OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
ZAPISNIK
16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI,
ki je bila 22.05.2012 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,
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, v.d. direktorja OU, Venčeslav Smodiš,
direktorica ZTK Beltinci, Ela Horvat, direktor JKP Komuna d.o.o. Beltinci, Janez Senica, ravnateljica
OŠ Beltinci, Mateja Horvat, ravnateljica Vrtca Beltinci, Martina Vidonja.
Sejo vodil: dr. Matej Gomboši, župan.
Župan, dr. Matej Gomboši pozdravi vse prisotne in predlaga v sprejem dnevni red 16. redne seje
Občinskega sveta Občine Beltinci.
Svetnik Alojz Sraka predlaga, da se sedma in osma točka premakneta za poročilom oz. obvestili
župana in pobudami in vprašanji članov občinskega sveta, saj sta ti dve točki bili vedno na enakem
mestu v dnevnem redu in tako naj ostane tudi v bodoče.

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 0.
Sklep št. 191/V:
Sprejme se predlog svetnika Alojza Srake o tem, da se spremeni vrstni red točk dnevnega reda
16. redne seje in sicer se za točko AD 5 umesti točka Poročilo in obvestila župana o dogajanjih
v občini, nato točka pobude in vprašanja članov OS Občine Beltinci, nato se bo obravnaval
Aneks št. 1 k Pogodbi o izgradnji, obratovanju in skupnem upravljanju projekta »Oskrba s pitno
vodo Pomurja-sistem B, pod točko 10 bo imenovanje komisije za priznanja in nagrade Občine
Beltinci, ostale številke ostanejo obravnavane po nespremenjenem vrstnem redu 16. seje OS.

Sledi glasovanje o spremenjenem dnevnem redu 16. redne seje z vključenim sprejetim predlogom
svetnika Alojza Sraka.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0.
Sklep št. 192/V:
Sprejme se dnevni red 16. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in sicer:
1. Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci.
2. Soglasje k določitvi redne delovne uspešnosti ravnateljice Osnovne šole Beltinci (in
predstavitev poročila o delu za leto 2011 ter programa dela za leto 2012)
3. Soglasje k določitvi redne delovne uspešnosti ravnateljice Vrtca Beltinci (in
predstavitev poročila o delu za leto 2011 ter programa dela za leto 2012)
4. Sprejem Letnega poročila Zavoda za turizem in kulturo Beltinci 2011.
5. Soglasje k Letnemu programu dela Zavoda za turizem in kulturo Beltinci 2012.
6. Sprejem letnega poročila o delu Komune Beltinci d.o.o. v letu 2011.
7. Aneks št. 1 k Pogodbi o izgradnji, obratovanju in skupnemu upravljanju projekta
»Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B.«
8. Imenovanje komisije za priznanja in nagrade Občine Beltinci
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9. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
10. Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini.
11. Predlog Odloka za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne
službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Beltinci-2. obravnava.
12. Predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Beltinci -2. obravnava.
13. Predlog odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci -2. obravnava
14. Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini
Beltinci- enofazni postopek.
15. Letni program ukrepov dodeljevanja državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci 2012.

AD 1 – Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci
Ob pregledu zapisnika prejšnje, 15. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci ni bilo ugotovljeno
nobenih napak oz. ni bilo predlaganih sprememb vsebine, zato župan predlaga glasovanje.

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI:1, en svetnik ni glasoval.

Sklep št. 192/V:
Sprejme se zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki in
vsebini.

AD 2 - Soglasje k določitvi redne delovne uspešnosti ravnateljice Osnovne šole Beltinci (in
predstavitev poročila o delu za leto 2011 ter programa dela za leto 2012)

Pri tej točki predstavi poročilo o delu za leto 2011 ter program dela za leto 2012 ravnateljica OŠ
Beltinci, Mateja Horvat.
O tej toki je na svoji seji razpravljal in pregledal poročila ter program tudi odbor za negospodarstvo.
Predsednik Slavko Petek poda poročilo in predlog sklepa za občinski svet.
Svetnik Roman Činč pozdravlja vse prisotne in pohvali rezultate ter delo OŠ Beltinci. Hkrati pa
izkoristi priložnost in sprašuje ravnateljico glede interesov KS oz. ali so za leto 2012 zastavili oz.
osmislili obnoviti asfaltno igrišče pri OŠ kot so o tem že izvedli določene razgovore. Ravnateljica je
potrdila ta predlog s tem, da je potrebno vse dogovore sprejeti skupaj.
Svetnik Alojz Sraka prav tako čestita ravnateljici OŠ in istočasno tudi ravnateljici Vrtca Beltinci za
uspešno delo in projekte, ki sta jih izpeljali. Prav tako pa izkorišča priložnost in se zahvali v imenu
družine Rajnar, ki so v požaru izgubili svoje imetje in hišo za vso izkazano pomoč, zaupanje in
angažiranje pri zbiranju sredstev zanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI:0.
Sklep št.: 194/V:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost
ravnateljici zavoda Osnovna šola Občine Beltinci Mateji Horvat za leto 2011, v višini 96,6 %
vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost, kot jo je ugotovil Svet
zavoda Osnovna šola Beltinci.
V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih (Ur. list RS, št. 94/10) javnim uslužbencem in
funkcionarjem za leto 2011 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost, zato se
ravnateljici Osnovne šole Beltinci delovna uspešnost v letu 2012 ne izplača.
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AD 3 - Soglasje k določitvi redne delovne uspešnosti ravnateljice Vrtca Beltinci (in
predstavitev poročila o delu za leto 2011 ter programa dela za leto 2012)

Pri tej točki predstavi poročilo o delu za leto 2011 ter program dela za leto 2012 ravnateljica Vrtca
Beltinci, Martina Vidonja.
To točko je na svoji 12. seji prav tako obravnaval odbor za negospodarstvo, predsednik Slavko Petek
poda poročilo in povzame predlog sklepa, ki se ga predlaga Občinskemu svetu Občine Beltinci, torej
da poda soglasje k določitvi redne delovne uspešnosti ravnateljice.
Pri tej točki ni bilo razprave, zato župan predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI:0.

Sklep št. 195/V:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost
ravnateljici zavoda Vrtec Beltinci Martini Vidonja za leto 2011, v višini 97 % vrednosti meril
za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost, kot jo je ugotovil Svet zavoda Vrtec
Beltinci.
V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih (Ur. list RS, št. 94/10) javnim uslužbencem in
funkcionarjem za leto 2011 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost, zato se
ravnateljici zavoda Vrtec Beltinci delovna uspešnost v letu 2012 ne izplača.

