OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
Z A P I S N I K
20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI,
ki je bila 30.10.2012 ob 17.00 uri
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci

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

PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik NO, Izidor Lebar, Goran Dervarič, predsednik Dering s.p., Bojan
Vogrinčič, Lea Pomurje, Iztok Jerebic, strokovni sodelavec v občinski upravi, v.d. direktorja občinske
uprave, Venčeslav Smodiš, računovodja v občinski upravi Štefan Činč.
Župan, dr. Matej Gomboši pozdravi vse prisotne in predlaga v sprejem dnevni red za 20. redno sejo
občinskega sveta Občine Beltinci, kot je bil posredovan na vabilu.
Razprava o dnevnem redu.
Svetnik Slavko Petek na podlagi 25. člena poslovnika predlaga razširitev dnevnega reda s točko: »poročilo o
izvedbi 42. mednarodnega folklornega festivala in priprave na festival v letu 2013.« Poročilo bosta
predstavili predsednica KUD Beltinci, Elizabeta Zadravec in Valerija Žalig. Predlaga to točko na mesto AD
9, ostale se smiselno preštevilčijo.
Župan dr. Matej Gomboši pove, da glede na to, da gradivo ni bilo predloženo pred sejo in ker h gradivu sam
ni zavzel stališča (ker ni predlagatelj), se gradivo na sejo ne more uvrstiti, tako je namreč zapisano v
poslovniku občinskega sveta. Proti tej točki nima nič, vendar po poslovniku niso izpolnjeni pogoji za
uvrstitev na to sejo občinskega sveta, kdajkoli drugič pa lahko.
Igor Adžič pove, da je gradivo dobil na mizo in določila poslovnika dobro pozna, vendar pa v izogib temu, da
se na tej seji ne bo sprejemalo v zvezi s predlogom Slavka Petka nobenih odločitev in bo točka dana le v
predstavitev in je torej informativne narave, ne vidi nobenih razlogov, zakaj se ta točka nocoj ne bi mogla
uvrstiti na dnevni red in se tudi obravnavati. Na to temo je bilo sicer res povedanega že ogromno, vendar
pa da se o tem v bodoče več ne bo razpravljalo in da se končno to poglavje tudi zaključi, predlaga OS, da bi
bilo modro, če se ta točka uvrsti na dnevni red.
Župan mu odgovori, da vse razume, vendar pa bi to pomenilo kršenje poslovnika, saj niso izpolnjeni pogoji,
da bi se ta točka nocoj obravnavala.
Ker ostali pristni niso imeli nobenih dodatnih predlogov oz. pripomb, je župan predlagal v sprejem dnevni
red, kot ga je predlagal oz. je bilo svetnikom poslano z vabilom za 20. sejo OS.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA:10, PROTI: 5
Sklep št. 244/V:
Potrdi se dnevni red 20. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci:
1. Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 19. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
2. Sprejem sklepa o potrditvi IP za energetsko sanacijo OŠ Beltinci in POŠ Melinci.
3. Sprejem trajnostnega energetskega akcijskega načrta Občine Beltinci-SEAP.
4. Podaja mnenja k predlogu za imenovanje direktorja PIŠK Murska Sobota.
5. Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini.
6. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
7. Sklep o sofinanciranju avtobusnih prevozov osnovnošolskih učencev v OŠ Beltinci.
8. Določitev višine in števila štipendij Občine Beltinci v študijskem letu 2012/2013.
9. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2012.
10. Predlog za razrešitev in imenovanje nadomestnega člana Varnostnega sosveta Občine Beltinci in
člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Beltinci.
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AD 1 - Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 19. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
Ob pregledu zapisnika prejšnje, 19. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci ni bilo ugotovljeno
nobenih popravkov oz. napak, zato ga je župan, dr. Matej Gomboši dal na glasovanje. Razprave pri tej točki
ni bilo. Župan še prisotnim pove, da so bili vsi sklepi prejšnje seje realizirani.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 245/V:
Sprejme se zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
AD 2 - Sprejem sklepa o potrditvi IP za energetsko sanacijo OŠ Beltinci in POŠ Melinci.
Uvodno pojasnilo pri tej točki poda župan dr. Matej Gomboši. V nadaljevanju posebej poudari, da so
prisotni verjetno zasledili, da ni zajete podružnične OŠ Dokležovje pri tem zajete, to pa zato, ker ni Občina
Beltinci lastnik te šole ampak je lastnik MO Murska Sobota.
V nadaljevanju je dobil besedo pripravljalec dokumentacije gospod Goran Dervarič s.p., ki je podal
podrobno obrazložitev investicijskega programa za omenjeni javni razpis za energetsko sanacijo OŠ Beltinci
in POŠ Melinci.
Svetnika Srečka Horvata zanima zakaj zgradba v Dokležovju ni zajeta zraven, v razpisu piše, da so zajete le
zgradbe katerih lastnica je občina, torej zgradba kot taka je občinska, tudi vrtec je v isti zgradbi in spada
pod našo občino. Poudariti je potrebno da je v tej zgradbi še vedno ogrevanje na kurilno olje, kar je zelo
potratno in bi se lahko to še vključilo, torej zakaj se ni?
Župan dr. Matej Gomboši mu odgovori, da se strinja v celoti z njegovo razpravo, vendar pa smo poskušali
in nismo uspeli.
