OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
ZAPISNIK
13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI,
ki je bila 02.02.2012 ob 17.00 uri
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci

PRISOTNI:

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

ODSOTNI:

Dušan Horvat.

PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik NO, Izidor Lebar, računovodja v občinski upravi, Štefan
Činč, višja svetovalka Tatjana Trstenjak, v.d. direktorja OU, Venčeslav Smodiš,
Sejo vodil: dr. Matej Gomboši, župan.
Župan, dr. Matej Gomboši pozdravi vse prisotne in predlaga v sprejem dnevni red 13. redne seje
Občinskega sveta Občine Beltinci.
Razprave o vsebini dnevnega reda ni bilo, zato je župan dal vsebino dnevnega reda na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 158/V:
Sprejme se dnevni red 13. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci:
1. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in k določitvi
subvencioniranja cene te storitve v letu 2012 v Občini Beltinci.
2. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem
vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci.
3. Potrditev zapisnikov in realizacija sklepov 12. redne, 2. izredne in 2. dopisne seje
Občinskega sveta Občine Beltinci.
4. Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini.
5. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
6. Odlok proračunu Občine Beltinci za leto 2012-II. obravnava.
7. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na
območju Občine Beltinci-2. obravnava.
8. Odlok o občinskih taksah v Občini Beltinci-II. obravnava.
9. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci-I. obravnava.

AD 1 - Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in k določitvi
subvencioniranja cene te storitve v letu 2012 v Občini Beltinci
Center za socialno delo Murska Sobota že več let na podlagi sklenjene pogodbe izvaja v Občini
Beltinci socialno varstveno storitev pomoč družini na domu. Občina je dolžna na podlagi Zakona o
socialnem varstvu (99. člen) financirati to storitev. Cena storitve pomoč družini na domu je
odvisna od števila opravljenih efektivnih ur socialne oskrbovalke na domu oskrbovalca na mesec.
Glede na veljavno zakonodajo, da se iz proračuna občine financira pomoč na domu najmanj v
višini 50 % pomeni, da bo občina za izvajanje storitve pomoč na domu je 17,90 evra za efektivno
uro. Dejansko bo morala zagotoviti59,67 % subvencijo (10,67 eur/uro) k »ekonomski« ceni storitve
pomoči na domu (v višini 50 % oz 7,24 eur/uro k ceni neposredne storitve uporabnikov in 100 %
oz. 3,44 eur/uro k ceni za stroške vodenja). Cena 1 ure opravljene storitve pomoč družini na domu
bo za uporabnika storitve 7,23 eur/uro. Finančna sredstva, ki jih bo potrebno zagotoviti za
izvajanje storitve pomoč družini na domu v proračunu Občine Beltinci za leto 2012 se ocenjuje na
23.928,16 eur, med tem, ko so bila planirana za leto 2011 v višini 26.587,75 eur.
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To točko je z finančne plati obrazložila prisotnim gospa Andreja Vrbančič iz Centra za socialno delo
Murska Sobota.
To točko je obravnaval na svoji seji odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
OS Občine Beltinci dne 11.01.2012. Predsednik Slavko Petek je podal prisotnim poročilo ter sklep
njihovega odbora v zvezi s podajo soglasja k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in k
določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2012. Odbor predlaga Občinskemu svetu Občine
Beltinci, da predlagani sklep sprejme oz. potrdi.
Svetnika Mateja Zavca zanima vsebina same storitve, saj je finančni del bil zelo nazorno
obrazložen. Je sicer zadovoljen, da Center za socialno delo Murska Sobota sodeluje in nudi
pomoči našim občanom, vendar pa je teh oblik, če se ne moti, še kar nekaj?
Gospa Vrbančičeva v svojem odgovoru svetniku podrobno predstavi vsebino programa o katerem je
govora pri tej točki dnevnega reda in ki so namenjena izključno upravičencem, ki živijo doma in ki
se sami ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa jim iz najrazličnejših razlogov ne morejo te
pomoči nuditi. Ta pomoč namreč nadomešča potrebo po namestitvi v domove, ta storitev se torej
prilagaja potrebam posameznega uporabnika. Ta oblika pomoči občine stane veliko manj kot pa
oskrbovanje v domih za starejše in je namenjena za starejše nad 65 let, invalide, prizadete osebe,
za osamljene, ki potrebujejo to obliko pomoči.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 159/V:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu
v letu 2012 v Občini Beltinci, predlagane s strani izvajalca te storitve-Centra za socialno
delo Murska Sobota in k subvencioniranju te cene v letu 2012 v predloženi vsebini.