AD 4 - Sprejem Letnega poročila Zavoda za turizem in kulturo Beltinci 2011

Pri tej točki vsebino letnega poročila ZTK za leto 2011 poda direktorica Ela Horvat.
Odbor za negospodarstvo je na svoji seji obravnaval vsebino letnega poročila kot tudi je bila na seji
prisotna direktorica. Odbor je prišel do ugotovitve, da je zavod posloval pravilno in uresniči cilje, ki
jih je imel v načrtu. Vsled navedenega se predlaga OS da poročilo sprejme v predlagani obliki in
vsebini.
Roman Činč prosi za pojasnilo glede kulturne dvorane v Beltincih, ki je v lasti krajevne skupnosti
Beltinci, saj se že nekaj časa pogovarjajo o tem, kako bi dvorano bilo smiselno uporabljati, kaj bi
bilo potrebno storiti, da bi jo ZTK Beltinci prevzel v upravljanje. S tem bi se spodbudilo okolje, da bi
se vključevali in bi bila dvorana še bolj uporabljena, poleg tega pa velja premisliti o predlogu, ki ga
daje, če bi se vključevalo (kot imajo tudi nekje drugod), da se vključi v zavod tudi šport. Prav tako
želi ideje, predloge KS Beltinci predstaviti županu in bi se skupaj z zavodom o tem lahko pogovorili,
sprejeli kakšne dogovore in zadeve uredili.
Ela Horvat odgovori, da se je s to tematiko tako zavod kot tudi upravni odbor že seznanil. Pogovarjali
so se že o tem, da bi se uredila razmerja in bi v upravljanje zavod prevzel kulturno dvorano, to je
nekako njihova želja saj bi potem lahko še več zanimivih prireditev pripeljali v občino kot tudi bi
lahko kandidirali na razpise za to dejavnost. Glede vprašanja svetnika Romana Činča, da bi zavod
pokrival tudi področje športa pa meni, da kadrovsko zavod ni dovolj močen, da bi lahko to še imel
pod svojim okriljem, saj sta v zavodu trenutno zaposleni le dve in je delo zavoda obsežno, saj sta
zaposleni še preko rednega delovnega časa. Večje občine sicer imajo ločene organizacije samo za to
področje, manjše pa imajo to urejeno drugače.
Martin Duh podpira dejavnost zavoda in poda ugotovitev, da je cesta, ki pelje do novega brodišča na
Melincih brez pravne podlage za javno cesto, pod točko pobude in vprašanja bo to zadevo še
podrobneje predstavil.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI:0.
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Sklep št. 196/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Letno poročilo Zavoda za turizem in kulturo Beltinci za
leto 2011 v predloženi vsebini.

AD 5 - Soglasje k Letnemu programu dela Zavoda za turizem in kulturo Beltinci 2012.
Pri tej točki vsebino letnega programa dela ZTK Beltinci za leto 2012 poda direktorica Ela Horvat.
Odbor za negospodarstvo je na svoji seji obravnaval vsebino letnega poročila kot tudi je bila na seji
prisotna direktorica, pove predsednik Slavko Petek. Vsled navedenega se predlaga OS, da letni
program dela ZTK Beltinci za leto 2012 sprejme v predlagani obliki in vsebini.
Svetnik Jožef Ferčak želi povedati in se želi zahvaliti direktorici saj se opaža ogromno projektov, ki so
bili izpeljani v naši občini iz njene realizacije in vsaka KS je iz zavoda marsikaj pridobila. Prav tako je
bil zavod sposoben kar nekaj sredstev potegniti tudi iz Evrope in iz drugih lokalnih razpisov.
Slavko Petek postavi pri tej točki vprašanje ali ne bi bilo najbolje, če bi bil zavod koordinator
kulturnih prireditev v občini, saj še vedno prihaja do tega, da se prireditve prekrivajo. Poleg tega ga
zanima ali imamo v proračunu opredeljena sredstva za dejavnost ter ali se sklepajo pogodbe z občino
ali z zavodom.
Direktorica Ela Horvat odgovori, da glede prireditev, vsako leto na začetku izda zavod letni program
prireditev, društva dajo datume in poskuša se uskladiti prireditve, kolikor se le da. Vendar pa je zelo
veliko prireditev in včasih pride tudi do situacije, da pač eni vztrajajo pri datumih, kot jih imajo že
dorečene in potem se le-teh ne da predstavljati. Lahko smo zadovoljni še dodaja kljub vsemu, da
imamo tako bogato prireditveno dejavnost. Glede koncertne dejavnosti pa občina in zavod imata
sklenjeno pogodbo, naš del programa pelje zavod. Vendar pa Slavko Petek pove, da je mislil s svojim
vprašanjem na plačilo računov – dobi odgovor, da če najame zavod, ga zavod tudi plača.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI:0.
Sklep št. 197/V:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Zavoda za
turizem in kulturo Beltinci za leto 2012.

AD 6 - Sprejem letnega poročila o delu Komune Beltinci d.o.o. v letu 2011.
Pri tej točki vsebino letnega poda direktor Komune Beltinci d.o.o., Janez Senica.
Odbor za gospodarstvo je poročilo obravnaval na svoji seji, predsednik Marjan Balažic poda poročilo.
Pove, da se je na 10. seji vnela polemika glede izgube, ker procent izgub ni tako majhen in direktor je
povedal, kaj so te izgube, v letnem poročilu 12012 bi bilo zaželeno, da bi te - pokopališča, igrišča
imenovali kot ne fakturirana poraba. Ob koncu pa je odbor z 5 glasovi ZA sprejel sklep, da se
predlaga OS, da sprejme letno poročilo Komune Beltinci d.o.o. za leto 2011 v predloženi vsebini in
obliki.
Svetnik Alojz Sraka pove, da se mu stanje terjatev pri vodarini z zapadlimi obrestmi zdi zelo visoka
cifra. Meni, da se s temi stvarmi že preveč dolgo vlečejo in se nič ne uredi na tem področju. Prav tako
ga zanima kako je poskrbljeno z črpališči na vodovarstvenem področju – še vedno namreč na to ni
dobil odgovora. Lansko leto je namreč direktorja že opominjal o tem, da bi merilne postaje v
Lipovcih adaptirali oz. poskrbeli tudi za njihovo vzdrževanje, ker so namreč vse te merilne postaje po
občini in drugod na seznamu Agencije RS za okolje (ARSO) ter so bolj v slabem stanju.
Svetnik Srečko Horvat pove, da ga veseli, da je končno po tolikih letih bilo povedano, na kar je on že
ves čas opozarjal, da je CATV imela izgubo. Kar ga pa zelo moti je dejstvo, da se neplačniki še naprej
okrog po občini hvalijo, da ni potrebno plačevati, saj ni nobenih sankcij in tudi ne izterjave. Poda
primer dobre prakse podjetja Saubermacher & Komunala Murska Sobota. Potrebno bi bilo tudi pri
nas tako zadeve urediti in poskrbeti za izterjavo neplačnikov in to čim prej.
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Svetnik Jože Ružič, samo želi kot predsednik nadzornega sveta JKP Komune izraziti zadovoljstvo, da
končno nastaja podjetje, ki se je sposobno na trgu čim več pojavljati in tudi konkurirati. Na tem
mestu pa opozori vse, da je tudi voda javno dobro in da kdorkoli, ki si jo želi imeti, jo mora plačati.
Tudi še doda, da so v lanskem letu se že pričeli voditi postopki izterjave proti tistim, ki smatrajo da
vodo lahko dobijo zastonj, vendar pa se naj kar zavedajo, da so se krepko zmotili. Ob koncu tudi še
pohvali in se zahvali za dobro komunikacijo z vodstvom podjetja.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.

