahajo 
sicer da so projekti pripravljeni, vendar pa je dejstvo, da je z kohezijskimi sredstvi leta 2013 konec. Naj sem 
pa tudi ne zameri, ko bo povedal sledeče: v občini smo pridno desetletja nazaj vlagali v vodo in se seveda to 
nikjer ni poznalo oz. videlo, drugi pa so vlagali v druge infrastrukture, ki pa so se dejansko »videle«, tudi 
občina G. Petrovci. Marsikdaj je kdo tako potočil, češ poglejte oni pa imajo to in to, mi pa nič.   
Komunalno podjetje Komuna d.o.o. Beltinci mora ostati, obstoječi lastni vložek se naj v novem podjetju 
ovrednoti in predstavlja v nadaljevanju naš delež, torej mora biti vodovod v končni fazi biti korekten do vseh. 
Skupna lastnina kot izhaja iz izvajanja doc. dr. Mužine Aleksija, bo tista, ki bo nastala iz kohezijskih sredstev, 
ostalo kar smo občine imele od prej ostane občinam v njihovi lasti, vse to pa se naj konkretno tudi zapiše.  
 
Naša občina ima konkretne predloge, katere se naj ovrednoti in se je potrebno o njih uskladiti naprej, odlok v 
prvi fazi se naj sprejme, potem pa gre celotna zgodba naprej. S pomočjo pravne službe se bo do drugega 
branja, ki bo nekje meseca septembra, predloge pregledalo in o njih tudi pogovorilo.  Za vse občine pa je ta 
projekt izjemno pomemben in v dogovoru vseh upa, da bo zaživel.  
 
Direktor JKP Komuna d.o.o. Beltinci, gospod Janez Senica pove, da sodeluje sam pri tej vodo oskrbi že od leta 
1995, torej od ustanovitve občine, ko se pojavili prvi zametki vodovodnega sistema, ki je  bil grajen tako, da je 
povezoval v celotno območje občine in bili objekti prikazani oz. so zaokroževali celoto. Vodooskrba v občini je 
urejena že 12 let in druge vode mi ne rabimo, čudi ga to, da je zadeva-odlok na zadnjem sestanku v 
Stanjevcih bil čisto drugače predstavljen kot sedaj, zato bi bilo pametno in pošteno, da bi naše podjetje 
Komuna bila upravljalec za tiste objekte, ki so strogo vezani na našo občino (črpališče Hraščice, primarni, 
sekundarni vodi, vodovodni hram), tisti transportni vodi, ki bodo izgrajeni iz skupnega kohezijskega sklada in 
tudi skupno črpališče Dokležovje pa naj upravlja novo nastalo podjetje. Iz odloka kot v nadaljevanju tudi pove, 
nikjer namreč ne izhaja oz. ni zapisano, kako je z izstopom iz sistema ter da naj se končno že jasno pove, 
kako bo z našim komunalnim podjetjem po preteku teh petih let kot je v odloku zapisano. Namreč nikakor ne 
želi, da bi se podjetje po tem času ukinjalo.  
 
Doc. dr. Možina Aleksij pove, da v obrazložitvah lepo piše, da bo novo podjetje pričelo upravljati z investicijami 
po končanju in bo svoje poslanstvo začelo izvajati 2013 leta, torej da se ustanovi.  
 
Župan Franc Šlihthuber vsako razpravo ceni in skozi diskusije se oblikujejo konkretni predlogi oz. 
spremembe, ki pa morajo biti tehtne. Iz pogodbe, ki je bila leta 2010 podpisana med občinami lepo izhaja 17. 
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člen, ki ga prisotnim prebere. V 20. členu pogodbe občine podpisnice soglašajo, da lahko prenesejo tudi druge 
svoje objekte na skupno podjetje, če to seveda želijo in se jim tako povečajo lastniške pravice. So se pa tudi na 
skupnih sestankih v Stanjevcih pogovarjali že večkrat o tem, da je želja vseh, da njihova komunalna podjetja 
ostanejo. Odlok pa še enkrat prosi prisotne da sprejmejo ker bi bila velika škoda, če ga ne bi sprejeli in s tem 
zavrgli možnost pridobitve kohezijskih sredstev.   
 
Ob tem svetnik Alojz Sraka vidi, da je v pogodbi vse lepo zapisano, če bi to pogodbo oz. njeno vsebino svetniki 
videli že prej, bi bila marsikatera dilema prej razčiščena.  
 
Svetnik Štefan Perša pove, če bi se iz odloka izbrisalo pet-letno obdobje, je stvar rešena, pravnika sprašuje g. 
doc. dr. Mužino Aleksija, zakaj našo pravo tako zapleteno, da težko razumemo ali pa potem pa se začne še bolj 
komplicirati - v 2. členu odloka, ki obravnava ustanovitev podjetja oz. prenehanje, namreč lepo piše, da je za 
to potrebno soglasje vse ustanoviteljic. V 3. členu, ki govori o spremembi imena je opredelitev »skupščina« za 
njegove pojme občinski svet, svet ustanoviteljic in je zadosti za upravljanje tega podjetja, ne pa da je še 
potrebna skupščina in še potem t.i. veto, boji se da bo voda potem res predraga.  
 
Svetnik Jožef Ferčak pove, da je voda vir preživetja, pomurski vodovod je nujno potreben, sam ve, koliko 
prevozov vode je potrebnih do tja – na Goričko, kjer vode primanjkuje.  
 