AD 2 - Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem
vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci
Pri tej točki je strokovni del obrazložitve podala ravnateljica Vrtca Beltinci, Martina Vidonja.
Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem
zavodu Vrtec Beltinci zajema opredelitev plačevanja cene v kombiniranih oddelkih. Do sedaj
namreč to ni bilo opredeljeno. Ministrstvo je vodstvu vrtca poslalo priporočilo, da naj se obrne na
ustanoviteljico – občino, ki naj to čim prej uredi. Sama sprememba sklepa na povišanje
ekonomske cene oz. spremembo le-te nikakor ne bo vplivala.
Ta predlog dopolnitve je obravnaval tudi Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti Občinskega sveta Občine Beltinci, Petek Štefan, predsednik je podal pri tej točki
poročilo in sprejeti sklep.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato župan predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.

Sklep 160/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in
plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci.

AD 3 - Potrditev zapisnikov in realizacija sklepov 12. redne, 2. izredne in 2. dopisne seje
Občinskega sveta Občine Beltinci
1.Zapisnik 12. redne seje OS

Župan dr. Matej Gomboši daje vsebino zapisnika v razpravo.
Razprave ni bilo, zato se predlaga glasovanje o potrditvi vsebine zapisnika.
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Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 161/V:
Sprejme se vsebina zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani
vsebini in obliki.

2.Zapisnik 2. izredne seje OS
Župan dr. Matej Gomboši daje vsebino zapisnika v razpravo.
Razprave ni bilo, zato se predlaga glasovanje o potrditvi vsebine zapisnika.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.

Sklep št. 162/V:
Sprejme se vsebina zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani
vsebini in obliki.

3. Zapisnik 2. dopisne seje OS
Župan dr. Matej Gomboši daje vsebino zapisnika v razpravo.
Razprave ni bilo, zato se predlaga glasovanje o potrditvi vsebine zapisnika.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.

Sklep št. 163/V:
Sprejme se vsebina zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani
vsebini in obliki.
Pri tej točki so prisotni prejeli tudi realizacijo sklepov prejšnjih sej. Iz vsebine je razvidno, da so
bili vsi sklepi realizirani.

AD 4 - Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini
Pri tej točki župan dr. Matej Gomboši prične poročilo s tem, da prisotne seznani z aktivnostmi
glede komasacij v občini. Postopek izvedbe komasacij v določenih vaseh so že dosegle predpisanih
66 %, v Dokležovju pa so že tako daleč, da je na upravno enoto vložena kompletna dokumentacija.
Vse ostale krajevne skupnosti – vaške odbore za izvedbo postopka komasacij poziva, da gredo čim
prej na teren in se poskušajo potruditi, da bo realizacije tega procenta ali pa še več prišlo, torej da
bodo občani h izvedbi komasacij tudi pristopili.
Glede izgradnje kanalizacijskega omrežja v občini pa želi povedati, da se aktivnosti izvajajo sproti
in da tekoče tudi plačujemo kot tudi pošiljamo zahtevke kot je predvideno. Vse je tudi v pripravi,
saj se čaka še sprejetje državnega proračuna oz. rebalansa.
Za boljšo informiranost gradnje kanalizacije in čistilne naprave smo kot smo napovedali pred
časom naredili tudi na spletni strani povezavo, kjer si vsi zainteresirani lahko ogledajo grafični
prikaz izgradnje kanalizacije, torej, kako le-ta napreduje po vaseh oz. kako se izvaja. Vse to seveda
za boljšo obveščenost občanov.