Strokovni sodelavec Iztok Jerebic je povedal, da je to vprašanje postavil tudi na ministrstvu in je dobil
odgovor, tak kot ga je župan že povedal oz. razložil.
Svetnik Srečko Horvat ni zadovoljen z odgovorom. Župan mu pove, da je vsaka enota prijave vsebinsko
zaključena, torej se ne sme mešati dejavnosti med sabo. Za Dokležovje bomo uredili nekako drugače, ne
preko tega razpisa.
Svetnika Mateja Zavca zanima zakaj je v projektu zapisano ogrevanje na toplono črpalko, če se razmišlja
pri celotnem sistemu o lesni biomasi.
Odgovor na njegovo vprašanje poda gospod Goran Dervarič, saj so pogoj točke in je cenejši vir, bi pa v
nasprotnem primeru izgubili dragocene točke.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 246/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep o potrditvi IP-A za projekt "Energetska sanacija
objekta OŠ Beltinci in POŠ Melinci", ki ga je izdelalo podjetje AP PROJEKT d.o.o., Osojnikova c. 9,
2250 Ptuj, z datumom izdelave oktober 2012.

2

AD 3 - Sprejem trajnostnega energetskega akcijskega načrta Občine Beltinci-SEAP
Vsebino trajnostnega energetskega akcijskega načrta Občine Beltinci – SEAP je predstavil Bojan Vogrinčič,
LEA Pomurje.
Svetnik Srečko Horvat pove, da glede na energetsko tabelo, ki jo ima pri sebi postavlja vprašanje glede
vrtca Gančani in Vrtca Beltinci, saj imata le-ta največjo številko, torej so te zgradbe najbolj potratna stvar.
Podatki, ki so zapisani, pove gospod Vogrinčič se nanašajo na leto 2004, saj je to t.i. referenčno leto, na
katerega se potem realizira akcijski plan. Torej se bo energetska učinkovitost videla šele v naslednjih letih,
doda Iztok Jerebic.
Svetnik Alojz Horvat Ladislav pove. Saj ga moti, kako je prišel v ta načrt noter tudi zdravstveni dom
Beltinci, je po tem takem občina lastnik, kolikor sam ve, občina ni lastnik te ustanove, vemo pa da tudi
Murska Sobota dosti oz. nič za njega ne nameni.
Bojan Vogrinčič pove, da je precej podobna dilema tudi župnišče in tudi vse ostale javne stavbe, ki se
tretirajo z vidika množične uporabnosti oz. javnimi obiski in ne le tiste stavbe, ki se plačujejo direktno iz
občinskega proračuna. Lahko pa se le-te tudi izvzamejo, če bo tako povedano.
Svetnik Štefan Perša postavlja vprašanje kako je z vetrnimi elektrarnami. Navede primer na Nizozemskem,
ki je izrazito kmetijska dežela in je lepo posejana z temi elektrarnami, po celem svetu tudi se ve, da je
tovrstna energija bistveno cenejša, ali mogoče v Pomurju je kakšno področje, kjer bi se to dalo umestiti.
Bojan Vogrinčič odgovori, da je to zelo zanimivo vprašanje, ki ga svetnik Štefan Perša postavlja, vendar pa
je to mogoče umestiti le na Goričkem, drugje v Pomurju namreč ne. Smo pa Pomurje regija, ki ima veliko
paleto različnih možnosti obnovljivih virov, ki jih lahko izkoristi.
Svetnik Matej Zavec pove, da po ogledu grafov iz leta 2004 (vrtec Gančani, vrtec Beltinci, lekarna, grad,
občina) vse to so stavbe, ki nekako štrlijo v negativnem smislu. Veseli ga, da se pristopa k taki strategiji,
razen v gradu, v ostalih stavbah se je dosti že naredilo na to temo in so spremembe, kar so pokazale v
zadnjem času meritve in zato podpira ta načrt.
Svetnik Alojz Sraka glede navedbe števila hidroelektrarn meni, da je podatek napačen in naj se ga popravi.
Poslušal je celotno dosedanjo razpravo, razume kar se mu prikazuje in razume tudi, za kaj se občina
zavzema, vendar pa ta načrt ne bo narejen za kratko dobo ampak za nekoliko daljšo in zato ga moti da niso
zajete tudi stavbe, ki so po krajevnih skupnostih zelo pomembne in sicer vaški domovi, gasilski domovi in
tudi kulturne dvorane v Beltincih iz načrta nikjer ne zasledi. Ali so se mogoče naredile analize tudi na teh
objektih, ki potratno dosti energije porabijo in zato vztraja, da se le-ti tudi vključijo. Poleg tega naj se mu
ne zameri, saj je med 11 javnimi stavbami, ki so zajete v načrtu, zasledil župnišče in to po njegovem
mnenju ni javna stavba – potrebno jo je drugače definirati.
Gospod Vogrinčič Bojan pove, da podatka količina porabljene energije in vložek v stavbo nista primerljiva,
poleg tega je poraba ogrevanje v teh prostorih, kar jih je svetnik Alojz Sraka navedel nizka v celem letu in
kalkulacija za EU ne zdrži. Glede župnišča pa odgovori, da se sta stavba lahko izloči. Vendar pa svetnik
Alojz Sraka ni zadovoljen z odgovorom, meni še vedno, da so te stavbe še kako nevarčne z ogrevanjem,
kako piha na vse strani skozi okna, da pa se naj izloči župnišče, o tem pa ni govoril, povedal je le, da naj se
župnišče drugače definira, saj ni javna stavba.