Svetnik Matej Zavec se strinja s kolegom Jožetom Ferčakom, dejstvo je, da ga potrebujemo, do  sedaj pa ni 
opozoril nihče glede upravljanja. Vodovod bo Goričko imelo od nas ali pa od drugod, dejstvo je, da če imamo 
črpališča na našem področju se ne moremo iti t.i. veliko kmetijsko dejavnost na tistih področjih in zato 
predlaga, da se kot se nakazuje zadeve predlagajo, uredijo do drugega branja.  
 
Doc. dr. Možina Aleksij vidi kar nekaj predlogov (delitev deleža glede a prebivalstvo, črtanje prehodnega 
obdobja torej. 2. odstavek 47. člena,  spremembo 10. člena-da se na obstoječem sistemu ne spreminjajo 
lastniška razmerja). Dejstvo je, da so s pripravo odloka želeli stvari poenostaviti. Dilema glede občinskega 
ukinitve javnega komunalnega podjetja v občini po preteku petih let pa ni mogoče zapisati točnega datuma, 
zato je potem bolje, da se kot je že prej predlagal, zapiše, da se prehodno obdobje briše. Vse predloge občin bo 
seveda njihova pravna služba proučila.  
 
Župan Občine Gornji Petrovci Franc Šlihthuber še pojasni prisotnim, da podjetje, ki ni še ustanovljeno, ki 
nima organov, ki ne dela, ja s čim bo upravljalo, dokler še sistem ni zgrajeni? V teh petih letih, seveda po 
sprejetju odloka, ko bomo sredstva imeli, ko bo sistem se zgradil, se imajo čas pogovoriti še o vsem. Ni bojazni 
za to, da nihče ne bi mogel nič odločati, dejstvo je da občine podpisnice ustvarjajo in gradijo skupno ta sistem 
in tako se bodo tudi dogovarjali naprej – skupno. Zavedati pa se je potrebno da se gradi sistem vodo oskrbe za 
naprej in nihče zagotovo ne more reči kako bo z vodo v naslednjih letih. Pomurje mora imeti ta sistem, 
ministrstvo čaka na našo potrditev, da bodo pripravili vsa potrebna soglasja in potem se bo zgodba odvijala 
naprej. Tudi pa še sprašuje, kakšna je razlika med porabo vode in številom prebivalstva – svetnik Alojz 
Ladislav Horvat mu odgovori, da je bistvena razlika, če pogledamo npr. MO Murska Sobota, ki podjetja ima, 
mi jih pa nimamo.  
 
Župan dr. Matej Gomboši ob koncu razprave strne vse predloge v skupni predlog sklepa ob potrditvi odloka v 
prvem branju.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 5. 
 
 
Sklep št. 212/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o ustanovitvi javnega podjetja VODOVOD SISTEMA B d.o.o. z  
upoštevanjem naslednjih pripomb  pri  sprejemu odloka v 2. obravnavi: 
-v 8. čl. odloka  naj bo število prebivalcev posamezne občine ustanoviteljice (in ne predvidena poraba 
vode v posamezni občini ) javnega podjetja ključ za  osnovne vložke in na njihovi podlagi pridobljene 
poslovne deleže; 
-v 10 čl. odloka ( in smiselno tudi v ostalih) se naj precizira, da se najem infrastrukture, za katero župani 
občin ustanoviteljic sklenejo z javnim podjetjem najemno pogodbo oz. pogodbo o uporabi in upravljanju 
nanaša le na infrastrukturo skupnega pomena, zgrajeno v okviru projekta oskrba s pitno vodo Pomurja-
sistem B ; 
- črta se 2. odstavek 47. čl. odloka, ki vsebuje določbe o tem, da 5. odstavek 7. čl. odloka (obveznost 
sklenitve neposrednih pogodb na novoustanovljenega skupnega javnega podjetja z obstoječimi občinskimi 
podjetji) velja  5. let od njegove uveljavitve. 
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AD  3 - Odobritev sofinanciranja dodatnih ur v kombiniranih oddelkih OŠ Bakovci, podružnični šoli 
Dokležovje v letu 2012/2013 
 
V uvodu je podala obrazložitev te točke gospa ravnateljica OŠ Bakovci, gospa Vanda Sobočan. 
 
O tej tematiki je na svoji seji razpravljal odbor za negospodarstvo – predsednik Slavko Petek poda poročilo. 
 
To točko je obravnaval tudi odbor za proračun in finance – predsednik Roman Činč poda poročilo. 
 
Oba odbora predlagata občinskemu svetu, da predlog sklepa potrdi oz. sprejme.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA:15. PROTI: 0. 
 
Sklep št. 213/V: 
Občinski svet Občine Beltinci odobri sofinanciranje s strani OŠ Bakovci predlaganih dodatnih ur v 
kombiniranih oddelkih Podružnične šle Dokležovje za šolsko leto 2012/2013 -  za izvedbo 
fakultativnega pouka in za sofinanciranje delovnih mest tehničnih delavcev. 
 
 
AD 4  -  Odobritev nadstandardnih programov osnovnošolske dejavnosti OŠ Beltinci v šolskem letu 
2012/2013 in zagotovitev sredstev za njihovo izvedbo 
 
Pri tej točki je uvodno predstavitev podala ravnateljica OŠ Beltinci, gospa Mateja Horvat.  
 
Odbor za negospodarstvo ter odbor za proračun in finance sta omenjeno tematiko obravnavala na svojih sejah 
odborov. Predsednika Slavko Petek in Roman Činč podata poročilo. 
 