Prav tako se nadaljuje praksa oglaševanja za naše glasilo – mali rijtar. Glasilo bo izhajalo nekoliko
pogosteje, da bo sledljivost in berljivost ter aktualnost objavljenih člankov večja. Vabi pa ob tej
priložnosti župan dr. Matej Gomboši vse podjetnike, da naj se obrnejo na Agencijo Klar Murska
Sobota, ki je bila v razpisu izbrana za ta del oglaševanja ter da se naj dogovorijo z njimi, če želijo
objaviti svoj oglas.
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V nadaljevanju te točke župan še prisotne informira glede elektrifikacije železniške proge
Pragersko- Hodoš. Izvajajo se namreč še določene meritve (nadvozi, izvajajo se še vedno odkupi,
kjer je to potrebno, protihrupne ograje…).
Z podjetjem Panvita Murska Sobota se je občina uspela dogovoriti glede selitve njihove proizvodnje
jagod in špargljev na parcelo oz. zemljišče proti Gančanom ter s tem dogovor za uporabo vode iz
tamkajšnjega črpališča.
Ponovno župan dr. Matej Gomboši prisotne obvesti, da na občini deluje še naprej energetska
svetovalna pisarna, kot je to bilo v lanskem letu. Prisotne še seznani, da je občina pristopila k
ureditvi parka v Beltincih-ureditvi ribnika z okolico.
Prav tako je zelo pozitivno to, da so izobraževalne organizacije blizu nas uspele na javnih razpisih
glede nudenja brezplačnega izobraževanja za naše občane. Vsi, ki so željni znanja ter bi se želeli
udeležiti različnih brezplačnih delavnic, naj se povežejo z Ljudsko univerzo v Murski Soboti ter RA
Sinergija M. Toplice.
Vse prisotne prav tako vljudno povabi na slavnostni podpis prejemnikov štipendij iz Občine
Beltinci, ki bo to soboto ter na osrednjo občinsko proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, ki
bo na predvečer praznika, v torek 7. februarja 2012. V tem mesecu pa prav tako bo izveden
dobrodelni projekt s prikazovanjem starih risank po krajevnih skupnostih- ta projekt bo izveden
med zimskimi počitnicami.