Sklep št. 198/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Letno poročilo za poslovno leto 2011 podjetja Komuna
Beltinci d.o.o. v predloženi vsebini.

AD 7 - Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini. (prej 10)
Župan dr. Matej Gomboši pove, da je s strani podjetja Saubermacher & Komunala predlagani novi
pilotni projekt o vključitev posod za zbiranje papirja. Zaenkrat se predvideva vključitev naselja
Beltinci, ker je naselje bolj strnjeno. Storitev se bo izvajala enkrat mesečno, brezplačno, na razpolago
bodo 240-litrske posode. Otoki za zbiranje odpadkov ter zbirni center ostanejo še naprej, to velja
seveda samo za fizične osebe, za podjetnike to ne velja, oni si morajo sedaj sami zagotoviti in plačati
odvoze.
Glede javnih del se čaka na še en javni razpis, ki je najavljen. Po vaseh namreč primanjkuje ljudi in
tudi sredstva so skrčena, si pa prizadevamo, da bi občina dobila še nekaj ljudi iz tega naslova, ki bi
jih lahko vključili v programe.
Okoli največjega projekta – izgradnje kanalizacije v občini želi povedati, da je asfaltiran precejšnji del
SK Lipa, sedaj so Bratonci na vrsti in potem tako naprej. Čaka nas še izvedba zadrževalnega bazena,
potrebno bo še kanale dokončati in cevi položiti. Velik zalogaj pa predstavlja tudi čistilna naprava,
dograjuje se manjkajoče priključke, pokvarjene ventile se menjava, kjer je nujno. Sedaj ko so ceste
odprte, da se ne bi delalo prevelikih stroškov s tem, se želi čim več narediti in urediti sproti.
Nadalje še pove, da kdor se bo gibal po parku lahko vidi, da je občina z obnovo le-tega že daleč, poti
so obnovljene, očistilo se bo ribnik, ki je v zadnji fazi dokončne ureditve in v naslednjem mesecu se
bodo tudi igrala postavila,. Občina je pristopila k pripravi idejnega projekta za center Beltinec po
pobudah, ki se jih je zbiralo in tako se želi sestaviti idejna zasnova, ki bo neka podlaga za pripravo
konkretnih projektov, da tudi v Beltincih v centru izboljšamo tako izgled, kot tudi promet uredimo in
vse ostalo.
V občini imamo v teh mesecih kar nekaj kulturnih dogodkov in tudi ostalih prireditev, kar nas zelo
veseli, kar dosti ljudi je v občini, ki se na tem področju trudijo. Tradicionalna prireditev »rekrutacija«
je letos odlično uspela, obiskal nas je tudi predsednik države dr. Danilo Türk, dobili smo glede
izvedbe pozitivne ocene in seveda se veselimo priprave tudi še v prihodnje.
V teh dneh je bila tudi na občini svečana otvoritev poslanske pisarne, pomurske poslanke Jasmine
Opec, ki bo uradovala vsak prvi ponedeljek v mesecu v času od 13.00 do 14.00 ure. Otvoritev
pisarne daje dodano vrednost naši občini in občani bodo lahko svoja vprašanja, videnja postavili
naši poslanki.
Prav tako je bil izveden ogled športnih centrov v nekaterih občinah po Sloveniji in lahko povemo, da
imajo to področje drugod kar različno urejeno. Po nekod so objekti dani v upravljanje, drugod pa je
to urejeno spet na drug način, da peljejo zadeve znotraj občine.
V občini smo veseli, da smo na podlagi proračuna začeli polniti tudi kulturno dvorano, kar nekaj
dogodkov je bilo že v tem letu, tako da se trudimo, da bo temu lepemu prostoru dana vsebina in da
bo dvorana živela. Se pa bodo še v prihodnje izvedeni razgovori in dogovori z lastnikom dvorane,
krajevno skupnostjo Beltinci, saj se bo potrebno še pomeniti okrog upravljanja in da bo potem do
končno urejeno tudi to področje.
Čakamo pa tudi še na rezultate prijavljenih projektov, ocenjevanja trajajo nekoliko dlje časa, zanima
nas kakšen bo rezultat za center Lipovci, muzej kovaštva, projekt Büjraški kubiki tudi še čaka na
oceno. Prijavili bomo v prihodnje tudi še projekt turističnih poti, v pripravi pa so še nadaljnji projekti
v skladu s ciljem, da bomo vsem KS-om pomagali pri izvedbi njihovih projektov.
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AD 8 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci (prej 9)