Predlaga se, da občinski svet predlagani sklep pri tej točki sprejme oz. potrdi. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 214/V: 
1. Občinski svet Občine Beltinci odobri s strani OŠ Beltinci predlagane nadstandardne programe 
osnovnošolske dejavnosti OŠ Beltinci za šolsko leto 2012/2013. 
2. Sredstva za izvedbo nadstandardnih programov OŠ Beltinci v skupni višii cca.  5.384,74 EUR/mesec 
so za koledarsko leto 2012 zagotovljena v proračunu Občine Beltinci za šolsko leto 2012, medtem ko se 
v proračunu Občine Beltinci za leto 2013 zagotovijo sredstva za šolsko leto 2012/2013, in sicer v 
skupni višini 99.427,62 EUR oz. 8.394,04 EUR/mesec. 
 
 
 
AD 5 - Soglasje k predlogu oblikovanja oddelkov in potrebnem številu kadra - k sistemizaciji delovnih 
mest zaposlenih v Vrtcu Beltinci za šolsko leto 2012/2013. 
 
Ravnateljica Vrtca Beltinci, gospa Martina Vidonja poda poročilo ter prosi OS za potrditev oblikovanja 
oddelkov in potrebnem številu kadra – torej k sistemizaciji delovnih mest za zaposlene v Vrtcu Beltinci za 
šolsko leto 2012/2013. 
Po priprošnji predsednika odbora za proračun in finance, Romana Činča poda ravnateljica Vrtca Beltinci 
odgovor glede vprašanj občanov – staršev otrok za izdajo odločb o spremenjenih višinah plačil vrtca.  
 
Odbor za proračun in finance ter odbor za negospodarstvo sta omenjeno točko pregledala in sprejela sklep, da 
naj se soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Beltinci ter k predlogu oblikovanja oddelkov poda. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
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Sklep št. 215/V: 
Občinski svet Občine Beltinci daje ravnateljici Vrtca Beltinci soglasje k predlogu oblikovanja oddelkov 
in potrebnemu številu kadra - k sistemizaciji delovnih mest zaposlenih v vrtcu Beltinci za šolsko leto 
2012/2013 v predloženi vsebini. 
 
 
 
AD 6 - Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci-druga 
obravnava 
 
Pri tej točki poda poročilo gospod Srečko Šteinbaher, predstavnik ZVKD Slovenije OE Maribor.  
 
Razlike med dvema obravnavama poda v.d. direktorja OU, Venčeslav Smodiš. 
 
Predsednik statutarno pravne komisije, Igor Adžič poda poročilo o tem, kako je je bil odlok obravnavan na 
njihovi seji ter prebere sklep komisije, ki se ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu Občine Beltinci. 
 
 
Predsednik odbora za prostorsko planiranje, Štefan Perša poda povzetke iz njihove 10. seje odbora ter 
sprašuje občinsko upravo, če je bilo pridobljeno soglasje lastnika lipovske kapele – Župnije Beltinci kot je bil 
sprejeti sklep na odboru.  
 
V.d. direktorja OU, Venčeslav Smodiš pove, da je soglasje bilo pridobljeno. 
 
Razprave pri tej točki ni, zato se predlaga glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 216/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine 
Beltinci v 2. obravnavi v predloženi vsebini.  
 
 
Pred obravnavo naslednje točke, župan dr. Matej Gomboši sprašuje prisotne, če se ta točka izklopi za 
predvajanje javnosti. Vendar so se člani OS strinjali, da se naslednja točka predvaja javno, vendar o tem niso 
glasovali. 
 
 
AD 7  -  Odločitev o predlogih za podelitev priznanj Občine Beltinci za leto 2012. 
 
 
Zaradi odsotnosti predsednika komisije za priznanja, Željka Ritlopa poročilo poda član komisije Vili Horvat, ki 
predstavi dosedanje delo komisije ter poda rezultate javnega razpisa. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje o predlaganem sklepu komisije.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 1. 
 
Sklep št. 217/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejema odločitev o tem, da se v letu 2012 podelijo naslednja priznanja 
Občine Beltinci: 
1. PLAKETA OBČINE BELTINCI Društvu starodobnikov ljubiteljev starih koles DIMEK BELTINCI. 
2. PISNO PRIZNANJE OBINE BELTINCI, g. Boštjanu Tivadarju in Odboru za pomoč družini Rajner v 
sestavi: Boštjan Tivadar, Franc Cigan, Franc Maučec, Janko Bezjak in Alojz Sraka. 
3. Naziv ČASTNI OBČAN OBČINE BELTINCI, g. Ivan Maučec. 
 
 
Sledi 15 minutna pavza.  
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AD 8 - Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini. 
 