AD 5 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci
Svetnik Alojz Sraka:
Vesel je dobrih novic in ker moramo iti naprej in reševati kar še ni rešeno, da je tri pobude: prva
se nanaša na to, da je v regionalni prilogi Dnevnika bil objavljen članek o tem, da dediči grofice
Zichyi, ker niso upravičeni do vračila, ker so se našli novi dokumenti o državljanstvu imenovane
grofice, ki ni bilo jugoslovansko in ne slovensko, je že sam predlagal in predlaga, da se bolj aktivni
vključimo v ta proces, najamemo če je potrebno odvetnika, da se reši ta zadeva-pobuda 101. S tem
se nam bo vsem veliko breme odvalilo iz občinskih ramen. Druga pobuda-št. 102 se nanaša na
Panvito d.o.o., v tej zvezi prosi še da se pridobi informacija, kako je bil realiziran dogovor, da
povrnejo ali v naravi ali popravijo, kar so uničili naših poljskih poti njihovi traktorji, ki so vozili
za nje v bio plinarno in v povezavi s tem naprej, da se ustrezno najde oz. ovrednoti področje
kmetijstva glede na to, da imamo veliko poljskih poti, ki jih nihče jih ne vzdržuje. Verjetno so za to
področje na voljo tudi kakšna državna sredstva. K novici o elektrifikaciji železniške proge
Pregersko – Lendava pa želi dodati, da je v redu, da se to izvaja, vendar pa biti pozoren na to, da
bodo se zahtevale protihrupne zaščite mimo naseljenih področij oz. vasi-pobuda 103.
Svetnik Štefan Perša:
Pove, da je bil izveden v teh dneh občni zbor čebelarskega društva in glede na to, da župana takrat
ni bilo na tem občnem zboru, mu postavlja vprašanje glede na tisti dopis, ki je bil poslan Dars-u
glede opozorila o tem, da je zasajanje medovitih rastlin ob AC od Beltinec do Lendave neustrezno.
Izveden bo sicer razpis, stroške bodo potrdili z bančno garancijo za dobro izvedena dela – ocenjena
vrednost ponovne zasaditve 200.000 evrov brez ddv-ja. Čebelarji torej sprašujejo glede tega, če bo
to izvedeno oz. če se na tem že kaj dela. Radi bi oni namreč sodelovali pri tem, saj je DARS tako
dogovoril tudi z Čebelarsko zvezo Slovenije-pobuda 104.
Svetnik Srečko Horvat:
Izjavi, da je v medijih zasledil, da se bliža h koncu projekt Mura-Drava-Bike. Objavljena je tudi
pot te trase, ki kot je razvidno poteka tudi po naši občini (po občinskih cestah, po lokalni cesti od
Bakovec do Dokležovja, Dokležovje-Ižakovci-Melinci). Sprašuje namreč, ali je od sredstev, ki so bili
namenjeni za ta projekt tudi kakšen delež pridobila naša občina? MO Murska Sobota kot je lahko
razvidno je že odmerila za to določene parcele in predvidela to traso, mi pa kot je bilo že povedano
glede komasacij v Dokležovju, ki so že tako daleč, bi lahko se tudi še te parcele odmerilo-predlog
66.
Dodatno še daje predlog št. 67, da naj občinska uprava vsem tistim, ki so sredstva za kanalizacijo
pridno teh 5 let plačevali in zbirali in tudi znesek odplačali, pripravi neke vrste dokument (čeravno
pogodbo že imajo), iz katerega bo razvidno, da so ta sredstva in koliko tudi že odplačali.
Na prejšnji seji je tudi že postavil vprašanje glede izgradnje primarnega dela kanalizacije v
Dokležovju, odgovor je dobil sicer, vendar pa je ogromno ljudi, ki interneta nimajo in tako
vprašanje in odgovor, ki ga je v zvezi s tem pridobil tudi javno prebere na tej seji občinskega sveta.
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Svetnik Igor Adžič:
Ponovno sprašuje (o tem je pred kar dvema sejama sveta postavil vprašanje) glede senzorjev na
križišču Lipovci-Bratonci-Lipovci, kako je s tem, saj so še vedno težave (kljub posredovanemu
odgovoru upravljalca te ceste), na poti občanov na delo v Mursko Soboto-vprašanje 69.
Nadalje še daje pobudo št 105, da se v sklopu občine ali JKP Komune nabavijo kovinski koši okrog
kapelic, saj je to dobra praksa tudi drugod. Sanacija oz. čiščenje odpadkov in ogorkov je namreč
draga stvar in ni potrebna, če se bi koši nabavili in bi se odpadke odmetavalo vanje. Prav tako se v
svoji razpravi dotakne Igor Adžič varnostne situacije v Beltincih. V zadnjem času je vse več ropov
ravno v Beltincih in čeravno se policijska uprava izgovarja na to, da nimajo potrebnih kadrov, se je
potrebno zamisliti, ker je kriminalnih dejanj v zadnjem času vse več in lahko se zgodi oz. se bo
zgodilo, da bo tega še več. Krajani Beltinec živijo v nenehnem strahu za svojo lastnino in za sebe.
Stalna policijska prisotnost bo vzbudila mir in pregnala strah, ki ga vaščani sedaj čutijo tudi ob
vse večjih migracijah iz Hrvaške, Madžarske. Vsled tega daje predlog št. 68 da se na tem področju
nemudoma nekaj ukrene.
Občina Beltinci je prav tako dala koncesijo za sanitetne prevoze našemu občanu iz Bratonec,
vendar pa še vedno opaža, da izvaja le to na področju naše občine tudi nekdo izven. Kaos na tem
področju (zdravstvenem je velik) ampak ne smemo dovoliti, da konkurenčni ponudnik iz MB te
prevoze izvaja pri nas in da je za nameček še dražji od domačega. Predlaga (predlog št. 69), da
ustrezne službe občinske uprave to preverijo.
Svetnik Marjan Balažic:
Daje predlog št. 70 glede elektrifikacije železniške proge dodaja samo to, da se krajani Bratonec in
Lipovec ne strinjajo z predlagano dolžino protihrupne ograje. Vsled navedenega predlaga revizijo v
projektu glede protihrupne ograje.
Svetnik Martin Duh:
Ponovno opozarja na manjkajoči obrambni nasip pred naraščajočo reko Muro v k.o. Ižakovci. Do
sedaj (kar nekaj let že opominja in predlaga) še na tem področju ni bilo nič realiziranega. Sedaj je
ugoden trenutek, da se to uredi. V spomladanskim mesecih bo lahko že prepozno-reka bo narasla
zaradi topljenja snegu v Avstriji. To je njegov predlog št. 71.
Nadalje pa Martin Duh še daje predlog št. 72 vsem odgovornim (županu, občinski upravi,
proračunskemu odboru, odboru za okolje in prostor), da skrbijo za napredek vseh krajevnih
skupnosti enako. V teh vseh letih odkar občina obstaja, se je za njihovo KS – Melinci naredili zelo
malo oz. ima občutek kot tudi vaščani, da so vedno na zadnjem mestu. Zatorej v sled navedenega
predlaga, da se spoštuje statut, da se bo občina razvijala enakomerno.