Svetnica Genovefa Virag:
Postavlja vprašanje št. 80 glede tega, zakaj ne morejo dobiti eventualni investitorji možnosti gradnje
na eni in edini naši obrtni coni, ki je občinska, torej pri ČN. Predlaga, da se v najkrajšem možnem
času pristopi k izgradnji manjkajoče komunalne infrastrukture pri ČN. Čudi jo, da nimamo posluha
za tako pomembne zadeve, saj se mandat članom OS že izteka in bi morali o tem tudi že enkrat
sprejeti dokončne odločitve in omogočiti ljudem, da bodo začeli graditi. Ne moremo se izobraževati,
rekreirati, če ne bomo imeli delovnih mest, da bi služili denar.
Svetnik Jože Ružič:
Najprej se zahvali županu za odgovore na postavljena vprašanja, čeprav mora žal povedati, da z
odgovori ni popolnoma zadovoljen. Tako npr. gospod župan govori o diskreditacijah, medtem ko so
nekatera njegova vprašanja zapisana izkrivljeno. Tako npr. ne more biti popolnoma zadovoljen z
odgovorom na 1. c vprašanje, ki ga je postavil z namenom, da se društva informira o možnosti
začasne pomoči s strani občine, ko se prijavljajo na razpise. Zato sprašuje še enkrat, ali to pomeni,
da društva lahko zaprosijo za tovrstno pomoč?
Izkrivljen pa je tudi odgovor na njegovo vprašanje glede pristranskega dodeljevanja naročil za izvedbo
različnih projektov ali investicij, predvsem malih vrednosti, ki jih v glavnem dobiva zelo ozek krog
izvajalcev. Tako je v odgovoru med drugim zapisano, da občina posluje z zelo širokim krogom
izvajalcev, čeprav kot izhaja iz prej navedenega je jasno dejal, da v glavnem dobiva zelo ozek krog
izvajalcev in ne da občina posluje z ozkim krogom izvajalcev. Da podkrepi svojo trditev, si je vzel čas
in pregleda poslovanje nekaterih podjetij, ki poslujejo z občino. Podrobneje je pogledal poslovanje teh
podjetij z občno v letih 2010 in 2011. Pri tem je naletel na zanimive podatke, ki so seveda javno
dostopni vsem zainteresiranim. Ob pregledu je ugotovil da sta vsaj dve podjetji v letu 0211 bistveno
povečali poslovanje z občino Beltinci. Županu podatke o tem predaja osebno in imen ne bo
uporabljal. Prvo podjetje je z občino Beltinci realiziralo kar 58 % vseh svojih prihodkov (v letu 0210
npr. pa le 17 %), drugo podjetje, ki je v letu 2011 z občno realiziralo četrtino (25 %) vseh prihodkov,
pa v letu 2010 z občino sploh ni poslovalo, skoraj celoten obseg povečanja prihodkov pa se nanaša
na poslovanje z občino. Poslovanje z obema se nadaljuje tudi v letošnjem letu. V primerjavi z
nekaterimi drugimi podjetji pa je ugotovil da se večini delež prihodkov z občino v celotnih prihodkih
znižuje. In da ne bo kdo mislil, da gre le za igro z odstotki, tudi v absolutnih zneskih so številke več
kot zgovorne. Zatorej gospoda župana vljudno naproša, da v prihodnje previdneje uporablja
izrazoslovje, saj je možno že na podlagi na hitro narejene analize ugotoviti, da le obstaja nek ožji krog
za izbor izvajalcev pri določenih naročilih male vrednosti. In potem se sprašuje, kdo koga
diskreditira? Če gospod župan verjame ali ne, občanke in občani so jih volili med drugim tudi za to,
da (citira del odgovora): »pobirajo govorice na cestah in drugod«. Zanimivo se mu namreč zdi, da vse
kar svetniki naredijo po svojem prepričanju, razdira dobre odnose in gre takšno delovanje v negativni
smeri. Se tako ali drugače vračamo v kakršnokoli enoumje?
Svetnik Jožef Ferčak:
Postavlja vprašanje št. 81 o tem, da naj se na DRSC čim prej preveri kdaj se bi delali projekti za
cesto Lipa-Gomilice, saj se že začnejo graditi rondoji Turnišče – Gomilice. O tem ga sprašujejo
vaščani, saj je cesta v zelo slabem stanju. Prav tako je bilo pred časom govora tudi o tem, da se bo
ko se bo začela graditi cesta bi se naj tudi kolesarska steza Lipa Gomilice naredila.
Svetnik Bojan Vereš:
Bojan Vereš daje pobudo št. 119 glede zbirnega centra Beltinci. Predstavi prisotnim problematiko,
saj se v centru zadržujejo naši Romi, ki čakajo, če kdo kaj uporabnega pripelje. Vendar pa so zelo
neučakani, saj človek vozilo še niti ne ustavi, pa se že drenjajo in so nestrpni, prihaja tudi do
verbalnega nasilja do delavcev., do fizičnega obračuna med njimi samimi. Tudi sam je to
problematiko že opazil, saj se Romi zadržujejo v Zbirnem centru v večjih skupinah. Predlaga, da se
podvzame določene ukrepe, da bo prišlo do normalnega delovanja zbirnega centra.
Svetnik Martin Duh:
Kot je že omenil pri sprejemu poročila ZTK Beltinci je občina lani v projektu prestavitve brodu na
novo lokacijo da tudi za novo cesto poveže novo brodišče. To se je v preteklosti delalo bolj po domače
in teren se je lažje vzdrževal, sedaj pa bo treba na novo to cesto gramozirati, pa se postavlja
vprašanje št. 82 v zvezi s tem, saj ob dejstvu, da je v bližini cesta iz leta 57, ko se je delal kataster na
k.o. Melinci redna cesta, ki je v lasti občine in ta povezuje Krapje in Melince in problem je ta, da se v
preteklosti tej cesti ni posvečalo velike pozornosti in je zarasla (parc. št. 2204) – preda grafično
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predlogo. Ta cesta je ob stalni uporabi traktoristov in gozdnega gospodarstva postala t.i. bližnjica oz.
javna cesta. Ta nova cesta, ki pelje no novega brodišča nima pravne podlage za javno cesto in nima
soglasja lastnikov kot to zakon dovoljuje. Na to opozarja že nekaj časa, saj bo potrebno z geometrom
to problematiko rešiti – vendar pa se je potrebo zavedati, da je že storjena krivica in škoda v višini in
velikosti kar pol hektarja zemljišča, v bližini pa je cesta v občinski lasti, ki ni bila vzdrževana.
Obstajata dve možnosti,m odvisno kakšno bo izbrala občina, torej ali obnovi staro cesto ali pa
odkupi novo cesto in se spelje v javno cesto.
Nadalje še pove, da je v križišču - zaselek Štrigova-Ciglarsko naselje, montiran kanalizacijski
rezervoar in je dvignjena cesta 15 cm in zraven ceste ob asfaltu z desne strani je montirana
nadzorna tabla in ves promet se odmika od tega, da se je ne bi zadelo in se tako vozila vozijo po levi
strani po bankini – opozarja na morebitne poškodbe in kasnejše tožbe in v izogib temu predlagapredlog št. 82, da se to pregleda in da se en meter tam v dolžino dodatno asfaltira, ker je križišče
stisnjeno ne pod pravim kotom.
Martin Duh postavlja še vprašanje št. 83, zakaj oz. potrebno je urediti križišče pokositi travo na
relaciji Beltinci-Bistrica v smeri za Melince, ki je na k.o. Beltinci in prosi Beltinčane in občino, da se
naj to uredi.
Svetnik Štefan Perša:
Odbor za prostorsko planiranje in občinsko premoženje je na svoji 9 seji, 11. maja 2012, katerega
predsednik je, tam določene pobude dal in te so sledeče: pobuda 120 - odbor zahteva od župana da
skliče okroglo mizo s predsedniki krajevnih skupnosti na temo lastništvo KS-ov in občine ter
upravljanje premoženja; pobuda 121 – odbor predlaga občinski upravi, da na predlog Martina Viraga
prouči predlog oprostitve plačila komunalnega prispevka za društva. Pobuda št. 122 – sam predlaga,
da se imenuje komisija za ugotovitev kritičnih točk na občinskih cestah skupaj z predsedniki
krajevnih skupnosti kot je bilo to že obljubljeno pred časom. Pobuda št. 123 – predlaga se občinski
upravi, da opravi kategorizacijo občinskih cest po/v odloku o občinskih cestah in imenuje komisijo,
ki opravi pregled, župan pa posreduje končni predlog na občinski svet.
Svetnik Alojz Sraka:
Ima pisno pobudo št. 124 predlagatelja sveta KS Lipovci in se nanaša na občinski svet predmet je
povečanje sredstev za tekoče poslovanje KS-ov. KS-i se v sedanjem času, posebno od takrat ko nam
je občinski svet z Odlokom v preteklem letu odvzel pristojnosti kasiranja komunalnega prispevka,
spopadamo s pomanjkanjem finančnih sredstev za redno in normalno poslovanje oziroma pokrivanje
vseh stroškov, ki nastanejo pri rednem in tekočem delovanju KS-ov. Poleg funkcionalne dejavnosti je
potrebno pokrivati v zimskem času (6 mesecev) stroške ogrevanja prostorov, kjer društva opravljajo
svoje redne dejavnosti, najmanj dvakrat tedensko so vaje ljudskih pevk in moškega pevskega zbora,
ogrevanje dvorane za prireditve starejših, za sprejem žensk, za srečanje medobčinsko na Pavlovo in
razne prireditve (RK, razne delavnice, tedenska telovadba, občasne folklorne vaje). Pokrivamo stroške
prireditev za novorojence, za sprejem žensk, za izdajo oz. tisk letnega glasila za vsako gospodinjstvo,
za čistila, za nabavo nujnega orodja in drobnega materiala za vzdrževanje okolja, za servisiranje
strojev in naprav za vzdrževanje okolja, za druga manjša popravila, za elektriko, za barve ter za
druge stvari. Seveda so sejnine članov sveta in nujni prevozi del teh stroškov v vseh KS-ih. Pa tudi
vsa naša društva potrebujejo finančno in materialno minimalno vzpodbudo svoje KS za prostovoljno
delovanje, ki po svoji vrednosti daleč presega razpoložljiva finančna sredstva (tudi tista iz razpisa
občinskega proračuna). Predlaga se, da se za njeno redno poslovanje KS povečajo mesečni transferi
KS-om s strani občine bodisi iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče ali iz drugega naslova.
Namreč vse krajevne skupnosti imajo podobne težave. Prepričani so, da se vsi člani OS strinjajo s
trditvijo: kolikor bo dobro delovala in bo dobro razvita vsaka KS, toliko bo dobro delovala celotna
občina. In zato pričakujejo ustrezen odziv. Alojz Sraka predlaga tudi na to tematiko, da se skliče
sestanek KS-ov o tem ter da naj se povabi na sestanek tudi člane komisije za medgeneracijsko
sobivanje in vseživljenjsko učenje.
Nadalje sprašuje (84) kako je s položnicami za NUSZ – pol leta bo že skoraj minilo, položnic za prvi
obrok plačila pa še vedno ni. To je stalnica – oz. problem, s katerim se srečujejo že ves čas in zato v
izogib da ne bo prihajajo do nepotrebnih nevšečnosti in težav ter zamud, naj se položnice čim prej
pripravijo. Prav tako želi da se svetnikom poda poročilo o tem, koliko je bilo pobranega komunalnega
prispevka po KS-ih, ta podatek naj pripravi občinska uprava – predlog 83.
Daje pa ob koncu še tehnični predlog št. 84 o tem, da naj se polotok Lipovci-Gančani nekoliko še
asfaltira – 20 cm dodatno, čeravno je narejen po pravilih, vendar pa ko se voziš po rondoju, ni tako v
redu, kot bi moral biti.
Svetnik Igor Adžič:
Daje pobudo št. 125 saj ga občani sprašujejo saj na občinski svet naslavljajo svoja vprašanja,
pomisleke, vendar pa le-ta ne pridejo na občinski svet oz. ga zanima, kjer končajo vsa ta vprašanja,
ker jih svetniki ne dobijo na mizo oz. na sejo.
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Pobuda 126 - glede razvrstitve klopi v sejni sobi, se je pogovarjal s kolegi svetniki in le-ta (čeravno je
že 16 seja sveta), ni tako zelo posrečena oz. bi se lahko uredilo drugače – navaja 16. člena statuta ki
pravi, da o organizaciji odloča občinski svet- to je njihova pravica.
Pobuda 127 - glede na izvajanje kolega svetnika Jožeta Ružiča podaja dopolnitev ker prevladuje
mnenje oz. javno mnenje ljudi, da ne verjamejo v javne razpise. Male zneske opredeljuje navodilo o
izvedbi javnih naročil…našega je sprejel prejšnji župan-današnji župan navodilo izvaja, je pa Igor
Adžič zaskrbljen, ker ne župan ne strokovne službe niso ugotovile, da je navodilo neveljavno, ni bil
noveliran, saj je prišlo tudi do spremembe zakonodaje. Na vse to so že večkrat opozarjali torej vzbuja
opravičeni oz. neopravičeni dvom saj ne piše na katero pravno osebo se nanaša ter je brez pravne
podlage tudi zapisano tisto kar je v 3. členu. To navodilo naj se nemudoma popravi in naj bo o tem
obveščen.
Nadalje daje predlog št. 85 da naj se na internetni strani občine dodatno pripravi novi zavihek oz.
podstran za javna naročila in vsa naročila malih vrednosti ter tako poziva vse zainteresirane
dobavitelje, da se javljajo in ponujajo. Ko bo vse javno objavljeno več ne bo raznoraznih vprašanj in
ugibanj, v vsakem trenutku je sledljivost zagotovljena in tisti, ki se bo čutil ogroženega bo lahko
zgodbo v danem momentu tudi preveril. To ne pomeni nobeno omejevanje, vendar pa je decitirano
zapisano v veljavni zakonodaji kaj so pristojnosti občinskega sveta in župana.
Svetnik Alojz Ladislav Horvat:
Glede predloga za ureditev prometa v Beltincih - cesta od trgovine do glavne ceste bi se naj zaprla,
tako da bi bila enosmerna, preko Štusove hiše bi bil speljan parking – to se mu ne zdi preveč
pravilno oz. normalno, saj bi bilo potrebno potem še most preko Črnca narediti. (predlog 86)
Daje še predlog 87 glede Gregorčičeve ulice, da naj se čim prej zaključijo projekti in da se bo začelo
iti v odkupe zemljišč in da se bo to uredilo.
Svetnik Matej Zavec:
Pove, da v točki pobude in vprašanja imajo svetniki pravico in dolžnost, da prenašamo pobude s
strani občanov. Prav je, da to možnost izkoristijo, njihova obveza do volivcev pa je, da se preko te
točke v javnem interesu tudi od neke mere javno izpostavijo. Nikakor pa se ne more strinjati, da za
mikrofonom operirajo s konkretnimi imeni in priimki, dokler potekajo pogovori in usklajevanja.
Župan je dosegljiv in pripravljen za pogovor, zato daje pobudo, da v takšnih konkretnih primerih
zadeve peljejo previdno in ne pred očmi javnosti. Žal so bili na prejšnji seji določeni posamezniki
izpostavljeni, kar lahko po njegovem mnenju škoduje njihovim poslovnim interesom (pobuda št. 128)
Svetnik Slavko Petek:
Se v uvodu dotakne predloga in tega kar je povedal svetnik Matej Zavec. Res je bilo operirano z
imeni, vendar pa bi se tudi lahko odločili drugače, ni pa bilo namerno saj je pri tem šlo za konkreten
primer, ker je imel druge razloge.
Nadalje daje pobudo št. 129 županu dr. Mateju Gombošiju, da naj bi se ponovno kot je bila to praksa
prej uvede pogovor in dajanje odgovorov na vprašanja občanov in občank, na interni televiziji v
večernem času vsaj enkrat mesečno.
Prav tako županu pove, da ga na nekaterih prireditvah pogrešajo, kar potem kvari medsebojno
komunikacijo in ustvarja negativizem med ljudmi. Glede dobrodelnih prireditev pa se kot sam ve,
vabila ne pošiljajo, vendar pa vse to naj ne zveni kot karanje ampak iznesel je to, kar sam opaža.
Postavlja vprašanje št. 85 ali je posledica varčevanja občine tudi to, da za praznike (27. april in 1.
maj) niso bile izobešene zastave in ali je za vsako pregorelo žarnico in toaletni material potrebno
prositi župana, če lahko to odbori, da se to zamenja oz. namesti.
Ob koncu pa še povabi vse prisotne na edinstvene dogodke 24. in 26. maja 2012 – Pacev glasbeni
maj – pod okriljem Evropske prestolnice kulture.