 
Župan dr. Matej Gomboši prisotne seznani, da so Občino Beltinci obiskali učitelji iz tujine v okviru projekta  
Comenius. Občina zelo pozdravlja mednarodno sodelovanje, kar je prava obogatitev tako za mlade kot za 
učitelje in tudi za vse ostale. Projekt je tudi podprt s strani EU. 
Glede naših prostorskih zadev in obrtnih con se intenzivno razgovori vodijo naprej, uspeh se je pokazal v 
razgovoru z lastnikom zemljišč med bencinskimi črpalkami za znižanje cene za investitorje in so sedaj le-te 
primerljive kot tudi imamo na tem področju pozitivni odziv s strani ministrstva za infrastrukturo in prostor. 
Obrtna cona v Lipovcih je še vedno strateškega pomena in država želi, da bi se tam razvoj in aktivnosti 
nadaljevale in da bi le-ta zaživela. To bo seveda prineslo sinergijske učinke tako za našo regijo kot tudi za 
našo občino.  
Nadalje pove, da je bil na srečanju z britansko obrtno zbornico in se pogovarjal tudi z veleposlanikom 
Britanije v RS in se je vzpostavil stik – pokazal se je tudi interes na področju turizma. 
Zgodba Sončnega vrta d.o.o. se odvija naprej, vstopilo je podjetje Paradajz d.o.o. in aktivnosti se bodo na tem 
področju tudi nadaljevale predvsem v smislu koriščenja oz. uporabe odvečne toplote – možnost ogrevanja.  
Sam sodeluje tudi v kongresu Sveta Evrope županov kamor je bil izvoljeni iz Skupnosti občin Slovenije. V 
Bruslju bo poskušal pridobiti še dodatne informacije in nove možnosti oz. priložnosti za našo občino. 
Premik v občini je bil narejen tudi na področju javnih del, pridobili smo kar 12 dodatnih delavcev in bo sedaj 
delo bistveno olajšano, ker je bilo pa prej pomanjkanje po vaseh veliko.  
Župan ponovno poziva vse občanke in občane, da izkoristijo brezplačen odvoz na klic do dveh kubikovod 
strani podjetja Saubermacher & Komunala Murska Sobota, sedaj ko klasične odvoza kosovnih odpadkov več 
ni ter da naj se še naprej poslužujejo tudi zbirnega centra v Beltincih. Prav tako se glede centra še 
dogovarjajo, da se bo povečalo število ur oz. dni, ko bo odprt in bo tako še bolj dostopen za občane. Namestilo 
pa se bo še kakšen kontejner ali dva več.  
 
Sejo sveta je ob 20.10 zapustil svetnik Štefan Žižek. 
 
V zaključni fazi je tudi delitev sredstev za leto 2012 za društva-smo v fazi pošiljanja pogodb v podpis 
prejemnikom dotacij. 
V občinski upravi smo se kot je povedal v nadaljevanju župan, odločili, da se bodo objavile uradne ure in da 
se bomo tudi mi začeli jih držati striktno vse pa seveda v želji, da  ponudimo še bolj kvalitetne storitve našim 
občanom in občankam.  
Našim občanom bomo ponudili uvedbo občasne kmečke tržnice za prodajo svojih izdelkov domačih 
pridelovalcev.  
V sklop razvojnih usmeritev je bil izveden obisk v sosednji Avstriji – občina Gösing, kjer so bili že opravljeni 
nekateri pogovori z občino na področju energetike in učinkovite rabe energije. Dejstvo, ki ni zanemarljivo je to, 
da je ta občina iz ene najbolj revnih in odmaknjenih-na meji z Madžarsko zrasla v eno najbolj razvitih občin z 
uporabo lastnih obnovljivih virov (les, trava, naravni biološki odpadki). Možnost sodelovanja s to občino 
obstaja in sicer nam bodo pomagali pri načrtu lokalnega energetskega koncepta, saj imamo tudi pri nas kar 
nekaj naravnih virov in jih lahko izkoristimo.  
Ker so nekateri rezultati s področja energetike že vidni, so to tudi opazili v Skupnosti občin Slovenije in so nas 
povabili na srečanje v Bruselj, kjer je na to temo župan spoznal kar nekaj dobrih praks in aktivnosti se bodo 
nadaljevale tudi na tem področju. 
Sodelovanje med občino, KS in ZTK Beltinci je obrodilo sadove, saj smo odprli cimprano hišo z gümlo v Lipi, 
dva projekta sta še odprta, ki sta podprta s strani EU. Sledi v prihodnje tudi otvoritev vaškega jedra v 
Gančanih, ki je v zaključni fazi. V projektni pisarni, kot je že večkrat povedal se nudi roko sodelovanja pri 
izvedbi projektov kot tudi pri njihovi realizaciji. Urejen je tudi park, obnovljen ribnik, postavljena so igrala, 
klopi in občani lahko uživajo v tej t.i. naši mali občinski oazi. Na področju projektov sta prijavljena še dva 
projekta  LAS pri dobrih ljudeh kot tudi se bomo preko tega projekta prijavili za ureditev potoka Črnca skupaj 
z občino Odranci.  
S predsedniki krajevnih skupnosti v občini je opravljen bil sestanek in razgovor, tako da so se uspeli 
dogovoriti in uskladiti skupno nadaljnjo pot in smernice delovanja ter financiranja krajevnih skupnosti.  
Na obisk v občino je danes prišel tudi minister za notranje zadeve gospod Gorenak in je obiskal tudi romsko 
naselje v Beltincih. 
Pozitivna stvar so bili v občini tudi športni dosežki naših klubov doma in v tujini, to je t.i. tisti pravi športno 
rekreativni duh v občini in kot upravljalec objektov se bo na račun teh odličnih dosežkov obnovilo tudi sedeže 
na tribunah.  
Dokončno pa je rešeno tudi financiranje kanalizacije, tako da bomo, kot je seznanil župan prisotne, čakali na 
ostanek sredstev iz proračunske rezerve države, saj bomo na podlagi sklepa, ki smo ga prejeli ta obljubljena 
sredstva tudi sedaj dobili – za ČN in dokončanje gre za 5 mio evrov. Vsem se ob tej priložnosti zahvaljuje za 
pomoč in tako bo kanalizacija končana v ustreznem času in tudi v roku kot smo predvidevali.  
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AD 9 - Pobude in vprašanja Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
Svetnik SLAVKO PETEK: 
Pri odgovorih na pobude in vprašanja kot je na prejšnji seji postavil vprašanje tudi že kolega svetnik Bojan 
Vereš glede zbirnega centra Beltinci (pobuda 119) se z razlago in pojasnilom župana ne strinja. Še vedno 
meni, da je treba zadevo nemudoma rešiti in če je potrebno postaviti tam tudi uniformirano osebo – 
predstavnika policije. Boji se namreč, da bo prišlo do še večjih izgredov, mogoče še do kakšnih nesreč, saj 
javni delavec, ki tam dela, nikakor sam situacije ne more nadzorovati. Dnevno so tam prisotni tudi otroci 
Romov in predlaga, da se to čim prej uredi. 
Pri odgovoru kolegice svetnice tudi ne vidi dovolj jasno oz. ne razbere, kaj je župan hotel z odgovorom Geni 
Virag povedati, saj se ne razbere pri peti točko o kateri coni je govora. Daje predlog št. 89, da naj se odgovori 
na vprašanja članom OU posredujejo nekaj dni prej ne na sam dan ko je seja občinskega sveta, da si lahko 
odgovore v miru pregledajo.  
Postavlja vprašanje št. 87 o tem, kako je s komasacijami v k.o. Gančani, želi podrobno informacijo o tem ter 
kako daleč so aktivnosti na tem področju.  
Glede na to, da je še samo 2 tedna do 42. mednarodnega folklornega festivala, ki je prireditev občinskega 
pomena in ena najpomembnejših v občini bi bilo potrebno jasno povedati zakaj občina letos ne bo pristopila k 
financiranju zavarovanja prireditve ter k plačilu elektrifikacije festivala, kot je to vsa leta doslej bilo. Daje 
pobudo št. 133, da naj se to čim prej uredi, saj je program že objavljen in naj se najde denar, da se to s 
strani  občine kot je bilo doslej tudi uredi oz. pokrije.  
 