AD 6 - Odlok proračunu Občine Beltinci za leto 2012-II. obravnava
Župan dr. Matej Gomboši pove, da je pred občinskim svetom zadnje dejanje sprejetja proračuna
Občine Beltinci za leto 2012.
V nadaljevanju poda obrazložitev predloga proračuna v drugem branju, računovodja Štefan Činč.
Venčeslav Smodiš predstavi vsebino predlaganega letnega načrt razpolaganja s stvarnim
nepremičnim premoženjem občine in pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012.
Odlok o proračunu v času od 1. do 2. branja so obravnavali tudi delovna telesa občinskega sveta
na svoji seji. Poročila podajo: odbor za negospodarstvo, odbor za gospodarstvo, odbor za
prostorsko planiranje, odbor za kmetijstvo ter odbor za proračun in finance.
Slavko Petek, predsednik odbora za negospodarstvo pove, da je odbor sprejel sklep, da se naj
proračun v delu, ki se nanaša na njihov odbor s strani občinskega sveta sprejme.
Štefan Žižek, predsednik odbora za kmetijstvo pove, da je odbor na svoji 3. redni seji sprejel sklep,
da se predlog odloka o proračunu v delu, ki se nanaša na kmetijstvo sprejme s pripombo, da se za
to področje postavka dvigne za 10.000 evrov, kar je bilo v drugem branju tudi upoštevano.
Marjan Balažic, predsednik odbora za gospodarstvo pove, da je odbor na 8. redni seji popravljeni
predlog proračuna v drugem branju pregledal in se v delu, ki se nanaša na področje gospodarstva
strinjal, da se predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme oz. potrdi.
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Štefan Perša, predsednik odbora za prostorsko planiranje pove, da je odbor na svoji 7 redni seji
obravnaval predlog proračuna ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme oz. potrdi.
Prioriteta odbora je kanalizacija, čimprejšnja asfaltna prevleka ter ureditev obcestnega sveta, ki je
del cestišča ter seveda obrtna cona in ureditev le-te.
Roman Činč, predsednik krovnega odbora, odbora za proračun in finance pove, da je odbor na
svoji 7. redni seji obravnavala predlog proračuna ter spremljala dogajanje na vseh delovnih telesih
občinskega sveta ter predlaga občinskemu svetu, da predloženi predlog proračuna v drugem
branju sprejme oz. potrdi.
V razpravi pri tej točki dnevnega reda so sodelovali svetniki: Alojz Sraka, Štefan Žižek, Igor Adžič,
Jožef Ferčak, Martin Duh, Genovefa Virag, Štefan Perša.
Alojz Sraka podpira predlog proračuna in bo zanj sigurno glasoval, vendar pa želi, da se upošteva
pri rebalansu sledeče – letni načrt je v procesu odkupa, kar je odkupljeno za izgradnjo železniške
povezave, torej mora biti vzpostavljena protihrupna ograja, ki bo ublažila hrup stanovalcev ob
progi. Prav tako želi povedati, da so odkupljene parcele pri izgradnji kolesarske steze, ki se bo
končno lahko zgradila do konca. Prav tako pa želi povedati, da pri prihodkih krajevnih skupnosti
naj se upoštevajo, o tem je govoril tudi že z računovodjem gospodo Činčem, da naj se upoštevajo
podatki o številu prebivalcev in glede na to, da so ti podatki sedaj ne še najnovejši, prihaja
namreč do razlike plus minus 60, to naj se torej v rebalansu zagotovo upošteva.
Štefan Žižek želi povedati, da na odboru za gospodarstvo je bilo polno predlogov takih in
drugačnih, v proračunu pa po starem imamo kar se tiče krajevnih skupnosti stališče kot je bilo
dogovorjeno, vendar pa naj se vzpostavi dogovor, kako bo v bodoče, da se bo povedalo, kdo bo
lahko kaj kdaj izvajal ter da bo ta evidenca preko občine vzpostavljena kot je bilo doslej.
Svetnik Igor Adžič na kratko želi prisotnim pojasniti, kaj sprejeti proračun dejansko pomeni, med
obema usklajevanjema proračuna namreč so se v občinskem svetu uspeli dogovoriti, da bodo kriti
100% prevozi otrok v osnovno šolo, prav tako ohranja glasbeno vzgojo v vseh šola, ki obiskujejo
učenci naše šole, do 20 evrov mesečno, prav tako so dosegli, da bomo še naprej financirali zbiranje
plastenk po vaseh, torej sofinanciranje rumenih vreč za odvoz odpadkov ter da je kanalizacija tudi
v tem proračunskem letu prednost. Pri štipendijski politiki bomo letos kar 10 študentom namenili
štipendiranje, kar je pohvalno, prav tako pa bo končno zaživela tudi industrijska cona, na katero
vsi že tako čakamo. Prav tako želi dodati, da se ohranja nivo sofinanciranja občinskih društev, kot
tudi pa se je potrebno zavedati, da bo v bodoče veliko oviro predstavljalo slabo delovanje
komunalnega podjetja, ki ima podcenjeno ceno vode, drastično se bodo povečali računi tudi za
vodo, za odvoz smeti in to bo predvsem pomenilo obremenitev za 2200 družin, ki jih v občini
imamo. Kakorkoli že, proračun je usklajen, tako pa se daje županu s tem pooblastilo, da udejanji
njihove želje in delati bo moral trdno.
Jožef Ferčak zagovarja to, kar je povedal že tudi na odboru za proračun finance katerega člane je