Svetnik Jožef Ferčak:
Meni, da je glede na pobudo KS Lipovci, ki jo je iznesel kolega svetnik Alojz Sraka, še vedno premalo
povezave in kontakta ter pogovora med krajevnimi skupnostmi in občin torej županom. Določeno
problematiko bi na takih in podobnih sestankih lahko hitro in učinkovito rešili in se pogovorili tudi o
ostalih težavah in razčistili določene dvome. To je njegova pobuda št. 130.
Svetnica Gena Virag daje repliko svetniku Mateju Zavcu saj je glede omenjanja priimkov investitorjev
na prejšnji seji sveta imela soglasje od njiju samih, da lahko njuna imena javno tudi omeni. Sama je
delala v šolstvu in ve ter se zaveda kako občutljive so te stvari in zato je vedno pazljiva. Matej Zavec
sicer to ni vedel a dobro je, da je imela kolegica svetnica soglasje, vendar pa je na to problematiko
moral opozoriti.
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Svetnik Marjan Balažic:
Izraža zaskrbljenost, saj se bo nivo cest po asfaltiranju po vaseh dvignil in bo tako nivo dvorišč nižji
od nivoja cest – naj se predvideva odvodnjavanje po vaseh, ker bodo drugače težave in problemi – to
je njegova pobuda št. 131.
Svetnik Alojz Sraka:
Želi povedati oz. daje generalno repliko, da so v javnem prostoru, da so vsi v službi javnosti ter če
posluje nekdo z javno ustanovo in je njegova ustanova javno vidna oz. dostopna na spletu torej so
javni tudi njihovi imeni in priimki.
Svetnik Roman Činč:
Želi povedati, da se stvari niso razrešile v taki smeri, da bi bili ljudje zadovoljni. Na zboru krajanov
so obravnavali nekaj tem (vprašanje št. 86): strugo potoka Črnca novelirati, ureditev centra Beltinci,
ureditve dovoljenja, da se s kolesi občani lahko vozijo po pločnikih-torej posledično namestitev
prometne signalizacije z znaki, razširitev križišča Mercator Zvezda, ker je preozko. Tudi njih v KS
zanima obrtna cona torej v kakšnem stanju je ta projekt. Nadalje urejanje parka – v tem bi želeli
videti še kaj več – torej kakšen je cilj urejanja ribnika? Koliko je to stalo in kje so se našla sredstva
za to, ga zanima ter ali bo to transparentna in dolgoročna rešitev. Cesta za Ogradi je bil vedno
projekt KS a po sprejetju odloka za komunalni prispevek pa se bo potem občina dalje ukvarjala s
tem, torej kaj bo občina naredila, da bo možna tam izvajati gradnje, ljudje čakajo na odziv, saj so že
dobili določene papirje za prodajo zemljišč, vendar pa je sedaj vse potihnilo in nihče o tem več nič ne
pove. Nadalje krajane Beltinec tudi zanima projekt Gregorčičeva, ki je za nje tudi velikega pomena.
Zavedati se je potrebno da je vsakodnevno večino časa v letu povečan promet tako peščev (učencev),
kolesarjev, tudi vozila. Daje predlog št. 88, da naj občinska uprava v hodniku, kjer ima nameščeno
oglasno desko ali na kakšnem drugem vidnem mestu v pritličju stavbe izobesi seznam na koga se
lahko občani in vaščani v primeru vprašanj, pobud, predlogov obrnejo na občini – torej kateri od
zaposlenih je zadolžen za kakšno področje. Županu nato preda zapisnik sveta KS Beltinci, v katerem
so zapisane tudi vse ostale pobude in predlogi njihove KS.
Svetnik Alojz Forjan
Daje pobudo št. 132 glede na to, da imajo predstavitev nove CD plošče pevcev v njihovi KS ter da je
pred nekaj časa bilo izrečeno razočaranje, da se župan ne udeležuje vseh prireditev v občini, mora
dodati, da se tudi svetniki ne udeležujejo prireditev in torej daje pobudo, da naj to velja za vse enako.