Svetnik ROMAN ČINČ: 
Roman Činč  replicira izjavo župana dr. Mateja Gombošija, saj KS v svojem planu dela za letos nima sredstev 
predvidenih za plačilo teh stroškov za letošnji festival kot predlaga župan. O tem prvič sliši in se s tem 
nikakor ne strinja, sam namreč o nobenem znesku, še posebej tako visokem ne more odločati. Glede na 
celotno razpravo in kot je bilo povedano pa daje predlog št. 90, da bi se v bodoče naj razmišljalo o tem, da bi 
vsaka KS, ki vsako leto sodeluje na sobotni prireditvi folklornega festivala participirala določeno višino 
sredstev glede na svojo udeležbo. 
 
Svetnik MARJAN BALAŽIC: 
V uvodu se zahvali županu in vsem ki so uredili zadevo glede mostu v Bratoncih, zahvalo prenaša v imenu 
vseh staršev otrok vozačev z avtobusom. Taka aktivnost in ažurnost ter hitro ukrepanje na tej problematiki je 
dokaz za to, da se z dobro voljo in ne prevelikimi sredstvi da urediti marsikaj in poskrbeti za varnost vseh 
udeležencev v prometu.  
Postavlja vprašanje št. 88 o tem, da je zasledil da je v Petišovcih najdeno veliko nahajališče plina, ki pa ga z 
normalnimi metodami v EU in Sloveniji namreč ne morejo dobiti na površje, čeravno so to že poskušali.  Čudi 
ga predvsem to, da stroka še ni povedala svoje ter zanima ga, če so župani na svojem združenju o tem že kaj 
rekli, namreč vse to lahko vpliva na varstvo okolja ter na kvaliteto naše podtalnice za kar nekaj generacij 
naprej in to področje nikakor ni zanemarljivo.  
Daje še pobudo št. 134 o nadaljnji regulaciji potoka Črnec – v dogovoru z občino Odranci v smeri ureditve le 
tega do njegovega izvira.  
 
Svetnik ALOJZ FORJAN: 
Daje predlog št. 91 o tem, da naj se ne zaračunava vzdrževanje po hiši oz. gospodinjstvu če ima le-ta 2 
vodomera, še posebej če je eden namenjen samo za živali in je tamkaj poraba minimalna. 
Prav tako predlaga (št. 92) da se v sejni sobi nemudoma uredi klimatiziranje v smislu tega, saj sedajšnja 
postavitev kot tudi nastavitev hlajenja nikakor ni ustrezna. V nasprotnem primeru se sej več ne bo udeleževal, 
ker so klime montirane točno nad njimi in to nikakor ni zdravo.  
 