in sicer glede izgradnje kanalizacije v občini, potrebno je namreč povedati tudi na svetih krajevnih
skupnostih in sicer glede odvodnjavanja, kar jih muči ter preden se bodo asfaltirale ulice, kako
bodo iz tega skupnega fonda pokrivali ta dela, ki bi morala sicer biti opravljena iz odvodnjavanja.
Torej kako bo z odvodnjavanjem, kako se bo to financiralo. Župan mu takoj poda odgovor, da se
bo to uredilo, kolikor se bo seveda dalo sproti še sedaj v času izgradnje kanalizacije, po krajevnih
skupnostih pa se bo pogledalo težje točke in se jih bo evidentiralo in se bo potem še dogovorilo
kako bo s tem.
Martin Duh pove, da čeravno v sprejetem predlogu ni zajetih vseh pobud in predlogov, ki so jih
dali v njihovi krajevni skupnosti-Melinci, pa bo glasoval za predlog proračuna, ker ve, da so težki
finančni časi in da je za nazaj težko stvari spreminjati, torej tiste dogovore, ki so bili sprejeti še v
prejšnjih mandatnih obdobjih. Ena takih pobud je bila, da so zahtevali, da bi cesta na Melincih,
kjer je bilo zmenjeno da bo KS Melinci vložila tampon, podlago in je bilo navoženo 20-40
tovornjakov, KS Melinci je namreč naredila svoje kar je bilo potrebno. Upa, da se bo to v letošnjem
letu uredilo, tam je namreč na tistem predelu ena hiša in kar ogromno parcel, ki so zazidalne in
uporabne ter ta del je miren kotiček in če se ozremo v Beltincih na Kmečko ulico, ki je bila nekoč v
podobnem stanju kot ta sedaj pri njih na Melincih, pa je sedaj čisto nasprotje in lepo poseljena.
Dejstvo je namreč, da moramo v infrastrukturo nekaj vložiti, občina zamuja tudi s poljskimi potmi
vzdolž ceste Melinci-Beltinci, tega še vedno ni narejeno, lahko pove, kakor pač dolgo on to
spremlja, že več kot 10 let. Vse to, če ne bo urejeno, kar bi biti moralo urejeno že leta nazaj, je
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slaba popotnica za naprej. Pogreša sodelovanje v odborih, ki imajo to področje v svojem delokrogu
in skrbijo za to področje.
Župan dr. Matej Gomboši pove, da imamo sicer v tem proračunu malo maneverskega prostora,
vendar pa zagotavlja, da bodo poskušali znotraj krajevnih skupnosti dogovoriti zadeve, jih
ovrednotiti in kar širšemu krogu vaščanov po KS-ih pomagati.
Genovefa Virag zanima jo, kaj se dogaja oz. kaj se bo dogajalo z mostom na občinski cesti
Bratonci-Dokležovje preko potoka Črnec. Ta most je namreč nevaren, prav bi bilo, da se pove,
kako se bo to uredilo in kdaj.
Župan ji odgovori, da iz proračuna za letos namreč ni razvidno visokih postavk za ta področja, saj
se ne predvideva novogradenj, trenutno ni sredstev za to, saj je to velik zalogaj za občino, bomo pa
poskušali tudi z različnimi prijavami na razpise. Vse želje in potrebe občinska uprava razume in
podpira, vendar pa vse v enem letu ne bo mogoče realizirati, se bo videlo kako bo v naslednjih
letih, saj številke niso majhne.
Matej Zavec pove, da je tudi on je med tistimi, ki bo proračun v predloženi obliki podprl. Občina je
razkopana, to vsi lahko vidimo in tako je prav, pa ne zato, ker je razkopana ampak za to, ker se
dela kanalizacija kot največji projekt v občini. Prav je, da čim več naredimo, da bomo poskrbeli, da
bo blato teklo kamor mora, poleg tega bomo poskrbeli za lajšanje stroškov staršem s sprejetjem
tega proračuna kot tudi bo s tem delo občinskega sveta veliko lažje.
Štefan Perša pove, da se je slišalo kritike predsednikov odborov, tudi člani so na tej seji prisotni,
na začetku namreč želi poudariti, da svetnik Martin Duh ni bil prisoten na seji odbora, vse prošnje
krajevnih skupnosti so bile od strani računovodje prebrani in so jih pregledali in prišli do
zaključkov kot je zapisano in pojasnjeno. Kot je župan že povedal je prioriteta kot je zapisano in
nima smisla na široko po nepotrebnem razpravljati. Vsak ima zapisnik njihovega odbora in si o
tem lahko tam tudi prebere oz. se seznani.
Marjan Balažic pove, da je na odboru računovodja, gospod Činč lepo vse obrazložil. Iz postavke iz
naslova vzdrževanja cest lahko izvedemo popravilo mostu, o čemer je danes bilo že govora in mini
projekte tudi bi iz te postavke izvedli. Dejstvo je tudi, da dva mostova nista enaka, da pa je
sanacija bistveno cenejša kot celotna obnova npr. tistega mostu čez potok Dobel, pa je tudi
resnica. Po krajevnih skupnostih naj gradbeniki sklenejo glave in pogledajo kaj je še potrebno
urediti.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št 164/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci
za leto 2012 z vsemi prilogami.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlagani letni načrt razpolaganja s stvarnim
nepremičnim premoženjem Občine Beltinci in pridobivanja nepremičnega premoženja za
leto 2012 v predloženi obliki.
Župan dr. Matej Gomboši se vsem zahvali za konstruktivno razpravo ter sodelovanje pri pripravi
proračuna.