AD 9 - Aneks št. 1 k Pogodbi o izgradnji, obratovanju in skupnemu upravljanju projekta
»Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B.« (prej 7)
Pri tej točki poda obrazložitev v uvodu župan dr. Matej Gomboši, ki prisotne seznani z vsebino
aneksa št. 1 k omenjeni pogodbi. Koordinator projekta Občina Gornji Petrovci namreč je v finančnih
težavah in ne more izvajati plačevanja, zato bi se naj s sprejetjem omenjenega aneksa preneslo
poslovanje na Občino Grad. Če aneksa ne sprejmemo je lahko ogrožen celotni projekt. V tej fazi se ne
bo še podrobneje razpravljalo o samem projektu, o tem bo meseca junija govora na takratni seji, tudi
delovna telesa občinskega sveta bodo pregledala dokumentacijo glede določitve oz. dogovora o
skupnem upravljalcu. Dodatno prisotne še seznani, da sprejetje tega aneksa nima nobenih finančnih
posledic za občino, to je le formalni sklep ki ni vezan na nobena sredstva.
Svetnik Jožef Ferčak se strinja da se prenese na drugo občino, vemo kako je z občino Gornji Petrovci,
vendar pa postavlja vprašanje, kaj bo naša občina imela od tega projekta-pomurskega vodovoda.
Sam namreč ve, da je tu ogromno izdelanih projektov, vendar pa naši sekundarni vodi so stari že
preko 40 let in to je naša največja skrb, to bi bilo treba urediti.
Župan mu odgovori, da so naše pridobitve oz. da je v projekt vključeni vodni stolp, ki je v zelo slabem
stanju – vzdrževanje nas dosti stane, zamenjava transportnih primarnih vodov-zajeto tudi v prvi fazi,
kar je najbolj sigurno ter tudi 8 km najbolj kritičnih delov sekundarnega omrežja. Zajeta so tudi
nova črpališča Dokležovje in ČN –torej dodana vrednost za nas je bistveno večja.
Janez Senica,direktor JKP Komune Beltinci d.o.o. doda še, da imam gradbeno dovoljenje, potrdil je
navedbe župana o tem, kaj vse je zajeto v prvi fazi projekta pomurski vodovod.