Župan dr. Matej Gomboši pove, da se strinja, da se v načrtu zajame vse, kar je javno, ker pa smo pred
sprejemom dokumenta naj pripravljalec pove, kaj se lahko naredi in kaj ne.
Gospod Bojan Vogrinčič prisotne seznani, da se trenutno pripravlja energetski koncept za občino, ki bo
deloval na nacionalni zakonodaji in tam bi se potem lahko zajele vse te stavbe, o katerih se sedaj
razpravlja, v ta načrt pa to ne more biti vključeno. Sam namreč ne vidi energetskega vidika v tem.
Strokovni sodelavec v občinski upravi, Iztok Jerebic še dodatno pojasni, da je razpis zasnovan tako, da
nobena stavba, ki porabi manj kot 80 kilovatov na m2 ne pri tem v poštev.
Svetnik Srečko Horvat daje predlog sklepa, da se naj vaške domove in kulturno dvorano Beltinci vseeno
vključi, saj nas vključitev sedaj na začetku nič ne stane, dobro pa je, če je to zapisano.
Iz razprave se izlušči predlog sklepa kot so predlagali Alojz Horvat in Horvat Srečko in se ga daje na
glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 247/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da sev trajnostnem energetskem akcijskem načrtu
posodobi stanje o hidroelektrarnah, vključijo pa se tudi vsi vaški domovi in kulturni dom.

3

Ob koncu daje župan na glasovanje predlog sklepa, kot je bil pripravljen s strani občinske uprave vključno
s sprejetimi dopolnitvami načrta.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 248/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Trajnostni energetski akcijski načrt Občine Beltinci, ki ga je
izdelala Lokalna energetska agencija za Pomurje, Martjanci 36, 921 Martjanci, z datumom izdelave
oktober 2012 s predlaganimi dopolnitvami.
AD 4 - Podaja mnenja k predlogu za imenovanje direktorja PIŠK Murska Sobota
Pri tej točki uvodno pojasnilo in predlog predstavi prisotnim v.d. direktorja občinske uprave, Venčeslav
Smodiš.
Predsednik odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, Slavko Petek pove, da je bila
omenjena točka obravnavana na njihovi seji dne 22.10.2012. Odbor je soglašal s predlogom, da OS Občine
Beltinci da pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Jasne Horvat, Markišavci 5, 9000 Murska Sobota za
direktorico PIŠK Murska Sobota.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje o predlogu sklepa.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 249/V:
Občinski svet občine Beltinci daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Jasne HORVAT,
Markišavci 5, 9000 Murska Sobota za direktorico Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota.
AD 5 - Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini
Župan dr. Matej Gomboši poda poročilo in obvesti člane in članico občinskega sveta o dogajanjih od zadnje
seje občinskega sveta.
Kot prvo pove, da bo podjetje ELES začelo s postopki okrog izgradnje oz. na terenu načrtovanja
visokonapetostnega daljnovoda proti Madžarski. Ta trasa se namreč dotika parcel v k.o. Melinci in so tako
prišli zadevo prikazat in predstavit.
V zadnjem času je bila izvedena v KS Gančani občinska gasilska vaja Gasilske zveze Beltinci in mora
povedati, da je bilo s strani občinskega sveta malo predstavnikov tam udeleženih. Sam scenarij je povedal
župan je bil zelo dobro dodelan, sama vaja izvrstno izpeljana in vsak, ki je vajo obiskal in si jo ogledal, je
lahko videl, koliko energije vlagajo gasilci v vso delo in kako požrtvovalni in natančni ter strokovni so pri
svojem delu, ki je še vedno kot vemo prostovoljno.
V preteklih vikendih so tudi PGD-ji v občini imeli odprta vrata gasilskih društev in skozi obiske in
pogovore, ki jih je opravil je bilo videti, kakšno je zadnje stanje, kakšno opremo imajo, kako se trudijo in da
smo res lahko vsi pomirjeni in varni, če pride do nesreč bodo pomagali kot vedno tudi so.
Na evropskem področje je bil izvoljen v kongres lokalnih skupnosti pri svetu Evrope v Strasburgu in je bil
na plenarnem zasedanju predstavnikov večih držav kjer je bilo govora o različnih misijah, sprejete so bile
razne resolucije, zanimivo je bilo videti te velike predstavnike in drugih velikih držav, kako so se dajali
predlogi in amandmaji k tem omenjenim resolucijam in kako se strogo pazi, če je vsak predlog res v liniji
mednarodnih konvencij. Torej se je konkretno videla razlika med Evropa in Ruskim delom držav. Se je pa
pogovarjal s slovenskim veleposlanikom za načrtovanje plenarnega zasedanja, kaj torej konkretno imamo
mi za ponuditi.
Okrog razpisov prisotne seznani, da bo v teh dneh objavljen razpis za kmetijske subvencije, saj vsi že
komaj čakajo, da bodo lahko dobili sredstva tudi za tiste ukrepe, kot lansko leto. Zaključil se je tudi razpis
za spodbujanje podjetništva, komisija je opravila vso delo, kar ga nalagajo naši predpisi, bilo dosti
interesentov, razdeljena so vsa sredstva in tako dobro prakso bomo že drugo leto nadaljevali in pomagali
našim organizacijam, da lažje izvedejo svoje investicije. Prav tako bo objavljen tudi javni razpis za podelitev
koncesije pomoč družini na domu.