AD 7 - Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na
območju Občine Beltinci-2. obravnava
Vsebino te točke – odlok v drugem branju je prisotnim predstavil v.d. direktorja občinske uprave,
Venčeslav Smodiš.
Ta odlok so obravnavali tudi: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe,
odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, statutarno pravna komisija.
Predsednik odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, Marjan Balažic
pove, da je odbor ta odlok obravnaval in predlaga občinskemu svetu, da ga v drugem branju
sprejme v predlagani obliki in vsebini.
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Predsednik odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, Štefan Perša –
odbor je na svoji 8. redni seji obravnaval ta odlok in predlaga občinskemu svetu, da ga v drugem
branju sprejme v predlagani obliki in vsebini.
Predsednik statutarno pravne komisije, Igor Adžič pove, da je njihova komisija na 9. redni seji
prav tako obravnavala ta odlok in poda nekatere ugotovitve komisije. Ob koncu pa predlaga, da
občinski svet predloženi odlok sprejme oz. potrdi.
Alojz Sraka prisotne opozori v poglavju 3.11. (citira besedilo) – zmotila ga je zapisana besedica
»vsaj za«. Predlaga, da naj se to črta, saj je zapisano zelo dvoumno ter v izogib kasnejšim
nejasnostim.
Župan pa mu odgovori, da naj besedica ostane v besedilu, saj je pravilno zapisana in bi bilo več
nejasnosti, če je ne bi bilo.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA:17, en ni glasoval, proti:0Sklep št. 165/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe
zbiranja in odvoza odpadkov na območju Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini v 2.
obravnavi.