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
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Glasovanje: ZA: 15, PROTI:1.

Sklep št. 199/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Aneks št. 1 k Pogodbi o izgradnji, obratovanju in
skupnem upravljanju projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem B«, v predlagani vsebini in
obliki.

AD 10 - Imenovanje komisije za priznanja in nagrade Občine Beltinci (prej 8)
Predsednik KMVVI, Matej Zavec je podal poročilo z njihove zadnje seje komisije. Predlog sklepa o
imenovanju komisije za priznanja in nagrade OS Občine Beltinci se daje v sprejem občinskemu
svetu.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se izvede glasovanje.

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI:1.
Sklep št. 200/V:
I. V komisijo za priznanja in nagrade Občinskega sveta Občine Beltinci za leto 2012 (v
nadaljevanju: komisija) se imenujejo naslednji člani:
1. Željko Ritlop, Gančani 165, kot predsednik
2. Jože Erjavec, Lipovci 68, kot član
3. Regina Ozmec, Ravenska 3, kot članica
4. Viljem Horvat, Dokležovje, Sončna 2, kot član
5. Simon Horvat, Dokležovje, Ob Naklu 9, kot član.
II. Mandat v komisiji se začne z dnem imenovanja in poteče s poteče s potekom koledarskega
leta 2012.
III. Okvirne naloge in pristojnosti komisije so določene v Odloku o priznanjih Občine Beltinci.
IV. Sklep velja z dnem sprejetja.

AD 11- Predlog Odloka za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Beltinci-2. obravnava.

Pri tej točki poda obrazložitev v.d. direktorja občinske uprave, Venčeslav Smodiš.
Predlog odloka so pregledala na svojih sejah tudi delovna telesa OS. Poročilo podajo: odbor za
prostorsko planiranje, odbor za gospodarstvo in statutarno pravna komisija.
Predsednik statutarno pravne komisije, Igor Adžič poda poročilo iz njihove seje komisije ter da
komisija predlaga odlok v sprejem z že vključeno spremembo.
Odbor za prostorsko planiranje, kot pove predsednik Štefan Perša je na svoji 9. seji prav tako
pregledal predlog odloka in predlaga se OS, da ga sprejme oz. potrdi.
Predsednik odbora za gospodarstvo, Marjan Balažic pove, da je tudi njihov odbor na svoji seji
obravnaval omenjeni odlok ter da so sprejeli sklep, da naj se poda soglasje oz. da se odlok naj
sprejme.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI:0.
Sklep št. 201/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine
Beltinci v 2. obravnavi.
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AD 12 - Predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Beltinci -2. obravnava.
Podrobno vsebino Odloka o občinskih cestah v Občini Beltinci v 2. obravnavi poda v.d. direktorja
občinske uprave, Venčeslav Smodiš.
Omenjeni odlok so pregledala tudi delovna telesa: odbor za gospodarstvo, odbor za prostorsko
planiranje ter statutarno pravna komisija.
Marjan Balažic kot predsednik odbora za gospodarstvo pove, da je bil odlok na seji pregledan in
predlaga se sklep, da naj OS odlok v 2. branju potrdi.
Igor Adžič, predsednik statutarno pravne komisije pove, da med dvema obravnavama ni prišlo do
bistvenih sprememb v vsebini odloka, zato naj ga OS potrdi v predlagani obliki. Nadalje še
predsedujočega spomni na proceduro v smislu nadaljevanja seje OS po preteku 4 ur brez sprejetega
sklepa o njenem nadaljevanju oz. prekinitvi -trajanje seje namreč določa občinski svet in ne župan.
Odbor za prostorsko planiranje je na svoji 9. seji odlok v 2. branju predela in predlaga se, da se ga
sprejme. Dodatno še občinski upravi, direktorju JKP Komune d.o.o. Beltinci, da predelajo 22., 23.,
32. in 33. člen in prosi župana da skliče sestanke. Sam kot predsednik odbora in tudi osebno želi, da
se do občinskega premoženja obnašamo gospodarno in preudarno, letos pa zelo slabo ravnamo z
obcestnim svetom, zato nam cestišča preveč propadajo in preveč denarja trošimo za njihovo
popravilo. Nadalje ga zanima da se mu obrazloži zakaj občina, glede na to, da je ena parcela v k.o.
Lipa razparcelirana, tja dela cesto, če pa se bo ta parcela prodala, ne ve ali je ena občinska ali dve.
Župan mu odgovori, da se bo glede konkretne parcele preverilo stanje, občina pa je skrbna glede cest
in bo tudi v bodoče.
Alojz Sraka glede poljskih poti, ki jih v občini imamo kar 50 – 60 km, čeravno le-te niso predmet tega
odloka pa ga zanima, čeravno nimamo nič določeno o tem v odloku, kako jih bomo v prihodnje
urejali torej iz katerih virov se bo obnova in vzdrževanje le-teh financiralo. V KS Lipovcih so namenili
ogromno sredstev za vzdrževanje poljskih poti, poti je isto, traktorji se še vedno vozijo po njih,
čeravno je kmetov manj – mogoče bi bilo dobro, tako predlaga sam, da bi bilo potrebno o tem
premišljevati v prihodnosti.
Župan mu odgovori, da bi iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko ta zadeva šla kot je
bilo to v preteklosti in bi se iz tistega naslova to uredilo.
Alojz Sraka replicira županov odgovor v smislu tega, da je vse to res, kar navaja, vendar pa moramo
biti realni – ceste uporabljajo namreč veliki pridelovalci hrane in z vidika demokratičnosti to ne gre
nikakor skupaj-sredstva NUSZ so stroko namenska sredstva za infrastrukturo za vse prebivalce
občine.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI:0.
Sklep št. 202/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o občinskih cestah v Občini Beltinci v predlagani
vsebini in obliki – v 2. obravnavi.
Župan dr. Matej Gomboši predlaga članom in članici občinskega sveta da se izrečejo z glasovanjem o
tem, ali se bo seja občinskega sveta nadaljevala ali ne. Predlaga, da se seja nadaljuje – ta predlog
daje prisotnim na glasovanje.