Okrog projektov pove, da smo slovesno odprli in predali svojemu namenu prizidek gasilskega doma v
Gančanih in okolico, v sklopu projekta za vaška jedra, o katerem se sedaj kar dosti govori. Obenem izreče
pohvalo občinski upravi in krajevni skupnosti Gančani kot tudi gasilcem za tvorno in korektno
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sodelovanje, da se je projekt zaključil in opravila tudi slovesna otvoritev. Tudi druge krajevne skupnosti se
oglašajo na občini že s svojimi idejami in aktivnostmi in se bodo lahko pripravljali tudi v prihodnje podobni
projekti.
V občini prav tako iščemo razpise za energetske sanacije in upamo, da bomo lahko v Dokležovju v stavbi, v
kateri se nahaja OŠ in Vrtec zadeve uredili.
V Pomurju je začel tudi delovati razvojni svet regije in začeli so se prvi sestanki ter postopki o pripravi
razvojnega regijskega programa, ki bo imel smernice zajete, kako bo regija uporabljala sredstva, ki jih bo
dobila od Evrope. Želimo namreč vključiti vse naše želje o katerih govorimo zadnja leta in tudi v
sodelovanju za ostalimi občinami kar bo za regijo najboljše se bo poskušalo pripraviti.
Glede izgradnje kanalizacije v občini pove, da je večina kanalov in cest že rešenih, ostaneta še Dokležovje
in Ižakovci in tam je potrebno sanirati ceste kot poskušamo drugod in čistilna, ki se tudi pospešeno dela.
Zavedati se je potrebno, da se pri tem projektu gradi fekalno kanalizacijo in ČN in vedno nekako pride do
izražanja raznoraznih želja, češ da naj bi se še meteorno kanalizacijo istočasno zgradilo. Črne točke se
bodo poskušale urediti, vendar pa se kompletna ne more izvesti, ker denarja ni. Še vedno pa se pojavljajo
taki in podobni komedijanti, ki želijo na ta račun kaj iztržiti, vendar pa je potrebno zadevo pogledati realno
kot je.
AD 6 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci
Svetnica Genovefa Virag:
Postavlja vprašanje št. 112 glede lanskih prejemnikov sredstev za spodbujanje podjetništva, če jih kdo
kontrolira, torej če so sredstva, ki so jih prejeli uporabili v tiste namene za katere so se v razpisu prijavili.
Sama meni, da je to izredno pomembno in če ta praksa doslej ni bila izvedena, naj se imenuje komisija, ki
bo te stvari preverila.
Župan dr. Matej Gomboši ji odgovori, da vsekakor mora biti nadzor izveden, saj je v odloku tako tudi
zapisano, občinska uprava mora in bo kontrolirala prejemnike teh denarnih sredstev.
Svetnik Srečko Horvat:
Pove, da bo nadaljeval z izgradnjo kanalizacije – ima kar tri prošnje oz. grožnje krajanov Dokležovja ali
kakor koli lahko to že imenujemo, namreč problemi vsi vemo, da so, ko se kanalizacija gradi, res je tudi da
se mnogim stvarem ne da izogniti ampak ne glede na to je v Dokležovju še vedno pereči problem na tisti
strani kjer so pločniki, cesta visi na tisto stran in bi bilo potrebno obvezno narediti odvodnjavanje
meteornih voda, saj se povzroča škoda in se bo škoda povzročala še naprej, saj je cesta občinska in ne od
krajevne skupnosti in jasno je vsem, da sredstva mora zagotoviti občina in v izogib nadaljnji škodi na
objektih in fasadah krajanov, je prepričan, da je bolje, da se sedaj stvari uredijo, torej daje predlog št. 107,
da naj občina v dogovoru z KS-om ugodno zadevo reši in zaključi, da ne bo prišlo do kakršnih koli
nepotrebnih tožb.
Drugo kar želi povedati, glede križišča pri vrtcu in šoli v Dokležovju, od spomladi namreč čakajo na
sanacijo tega križišča, vendar pa je ta del zaključen ob izgradnji kanalizacije že več kot 2 meseca,
odstranjen je tudi drog, na katerem je bila edina luč, ki je osvetljevala vhod v vrtec in ljudje se bojijo voziti
otroke preko tega prehoda, saj je ob zgodnjih jutranjih urah tu še tema. Ima namreč zagotovilo staršev
otrok, da bodo izvedli protestni shod, če se ne bo to uredilo. Spomni se, da je tudi na seji SPV-ja bilo dano
zagotovilo, da se bo to križišče uredilo. To je njegov predlog št. 108.
Ob koncu pa daje še predlog št. 109 – glede prometa in tovornjakov skozi naselje Dokležovje saj so namreč
nevzdržne razmere skozi. V tem času izgradnje kanalizacije tovornjaki vozijo z prikolicami material po
ulicah in jih dobesedno uničujejo, pokajo pa tudi obzidja hiš, ljudje namreč grozijo s tožbami. O tem je bilo
poročilo dano tudi na SPV Občine Beltinci in bilo je obljubljeno, da se bo zadeva s prometnimi znaki
uredila. Prosi, da se v dobro občanov in krajanov KS Dokležovje ta problematika čim prej uredi.