AD 8 - Odlok o občinskih taksah v Občini Beltinci-II. obravnava
Vsebino omenjenega odloka je pri tej točki predstavil (vsebinsko) v.d. direktorja Venčeslav Smodiš.
Ta odlok so obravnavala delovna telesa občinskega sveta: odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe, statutarno pravna komisija ter odbor za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami.
Predsednik odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, Marjan Balažic
pove, da je odbor odlok obravnaval na svoji 8. redni seji ter sprejel sklep, da se odlok v predlagani
obliki in vsebini sprejme.
Predsednik odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, Štefan Perša
pove, da je odbor na svoji 7. seji odlok o občinskih taksah obravnaval in sprejel sklep, da se odlok
sprejme v predlagani obliki in vsebini.
Predsednik statutarno pravne komisije, Igor Adžič pove, da je tudi njihova komisija omenjeni odlok
obravnavala ter predlaga, da se ga sprejme v predlagani obliki.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato župan predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep 166/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o občinskih taksah v Občini Beltinci v
predlagani vsebini in obliki – v 2. obravnavi.

AD 9 - Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci-I. obravnava
Pri tej točki je podal obrazložitev v.d. direktorja občinske uprave, Venčeslav Smodiš. Prisotnim
poda pravno podlago za sprejem omenjenega odloka. Veljaven odlok je bil sprejeti davnega leta
1997, zaradi nove zakonodaje pa je potreben obnove oz. sprejetja novega. Novelacija obstoječega
odloka je veliko bolj neustrezna, zato pa se predlaga novi predlog odloka usklajen z veljavno
zakonodajo.
Vsebina omenjenega odloka določa, katere dejavnosti so gospodarske javne službe, objekte
naprave za izvajanje ter strokovno tehnične razvojne naloge, financiranje javnih služb, varstvo
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uporabnikov javnih dobrin. S tem odlokom se določajo obvezne gospodarske javne službe na
občinski ravni ki so po zakonu obvezne, torej ki jih občina mora imeti. Poleg tega pa ima občina
lahko v odloku opredeljene tudi nekatere izbirne javne gospodarske javne službe: področje
pokopališč, grobovi, plin, javna razsvetljava, urejanje prometnega režima, požar, vzdrževanje in
urejanje tržnic in še kaj.
Na odborih se bo to področje urejanja odloka še dodatno uskladilo in bo dopolnjen predlog
pripravljen za drugo branje, dodaja župan dr. Matej Gomboši.
Ta odlok so na svojih sejah obravnavali tudi odbori: odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe, odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami kot
tudi statutarno pravna komisija.
Predsednik Marjan Balažic, predsednik odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne službe pove, da je odbor sprejel omenjeni odlok v prvem branju na svoji 8. redni seji.
Predsednik odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, Štefan Perša je
povedal, da je njihov odbor omenjeni odlok obravnaval na svoji 7. redni seji in sprejel sklep, da se
predlaga občinskemu svetu, da predloženi odlok v prvem branju sprejme.
Predsednik statutarno pravne komisije, Igor Adžič pove, da je vesel, da je prišlo do izdelave novega
odloka, kajti stari je bil že velikokrat popravljen in dopolnjen in tako je bolje. Obvezne gospodarske
javne so z zakonom usklajene, pri večjem naboru izbirnih služb pa ima občina manjši manevrski
prostor, da doseže konkurenčno ceno. To področje v odloku bo potrebno še doreči oz. uskladiti.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18.
Sklep št. 167/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci
v predlagani obliki in vsebini – v 1. obravnavi.

Ker je bil s tem dnevni red 13. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, je župan dr.
Matej Gomboši sejo zaključil ob 19.15 uri.

Magnetogramski trak posnetka te seje se hrani v Arhivu Občine Beltinci.

Zapisala:
Lilijana ŽIŽEK

Župan:
dr. Matej GOMBOŠI
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