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI:0.
Sklep št. 203/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme sklep o tem, da se 16. seja občinskega sveta nadaljuje
tudi še po preteku 4 ur trajanja.
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AD 13 – Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci -2. obravnava
Pri tej točki poda poročilo v.d. direktorja občinske uprave, Venčeslav Smodiš, ki predstavi vsebino
odloka.
Odbor za gospodarstvo je na svoji 10. seji obravnaval omenjeni odlok. Predsednik Marjan Balažic
pove, da odbor predlaga OS, da odlok v 2. branju sprejme.
Statutarno pravna komisija je na svoji seji prav tako obravnavala omenjeni odlok. Predsednik Igor
Adžič prisotnim pove, da se komisija strinja, da se omenjeni odlok v 2. obravnavi v predlagani obliki
in vsebini sprejme.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI:0.
Sklep št. 204/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci v
predlagani vsebini in obliki – v II. obravnavi.

AD 14 - Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini
Beltinci- enofazni postopek.

V.d. direktorja občinske uprave, Venčeslav Smodiš predstavi spremembe in dopolnitve pravilnika o
spodbujanju podjetništva v Občini Beltinci.
Župan dr. Matej Gomboši doda, da je odlok bilo potrebno uskladiti z zakonodajo, zato sprememba letega.
Marjan Balažic, predsednik odbora za gospodarstvo pove, da je odbor na svoji seji sprejel sklep, da
naj OS sprejme omenjeni predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o spodbujanju podjetništva z
opombo, da naj bo imenovanje komisije v pristojnosti občinskega sveta – župan poda obrazložitev, da
je ta sprememba v spremembi pravilnika že upoštevana.
Igor Adžič, predsednik statutarno pravne komisije se strinja z Marjanom Balažicem, komisija je tudi
pregledala na svoji seji omenjeni predlog sprememb pravilnika in predlaga se OS, da ga potrdi oz.
sprejme.
Razprave pri tej točki ni, zato se predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI:0.
Sklep št. 205/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci –enofazni postopek.

AD 15 - Letni program ukrepov dodeljevanja državnih pomoči na področju ohranjanja
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci 2012.

in

Poročilo pri tej točki poda v.d. direktorja občinske uprave, Venčeslav Smodiš. Pove, da letni program
sprejme občinski svet na predlog odbora za kmetijstvo.
Letni program ukrepov je na svoji seji pregledal odbor za kmetijstvo, predsednik Štefan Žižek poda
poročilo.
Svetnika Igorja Adžiča zanima ali imajo pravico do koriščenja omenjenih sredstev po tem programu
za ukrepe tudi svetniki kot funkcionarji – predlaga, da o bčinska uprava naj pridobi odgovor o tem.
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Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI:0.
Sklep št. 206/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za kmetijstvo predlagani Program
ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Beltinci za leto 2012, predvidenih v 8., 10., 11. in 13. členu Pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci in
sicer:
a) Za ukrep iz 8. čl. pravilnika: »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo« točka 4.1. Posodabljanje kmetij-za nakup rastlinjakov in opreme (
investicije v rastlinjake, zamenjava folije, namakalne cevi, folije za prekrivanje iz
tkanine, talne-perfurirane folije) je pomoč do 30% vrednosti oz. upravičenih stroškov.
Okvirna skupna višina sredstev za ta ukrep je: 8.000,00 EUR;
b) Za ukrep iz 8. Čl. Pravilnika: »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo« točka 4.1 Posodabljanje kmetij-stroški opreme za hleve (privezi, boksi,
inštalacije, mlekovodi, napajalniki, računalniški programi) je pomoč do 30% vrednosti
oz. upravičenih stroškov. Okvirna skupna višina sredstev za ta ukrep je: 4000,00 EUR.
c) Za ukrep iz 8. čl. pravilnika: »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo« 4.3. Urejanje kmetijskih zemljišč-stroški agromelioracij: stroški
investicijskega programa in izvedba agromelioracijskih del (odstranjevanje zarasti,
ravnanje zemljišča, nasipanja, strojne storitve, uravnavanje PH vrednosti) je pomoč do
40% vrednosti oz. upravičenih stroškov. Okvirna skupna višina sredstev za ta ukrep je:
46.000 EUR;
d) Za ukrep iz 10. čl. pravilnika »Pomoč za plačilo zavarovalnih premij« : za ukrep iz 4.
točke (sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje živali zaradi bolezni) je pomoč
do 20 % vrednosti oz. upravičenih stroškov. Skupna okvirna višina sredstev za ta ukrep
je: 2.000,00 EUR;
e)

za ukrep »Pomoč za arondacijo (zaokrožitev) zemljišč« (11. čl. pravilnika) se sofinancira
100% za upravičene stroške pravnih in upravnih postopkov (za plačilo upravne takse
za odobritev pravnega posla, za notarsko overitev pogodbe in za plačilo takse za
zemljiškoknjižni predlog); skupna okvirna višina za izvedbo tega ukrepa je 1.500,00
EUR;

f)

za ukrep iz 13. čl. pravilnika »Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju«izobraževanje usposabljanje kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se
predvidi intenzivnost pomoči 50% upravičenih stroškov. Okvirna višina sredstev za
izvedbo tega ta ukrepa je 1.500,00 EUR.

V primeru neizkoriščenosti sredstev v določenem ukrepu, se sredstva lahko prenesejo v
ukrep, kjer bo potreba.

Ker je bil s tem dnevni red 16. redne seje občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, je župan dr.
Matej Gomboši sejo zaključil ob 22.45 uri.

Posnetek te seje, se hrani v Arhivu Občine Beltinci na DVD-ju.

Zapisala:
Lilijana ŽIŽEK

Župan:
dr. Matej GOMBOŠI
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