Župan dr. Matej Gomboši odgovori, da je glede meteornih voda že bilo povedano, da se bo reševalo po
lokacijah sproti-kritične točke po vaseh, ker v proračunu denarja za te namene nimamo. Končuje pa se
projektiranje kolesarske steze in bo takrat možno to zgodbo nekako dokončati, kar se tiče generalnega
odvodnjavanja, tam kjer je zadeva otežena se poskuša dogovoriti z krajevnimi organi v okviru finančnih
zmožnosti. Glede križišča vrtec-šola Beltinci ve kakšna je tam situacija, vendar pa ni potrebno
dramatizacije nobene, zaveda se, da pač vsako čakanje nekako ne odgovarja vsem. O tem so na občinski
upravi bili že izvedeni razgovori in je v načrtu, da se bo to uredilo-razsvetljava, prav tako bi bilo spremeniti
vključevanje v promet, označitev s prometnimi znaki. Glede tovornjakov skozi Dokležovje, je huje, ko cesta
ni asfaltirana in je vse razrinjeno, se pa seveda to razume, da ima vpliv na vaščane tako ropot kot prah in
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se bo uredilo ustrezno, znaki se naročajo in se bodo postavili seveda z naše strani, s strani smeri Krog
Murska Sobota pa se lahko zaprosi, če se postavijo lahko, sami jih ne moremo nameščati.

Svetnik Jože Ružič:
Jože Ružič - kot prvo bo na pobudo občank in občanov občine opozoril na nekaj perečih problemov
vprašanje št. 113: preko vikenda se v beltinskem parku kopičijo kar precejšne količine smeti, med drugim
tudi igle. Vaščani se pritožujejo zaradi motečega delovanja društev v parku pogosto pozno v noč – moteča
pa je razsvetljava, elektrika pa kot vemo dosti stane-vprašanje 114. Nadalje sprašuje (št. 115) kako je s
zaposlovanjem javnih delavcem in podaljševanjem pogodb tem delavcem? Nadalje želi opozoriti, da se v
občini začel dogajati vandalizem, v mislih ima onečaščenje spomenika Štefana Kovača Marka v Gančanih,
kjer je bilo po slovesnosti bil le-ta uničen, postavlja vprašanje št. 116, kako in komu je lahko človek, ki je
bil ubit pred več kot 70 leti komurkoli na poti. Naslednje vprašanje št. 117 se nanaša na župana direktno,
saj glede na to, da zahteva od svetnikov red, si tudi oni zaslužijo spoštovanje z njegove strani in ni potrebo
da komentira mnenja vsakega od njih, ko pridejo h govorniškemu odru, saj je biti velika čas, če so občani
in občanke ponosni na svojo občino in tudi na svojega župana, vendar tega ne morejo trditi v primeru ko
spomni na županovo obnašanje na Büjraških dnevih letos in v primeru državne proslave v Veliki Polani, saj
se mu je zdelo izredno neprimerno, da župan občine, ki naj bi bil zelo razgledan človek in hodi po svetu, ne
more spoštovati institucije, ki predstavlja državo navzven oz. pred svetom. Prav tako vidi problem župana
pri dodeljevanju poslov, glede na javno dostopne podatke, saj dobiva posle ozki krog ljudi in sprašuje (št.
118) ali je možno, če župan razmišlja o tem, da bi še kdo drug dobival preko občine posel, saj tudi drugi
plačujejo davke, ki se vračajo v občinski proračun, ali pa je razlog za to osebne narave.
Župan dr. Matej Gomboši odgovarja gospodu Ružiču: glede smeti v parku se z njim strinja, vendar pa si je
potrebno priznati, da je v veliki meri to odgovor na to, saj imamo v Beltincih disko in dodaja, da bo na to
temo tudi sklican varnosti sosvet in se bodo te situacije in ta problematika poskušala rešiti tudi preko
tega. Ravno tako glede vandalizma, se bodo pomenili na varnostnem sosvetu, dejstvo pa je, da je za takšne
primere tu policija, kamor se lahko to prijavi kot tudi glede redarstva se bodo še dogovori izvedli. Glede
javnih del ni nobenih zaposlitev, sprejeli smo spremembo sistemizacije in se zadeve urejajo tudi na tem
področju, zakonski postopki so določeni, kako je s tem. Dejstvo pa je, da je naša občina glede zaposlovanja
pod slovenskim povprečjem. Glede onečaščenja spomenika narodnemu heroju Štefanu Kovaču Marku pa
ostro obsoja in se strinja, da to ni način še manj pa spoštovanje. Glede nezakonitosti na občini ni nič
transparentnega, vsi nas preverjajo tako nadzorni odbor kot raznorazna ministrstva, protikorupcijska
komisija, tako da ničesar občina ne skriva in ne prikriva. Občinska uprava je tudi tista, ki mora imeti vse
postopke zakonite, vse je javno, izbiramo in delamo pa na občini z ljudmi, ki jim zaupamo, smo odgovorni
in vse delamo v skladu z zakoni. Dodaja pa še, da je njegov namen vedno bil in bo, da dela v dobro in za
dobro občine. Svetnika Jožeta Ružiča nikakor ne razume glede nespoštovanja državnih institucij, kot le-ta
navaja. Glede letošnjih Büjraških dnevov pa dodaja, da je bil tam skupaj s predsednikom, je pa tudi res, da
je isti dan bila maša za domovino v Dokležovju in položitev venca Ivanu Jeriču in je nekod mimo drvel z
avtomobilom v svoji koloni in zato nikakor ne razume, kaj bi naj tistega dne bilo narobe.