Svetnica GENA VIRAG: 
Postavlja vprašanje št. 89 o tem, saj je na 9. redni seji odbora za negospodarstvo bila dana analiza stroškov s 
strani pravne službe občinske uprave, Tatjane Trstenjak ter prav tako je bil sprejeti sklep o tem, da se dopolni 
del, ki se nanaša na honoriranje glavne urednice in lektorice. Delo, ki ga opravlja odgovorna urednica je 
primerljivo z delom lektorice in nikakor ne mora biti plačano le s sejnino. Sama namreč izvede celotni del 
priprave glasila pri grafičarju in tako si zasluži višji znesek. Upa, da je župan seznanjen s tem in da bo to čim 
prej uredil, namreč sklep je bil sprejeti na odboru že januarja 2012 a kot se je pozanimala, do sedaj to še ni 
bilo izvedeno.  
Nadalje pove, da glede industrijskih con več ne želi razpravljati in nič komentirati, dodaja pa samo še to, da 
upa, da bo v čim krajšem času na eni od con (ali pa tudi na obeh) zrasla kakšna tovarna ali delavnica, kjer 
bodo naši občani lahko delali in si služili denar.  
Glede mostu v Bratoncih, ki je res bil zelo nevaren pa mora povedati, da je dobro, da se je hitro vse uredilo.  
Daje pobudo št. 135, da naj se v beltinskem parku, ki je sedaj dobil novo podobo primerno utrdi nabrežje 
okrog ribnika. 
Svetnik JOŽEF FERČAK: 
Seznanja prisotne da se ukinja regijski center v Murski Soboti in seveda se v občini s tem nikakor ne smemo 
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strinjati. Občina leži tudi med drugim na t.i. poplavnem območju in regijski center bi moral v Murski Soboti 
biti naprej, saj se boji, da mariborski kamor bi se naj obveščanje za naš del regije po novem selilo, ne bo 
mogel tako hitro in ažurno obvladovati celotni teren v primeru elementarnih in drugih nesreč. Županom je iz 
RRA Mura Murska Sobota bilo že poslano protestno pismo katerega bi naj v čim večjem številu tudi podpisali 
in upa ter želi, da do tega ne bi prišlo. Torej regijsko je to potrebno preprečiti – daje to kot svojo pobudo št. 
136. Nadalje daje še pobudo št. 137, da naj se bankine dovolj trdno utrdijo, sedaj ko se gradi kanalizacija po 
vaseh, to velja še posebej pri njih v njihovi KS Lipa, kjer to že opaža in prosi, da se z nadzorniki o tem 
pogovori in zadevo reši. 
Glede uradnih ur občinske uprave pa upam, da bodo lahko tudi na neuradne dni kot predsedniki in svetniki 
lahko prišli na občino in urejali še naprej tako svoje stvari kot so to opravljali doslej – pobuda 138. 
 
Svetnik ALOJZ SRAKA: 
Izraža svetnik veselje nad tem, da je občina dobila denar za kanalizacijo, da se bo v občini odprla tudi kmečka 
tržnica, nikakor pa ne more mimo večne teme – ambrozija, ki bo v teh dneh začela spet cveteti in kot to že vsi 
dobro vedo, je izredno nevarna za zdravje ljudi. Naj se lastnike zemljišč, kjer je le-ta prisotna ne le opozori 
ampak tudi kazni, če je potrebno, saj je njena škodljivost zelo velika-pobuda 139. Glede ekološke 
ozaveščenosti ter aktivnosti na tem področju glede energetske učinkovitosti pa ga zanima kaj je z organizacijo 
Lea za Pomurje Martjanci, koliko na to temo sodeluje naša občina z njo – vprašanje št. 90. 
V Občini Beltinci imamo sprejeti odlok o plakatiranju – to področje je kljub temu potrebno urediti in seveda 
vzpostaviti pravila, saj ni vse tako organizirano kot bi moralo biti – objave ki so pomembne namreč v vsem 
tem t.i. neredu izgubijo svoj bistveni pomen – predlog št. 93. 
Sam tudi podpira predlog nagrajevanja odgovorne urednice za glasilo, glede ekološkega izkoriščanja plina ter 
debate okrog hidroelektrarn na reki Muri pa so posebna tema, kar je tudi že pred časom predlagal, a naj bi se 
sklicalo posebno sejo, na katero bi se poklicalo tako zagovornike kot nasprotnike izgradnje elektrarn na Muri, 
da se enkrat dokončno pove, kako in kaj je s tem. Sam je še vedno trdno prepričan, da je tu prisoten močan 
interes kapitala in seveda tudi sponzorski vpliv Dravskih elektrarn, kar nikakor ni zanemarljivo dejstvo. 
Čeravno nekateri pravijo da če bo elektrarna Vučja Vas-Hrastje Mota pa da ne bo vplivalo to na nas, temu 
nikakor ni tako.  
Dodatno še pove, da nikakor ni zadovoljen z odgovorom glede financiranja KS-ov kot tudi se strinja z 
predgovorniki, da je potrebno odgovore na vprašanja in pobude dobiti prej in ne zadnji dan ko je že seja sveta. 
Denar pobran od komunalnega prispevka bi se moral smiselno razdeliti KS-om glede a velikost ne pa da se 
denar zbira na računu občine.  
Ob koncu še poziva – predlog št. 94 župana in vse, da se je potrebno zavedati, da se je proti toči potrebno 
boriti  sedaj in ne jeseni. Obrambe pred točo občina nima in zanima ga kako je s tem-vprašanje 91. 
 
Svetnik BOJAN ŽERDIN: 
Postavlja enako kot kolega svetnik Alojz Sraka (vprašanje št. 91) glede obrambe pred točo za našo občino, 
torej ali je bila pogodba z letalskim centrom Maribor podpisana, ker kot je zaslediti iz medijev, bi naj pogodbo 
podpisale in imele nudeno zaščito le občine levega brega reke Mure, naše občine pa ne.  
 
 
Svetnik SREČKO HORVAT: 
Postavlja vprašanje št. 92 povezano s postopki komasacije. V Dokležovju namreč je zadeva v polnem teku, 
zanima pa ga, kako je glede razpisa na državnem nivoju, na katerega bi se morala naša občina tudi prijaviti in 
ali se je prijavila pravočasno ali ne? 
Nadalje postavlja še vprašanje št. 93 ki je povezano z odločbami za NUSZ, glede na to, da so poletni meseci v 
polnem teku, odločb pa še vedno ni, boji se namreč da bo spet tako kot leta poprej, da bodo občani položnice 
dobili zelo pozno. Zanima ga ali je letos tudi ta vzrok-nepopolni podatki dostavljeni z OU ali pa je vmes kaj 
drugega. 
Glede industrijskih con pa postavlja svoje tretje vprašanje št. 94, saj se namreč ugotavlja, da naša cona ni 
namenjena za namene za katere je bila namenjena in čemu pa potem bo služila v prihodnje? 
 