Jože Ružič mu na njegovo izvajanje le odgovori, da župan ne pozna protokola.
Svetnik Horvat Alojz Ladislav:
Svetnika zanima, kako se lahko izvaja kanalizacija za Panvito (Ljubljana in Maribor sta dala soglasja),
nikjer pa ni nikakršne skice, kjer bo šel kanal, podatki so le v številkah parcel, skice pa ni. Namreč dosti
naših kot tudi drugih občanov ima tam svoje obdelovalne površine in to ga zelo moti in postavlja svoje
vprašanje št. 119.
Župan dr. Matej Gomboši odgovarja svetniku, da so dobili soglasje izvajalci od ustreznih institucij. Besedo
predaja direktorju občinske uprave, gospodu Smodišu, ki pove, da občina ne daje v danem primeru
nobenega soglasja, glede javne razprave in razgrnitve za ta rakičanski del je pretežni del na MO Murska
Sobota, za namakalni sistem v k.o. Beltinci za Granarom, kjer so njihove površine in določen procent
privat zemljišč postopek še ni stekel, je pa zadeva s strani ministrstva preverjena in soglasja še ni za to.
Svetnik Bojan Žerdin:
Kot vemo že kar nekaj časa več ne poteka tranzitni promet po magistralni cesti med Beltinci in Odranci in
to na račun izgrajene hitre ceste, vendar so ostale posledice tega tranzita, to je predvsem zelo slabo stanje
ceste. Zanima ga – vprašanje št. 120, v kolikor razpolaga občina s kakršno koli informacijo glede obnove
oziroma sanacije ceste, saj kljub temu, da se po tej cesti več ne vozijo težki tovornjaki, je ta cesta
bistvenega pomena za lokalno prebivalstvo me občani ene in druge občine.
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Župan dr. Matej Gomboši odgovori, da nima občina informacij o kratkoročni planirani sanaciji s strani
države. Potrebe in želje posredujemo naprej, vemo pa, da se je proračun vseh ministrstev zelo znižal,
zaenkrat realno ni pričakovati, da bi v kratkem obdobju prišli odo sanacije, precej je državnih cest, ki so v
dosti slabšem stanju, se pa bomo tudi trudili naprej - eno so vzdrževalna dela, generalna sanacija pa je
čisto nekaj drugega in je ni mogoče pričakovati v tako kratkem času.

Svetnik Alojz Sraka:
Alojz Sraka postavlja glede na razpravo svetnika Alojza Ladislava Horvata, dodatno vprašanje namreč za
kakšen namakalni sistem se namreč gre? Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš odgovori, da so to
panvitina zemljišča, ki jih ima v uporabi. Namakalo pa bi se z vodo iz Nemščaka, na namakalnem območju
Beltinec.
Daje predlog št. 110, saj je tudi cesta proti Rakičanu iz smeri Beltinci na celotni trasi v zelo slabem stanju
in bi jo bilo potrebno urediti. Poleg tega bi se lahko polagali vzporedno optični kabli in cevi in sprašuje št.
121 kakšni so roki za izgradnjo teh optičnih povezav, ki so danes nujno potrebni?
Pri razpisu za podjetništvo je bil član komisije in je veliko število vlog bilo. Predlaga oz. daje pobudo št.
154, da se naj se prosperira na tiste, ki se prvič prijavljajo in bodo nove ljudi zaposlovali, da se jim pri
razpisu daje prednost, torej naj se dopolni kriterije v tem smislu, čeravno je komisija dodatne mini kriterije
tudi že sprejela.
Glede kmečke tržnice, ki jo pohvali, daje predlog št. 111, da bi se naj ponudba dopolnila z izmenjavo reči
in stvari, ki jih ljudje več ne potrebujejo ali pa bi jih radi zamenjali.
Zadnje pa kar še predlaga (št. 112) glede na kar nekaj ostrih besed glede razporeditve telovadnice za
društva in koriščenje prostorov za organiziranje svojih aktivnosti društev iz celotne občine. Naj se že enkrat
sprejme dogovor in naj se te stvari zaključijo, da se bo vedelo, kdo kaj in kako.
Župan dr. Matej Gomboši glede vzporednega vzpostavljanja optičnih kablov bomo pridobili informacijo
aktualno s strani upravljalca tega optičnega omrežja. Glede razpisa za podjetništvo se lahko še pravilnik
spremeni oz. dopolni, res pa je, da so delno kriteriji taki že zajeti. Veseli ga dejstvo, da je kmečka tržnica
zaživela in da se pojavljajo še dodatni predlogi za njeno razširitev oz. za njeno obogatitev – predlogi so
vsekakor dobrodošli, se pa bo poskušalo ta predlog tudi uvesti. Glede telovadnice pa bo urnik objavljen in
se bo potem videlo če je kaj prostega in koliko.
Svetnik Štefan Perša:
Daje pobudo št. 155, ki je sicer delno njegova, delno pa pobuda mlajšega sina domačije Ižakovci 107.
Občina se naj poveže s Centrom za socialno delo Murska Sobota in se dogovori, da bi se ta domačija dala
čim prej na tržišče za prodajo, zadeve naj uredi pravna služba, ker je sedaj domačija še v dobrem stanju.
Župan dr. Matej Gomboši se strinja s svetnikom Štefanom Peršo, da se zadeva v skupnem dogovoru čim
prej reši, zato predlaga, da se lastnika oglasita na občini in se bomo o tem tudi pogovorili.
Svetnik Marjan Balažic:
Ker je bilo na tej seji že kar nekaj govora o zadnjem razpisu za podjetništvo, želi dodati, da država za
samozaposlitve ima odprt razpis, kjer bi lahko podjetniki pridobili še več sredstev, nikakor pa ta merila
niso zabetonirana oz. da se jih ne bi dalo še kaj dodati, dopolniti, pri naslednjem razpisu se lahko merila
tudi spremenijo. Dodaja še, da je podjetniški razpis imel poudarek na razširjanju obstoječih in tudi novih
investicijah.
Nadalje pove, da kar se tiče kanalizacije je lepo, da naše ceste dobivajo pravo podobo, konkretno v njihovi
KS v Bratoncih vidi, da so že začrtana postajališča, vendar pa meni, da za varstvo otrok to ni dovolj, saj
tudi noben ležeči policaj ne more preseči cene vrednosti otroških življenj in zato naj se skupaj z SPV-jem
pregleda stanje na terenu, naj se postavijo ležeči policaji in se bo tako preprečilo, da bi vozniki cesto skozi
Bratonce uporabljali kot bližnjico. To je njegova pobuda št. 156.
Župan se strinja, da je pomembno urediti črne točke glede varnosti in v zadnjem obdobju je bilo o tem kar
nekaj govora, iščejo se rešitve, vendar pa ležeči policaji niso vedo ta prava rešitev, ker drugje spet
postavitev le-teh predstavlja konktra učinek oz. negativni odziv. Navede pa primer Beltinci-Gančani, tu so
na cestišču nameščeni zaviralni trakovi in mogoče bi bila to boljša rešitev, vsekakor pa razmišljamo v
smeri, da se tudi v Bratoncih zadeva uredi.
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Svetnik Slavko Petek:
Postavlja vprašanje 122 oz. opombo, saj so na odboru za negospodarstvo imeli informacijo o tem, koliko
delavcev notranjih zavodov, ki so financirani iz občine izpolnjuje pogoje za upokojitev in če je odgovor
pritrdilen, zakaj niso še upokojeni, saj tako narekuje zakon o uravnavanju javnih financ.
Nadalje pove, da ko se peljemo skozi Beltince vidimo polno usmerjevalnih tabel za pravne osebe, ki so se ali
preselili ali prenehali s svojo dejavnostjo. Daje predlog št. 113, da naj se to pregleda in se tiste tudi
odstrani (v občini imamo sprejeti tudi odlok o plakatiranju).
Nadalje glede županovega odnosa do folklornega festivala pa morda ne bi bilo napak vprašati – št. 123:
1. ali so sredstva za pogostitve na državnih proslavah programirana v proračunu, kot so bili stroški
festivala in v kakšni višini; 2. ali župan loči stroške festivala, ki ni samo KUD-ova prireditev (maksimalno
ga podpira tudi država direktno) od sredstev za celoletno dejavnost KUD-a; 3. ali se zaveda, da je največja
potreba po elektriki v parku ravno v sobotnem popoldnevu, ko se na prireditvi dobiva prebivalstvo celotne
občine (tudi pred časom ideja za občinski praznik, ker je takrat udeležba prebivalstva občine večja, kot ob
kakršnikoli drugi priložnosti); 4. ali ve, da festival ni politična, strankarska ali komercialna prireditev vsa
leta svoje zgodovine in da ves morebitni presežni prihodek prireditve KUD Beltinci namenja za celoletno
preračunavanje stroškov vračanja nastopov sodelujočim na prireditvi; 5. ali pozna dejstvo, da je – ne glede
na družbene spremembe ali pretrese FF Beltinci še vedno naj eminentnejša prireditev v naši občini, edina
tovrstna med folklornimi v Sloveniji, ki štiri desetletja ohranja množično udeležbo ljudi iz domovine in
tujine ter nesporno tudi po zagotovilih stroke širi ugled Beltinec v svetu.
Župan dr. Matej Gomboši odgovarja svetniku Slavku Petku: na prvo vprašanje odgovora žal na seji ne more
podati, bo se pa zadevo preverilo in če je kaj takega kot navaja, se bo uredilo. Glede usmerjevalnih tabel,
hvala za opozorilo, bo obveščena medobčinska inšpektorica in se bo na terenu to ustrezno tudi popravilo. O
festivalu pa ne bo več razlagal. Dejstvo je, da imamo kulturni pravilnik kot je in pove odkrito, da se je
pripravljal, če se spomnijo novi pravilnik, vendar pa na usklajevanju bilo povedano, da pravilnik ni dober.
Vemo vsi, da je stroškov okrog tega izredno dosti, vemo tudi da društvo dobi sredstva tako iz dotacij kot
tudi iz nekaterih drugih postavk, pa je sedaj na koncu sporen le en sam račun. Vsaka pohvala vsem, ki se
trudijo v KUD-u, tudi prostovoljnega dela je ogromno, to vse vemo. Hkrati pa je potrebno povedati, da je v
občini tudi kar nekaj ostalih društev, ki želi prosperirati in tista sredstva, ki jih dobijo oni, so bistveno
nižja, res pa je tudi, da imajo posledično stroškov manj. Glede postavk, kot sprašuje svetnik Slavko Petek
pa sedaj na pamet ne ve povedati, se pa da pogledati – financiranje festivala ni dorečeno, gre kar iz treh ali
štirih postavk, vendar pa se iz postavk vse da razbrati.