Svetnik  ŠTEFAN PERŠA: 
Postavlja svoje vprašanje št. 95 o tem, kdaj bo kolesarska steza Melinci-Ižakovci končana? 
Nadalje daje pobudo št. 140 o tem, da naj se čim prej že uredi vse kar je potrebno pri športnem centru 
Ižakovci, da bodo lahko končno priklopili tudi elektriko. 
Prosi gospoda župana da se dogovori z Boštjanom Čoligom in ga prosi, da sam določi datum, da se čim prej 
skliče izredna seja odbora za prostorsko planiranje, da se razjasni in se pogovorijo o cestah, conah, o 
premoženju občine kot so se že pred časom pogovarjali. Tudi župana prosi, da se takrat seje odbora zagotovo 
udeleži. Te zadeve so nujne in to je njegov predlog št. 94.  
Glede reke Mure in elektrarn namreč Zeleni Slovenije zagovarjajo to tezo, drugi spet ne, sam pa ima pobudo 
št. 141, da se mora urediti celotna reka Mura od avstrijske do hrvaške meje – reka Mura namreč teče v 
prazno, če se bodo tako »spravljali zraven« kot se, bodo jarki še naprej prazni brez vode – nihče pa ob vsem 
tem ne pomisli na ptice, žabe, rastline). Na koncu še doda, da se na področju naše občine Mura ne bo nič 
spremenila.  
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Svetnik Alojz Sraka,ki se je čutil skozi razpravo kolege svetnika Štefana Perše izzvan in mu odgovori, da je 
neumnost reči, da reka Mura teče v prazno, ne teče nikakor v prazno, daje kot je že nekoč dajala ljudem oz. 
občanom kruh.  
 
Svetnik HORVAT ALOJZ LADISLAV: 
Postavlja vprašanje št. 96 saj ugotavlja, da je pred mostom na Cankarjevi ulici prometni znak za prepoved 
vožnje (omejitev težnosti vozil) postavljen le v eni smeri in ne v obe, kot bi po vseh pravilih moralo biti.  
Glede elektrarn na reki Muri pa daje predlog št. 94 o tem, da naj jo naredijo raje na Hotizi. Skica daljnovoda 
namreč lepo kaže, da ima daljšo pot do Madžarske, če je to seveda potrebno.  
 
Svetnik ROMAN ČINČ: 
Sam je bil proti sprejetju odloka o komunalnem prispevku v lanskem letu in zanima ga, kaj bo z zadevami, ki 
so za nazaj ostale nerealizirane. Sredstva, ki so v odgovoru svetniku Alojzu Horvatu Ladislavu zapisana pod 
predlogom 83 iz prejšnjih odgovorov, so v skupnem znesku do 06.07.2012 55.709,45 evrov, za njihovo KS 
Beltinci konkretno 16.981,42 evra. V Beltincih torej to omogoča nadgradnjo komunalne infrastrukture in 
temu je to namenjeno in še vedno meni, da bi bilo treba ta sredstva pobrana iz tega naslova KS-om razdeliti. 
Odlok pa je bil sprejeti v smislu tega, da se sredstva zbirajo na občinskem računu in potem občina ureja 
naprej stvari za vsako KS. Daje predlog, da naj se vzpostavi o projektih nekakšna evidenca, da bodo občani 
lahko sproti spremljali njihovo realizacijo, da se ne bodo vprašanja podvajala in bo tako vse bistveno lažje. 
Dejstvo je tudi, da se ob uveljavitvi tega odloka ni pogledalo stanje oz. ni bila narejena t.i. delitvena bilanca o 
tem, kaj je vsaka od krajevnih skupnosti do sedaj že vložila, sedaj opaža, da pa bi njihova KS morala za nazaj 
nekaj urejati in pokriti, s tem se ne strinja. Oni tega niti v programu nimajo določenega in kar tako dajati 
naročilnice za zadeve za nazaj to ne morejo-to namreč ni v njegovi pristojnosti.  
 
Po razpravi župan dr. Matej Gomboši predlaga prisotnim, da se izrečejo z glasovanjem o tem, ali se seja po 
preteku štirih ur trajanja še nadaljuje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 3. 
 
Sklep št. 218/V: 
Občinski svet sprejme sklep o tem, da se 17. seja nadaljuje tudi po preteku štirih ur trajanja. 
 
 
AD 10 - Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 
Beltinci za leto 2012 
 
V.d. direktorja OU, Smodiš Venčeslav poda poročilo pri tej točki dnevnega reda.  
 
Odbor za prostorsko planiranje je omenjeno dopolnitev letnega načrta obravnaval na svoji 10. seji in sprejel 
sklep, da se sprejme delni leti načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem. To pa zato, ker 
so se v razpravi pojavila razno razna vprašanja ter ker niso imeli dovolj popolnih informacij oz. dokumentacij 
– parcele so dobili le v številkah, niso pa vedeli kje dejansko v naravi so le-te, zato kot je že prej povedal, 
zahteva sklic izredne seje odbora. Večino članov je tudi motilo plačilo oz. predvideni cenik za prodajo in 
odkup. Odbor vsled navedenega tudi predlaga, da se vzpostavi nek režim in da se parcele odkupujejo po 
enotnih cenah.  
 
Srečko Horvat sprašuje kakšna je ta parcela, kjer je iz načrta razviden znesek 13.890 evrov oz. kakšen je ta 
njen namen odkupa? Župan mu odgovori, da je cena v gradivu, ki so ga prejeli svetniki že korigirana, se pa bo 
parcelo potrebovalo za kanalizacijo.  
 
Župan predsedniku odbora odgovori, da se že tako ali tako izvajajo pogovori in dogovori z potencialnimi 
prodajalci zemljišč o tem, da se prodaja po normalnih primerljivih cenah, res pa je da se bo težilo k enotnemu 
ceniku, o tem se strinja s predsednikom odbora.  
 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 9 PROTI: 5. 
 
Sklep št. 219/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Občine Beltinci za  leto 2012 v predloženi obliki in vsebini.  
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AD 11 - Pristop h konzorciju za zagotovitev finančnih sredstev za nabavo avtobusa za odvzem krvi na 
terenu 
 
Namero oz. pristop h konzorciju za zagotovitev finančnih sredstev za nabavo avtobusa za odvzem krvi na 
terenu, kot ga predlaga UKC Maribor za področje severovzhodne Slovenije.  
 
Poročilo pri tej točki sta podala predsednik odbora za negospodarstvo, Slavko Petek in predsednik odbora za 
proračun in finance, Roman Činč.  
 
Članica Gena Virag je na seji odbora za negospodarstvo kot je povedal Slavko Petek podala pripombo oz. 
predlog, da bi lahko nabavo tega avtobusa krilo oz. plačalo iz svojih sredstev kar ministrstvo, vendar pa je 
odbor na koncu sprejel sklep, da naj se pristopi h konzorciju. Tak sklep je podal tudi odbor za proračun in 
finance. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje o predloženem sklepu. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 12 PROTI: 0. 
 
Sklep št. 220/V: 
Občinski svet Občine Beltinci soglaša s pristopom Občine Beltinci h Konzorciju (podpis sporazuma oz. 
pogodbe) za zagotovitev finančnih sredstev za nabavo avtobusa in opreme za odvzem krvi na terenu ter 
prispevanjem 0,5 EUR na prebivalca oz. skupaj 4.320,00 EUR. Sredstva v ta namen se zagotovijo v 
proračunu Občine Beltinci za leto 2013; v kolikor pa bo to mogoče pa z rebalansom proračuna Občine 
Beltinci za leto 2012. 
 
 
AD 12 - Soglasje k sklepu mestnega sveta MO Muska Sobota o oddaji prostorov zobozdravstvene 
ambulante v zdravstveni postaji Rogašovci  
 
Župan dr. Matej Gomboši predlaga pred začetkom obravnave te točke razširitev le-te, z dodatnim gradivom, ki 
so ga članica in člani OS prejeli na svoje elektronske naslove in sicer – podaja soglasja k sklepu mestnega 
sveta Mestne občine Murska Sobota o soglasju Zdravstvenemu domu Murska Sobota za oddajo zdravstvenih 
prostorov v Otroškem dispanzerju v Zdravstvenem domu v Murski Soboti koncesionarki Alenki Horvat, dr. 
med.spec. Gradivo za to podajo soglasja je občinska uprava prejela šele po tem, ko so odbori že zasedali in ko 
je gradivo že bilo poslano. 
 
Horvat Alojz Ladislav izraža nestrinjanje s temi predlogi – namreč še vedno nimamo nobenih podatkov, če smo 
občina kot taka solastnik omenjenega zdravstvenega doma. Tudi se ne ve, kako je z našim zdravstvenim 
domom v Beltincih ter ali se plačuje najemnina ali ne. V.d. direktorja OU, Venčeslav Smodiš poda odgovor na 
dvome svetnika Horvat Alojza Ladislava in mu tudi razloži, zakaj mora občina Beltinci podati omenjena 
soglasja.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 12 PROTI: 1. 
 
Sklep št. 221/V: 
1. Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k sklepu Mestnega sveta MO Murska Sobota  o soglasju 
Zdravstvenemu domu Murska Sobota za oddajo prostorov zobozdravstvene ambulante v izmeri 21,42 
m2  v najem ter za souporabo sanitarij za paciente in hodnika z vhodom v Zdravstveni postaji 
Rogašovci koncesionarju Jožetu Vukanu. 
2. Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k sklepu mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota o 
soglasju Zdravstvenemu domu Murska Sobota za oddajo zdravstvenih prostorov v Otroškem dispanzerju 
v Zdravstvenem domu v Murski Soboti koncesionarki Alenki Horvat, dr. med.spec. 
 
 
AD 13 - Sprejem programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini 
Beltinci. 
 
Pri tej točki je poročilo podal odbora za gospodarstvo. Predsednik Marjan Balažic prisotnim pove, da je odbor 
na sovji seji obravnaval oz. pregledal program ukrepov ter prišel do spoznanja, da je bil zadnji razpis izpeljan 
brez problemov ter je bil dobro sprejeti ter istočasno predlaga, da se glede na zadnjo situacijo na nivoju države 
res čim prej izvede razpis za to področje.  
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Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje o predlaganem sklepu. 
 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 222/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 v višino razpoložljivih sredstev za posamezne ukrepe kot sledi: 
 
- za ukrep spodbujanja začetnih investicij in investicij v razširjenje dejavnosti in razvoj se v letu 2012 
razpišejo sredstva v višini 52.360,00 EUR. 

 

Ker je bil s tem dnevni red 17. redne seje občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, je župan dr. Matej 
Gomboši sejo zaključil ob  22.15 uri. 
 
 
Posnetek te seje, se hrani v Arhivu Občine Beltinci na DVD-ju. 
 
 
Zapisala:          Župan: 
Lilijana ŽIŽEK          dr. Matej GOMBOŠI 
 
 
 