Svetnik Igor Adžič:
Glede na to, da se je s spremembo zakonodaje vlaganje vlog za plačilo vrtca (vprašanje št. 124) prenesla
kot naloga na CSD Murska Sobota in glede na to, da se je spremenilo tudi obračunavanje in se je vrtec
delno tudi podražil za naše občane in občanke, predlaga, da naj bi se tudi naša občina vključila v
aktivnosti kot mu je znano sta pobudo vložila tudi že Skupnost občin Slovenije in Združenje občin
Slovenije, da bi naj stanovanjski krediti upoštevali pri obračunu višine cene vrtca. Zanima ga torej, ali se
župan udeležuje teh srečanj in če bi se dalo na to temo kaj več povedati. stanovanjski kredi upošteval kot
negativno bilančno stanje pri obračunu vrtca za starše in ga zanima, če se udeležuje teh srečanj in če
lahko za ljudi, ki jih ni malo, težko je plačevati visoko ceno vrtca in zidati hišo, kakšne so aktivnosti, če so
vidiki, da bi se odbijal oz. bi se priznaval stroške in kdaj se priznava rešitev kakšna?
Sam je Beltinčan in nočni nemiri med tednom in tudi med vikendom so presegli vse normalne meje, prav
tako se pojavlja vandalizem (pri zdravstveni postaji Beltinci so podrli nabiralnik ADO Beltinci), da ne
govorimo o vlomih, ropih. SPV je sicer premajhna institucija z premalo pooblastili, da bi lahko določene
ukrepe izvedel, vendar pa ga vodi razmišljanje, da bi v bližnji prihodnosti morali v izogib odstopanj od
normale razmišljati v občini o skupnem nekem prostoru, kamor bi se lahko prenesle vse te razno razne
prireditve in bi se lahko odmaknile od centra Beltinec, saj je sedaj prevelika koncentracija vseh teh
prireditev v centru in je kaljen nočni mir. To je njegov predlog št. 114.
Igor Adžič nadalje še pove, da je v preteklosti bilo kar nekaj oddaj v živo z županom, kjer so lahko občani
stopili v kontakt z njim in tudi v živo postavljali razno razna vprašanja. Bilo bi zaželjeno, če bi se te oddaje
spet vzpostavile. To je njegov predlog 115.
Župan dr. Matej Gomboši mu odgovori, da glede pobude za starše, ki plačujejo vrtec da smo vezani na
Zakon o uravnoteženju financ, teh srečanj je ogromno in na vseh osebno ne more biti prisoten, se pa sproti
informira in bodo podrobno informacijo še prejeli. Dodatno pa še pove, da ne samo ti dve skupnosti tudi
vlada intenzivno išče v teh težkih razmerah možnosti za čimprejšnji izhod iz finančne krize, vendar pa kot
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vsi vemo je velik del proračuna občinskega nastavljen tako, da gre plačevanje zakonsko določenim stvarem.
Glede vandalizma ponoči obsoja taka dejanja, vendar pa kot je danes že povedal, bo sklican varnostni
sosvet, kjer se bodo sprejeli ustrezni ukrepi, da se bo zadeve poskušalo urediti, prav tako pa v
medobčinskem inšpektoratu potekajo tudi dogovori za ustanovitev redarstva, katerega bi dobili
sofinanciranega s strani države in bi lahko ta redar za namene reda in varnosti pomagal pri preprečevanju
vandalizma v naši občini. Glede skupnega prireditvenega prostora pa pove, da prostore namreč že imamo,
potrebno se bo za nekatere tudi še dodatno pogovoriti, zmeniti in se jih lahko tudi še širše uporablja
(prostori nad pošto). Glede oddaje v živo pa se bo predlog realiziral v mesecu novembru.
Svetnik Bojan Vereš:
Postavlja vprašanje št. 125 o tem, da se stanje, namreč tudi po namestitvi kamer v zbirnem centru
Beltinci pri ČN, še vedno ni izboljšalo. Še vedno so tam izgredi, Romi še vedno čakajo če kdo pripelje
kakšen kos železa , ponavadi sta tu dve skupini, ki med seboj tekmujete in lahko se še komu kaj zgodi oz.
bo še kdo zaradi tega poškodovan. Kaj narediti še v smeri večje varnosti zbirnega centra.
Kot je podal svoj predlog kolega svetnik Srečko Horvat pod št. 109 sam tudi v Ižakovcih opaža podobno
situacijo (vibracije, težki tovornjaki, padanje materiala iz prikolic vozil) tudi v Ižakovcih. Predlaga čim
prejšnjo postavitev prometne signalizacije, če pa je že nameščena, pa naj se nadzira kršitelje. To je njegova
dopolnitev Srečkovega predloga.
Glede predloga kot ga navaja svetnik Bojan Vereš, župan odgovarja, da je o tem bilo že govora, da nam je
situacija znana, kamere kot vemo so nastavljene, vendar pa kot vsi opažamo ni učinka. Bo potrebno
razmisliti od drugih, bolj konkretnih prijemih (mogoče fizično varovanje), da se bodo občani tam varno
počutili in da ne bo več prihajalo do izgredov. Tudi o tem bo kaj več povedal varnostni sosvet, ki bo to
tematiko tudi moral obravnavati. Glede vibracij, cestišča v Ižakovcih kot ugotavlja svetnik, pa upa, da se
bo stanje izboljšalo, ko bo nova cesta narejena, res pa je, da se na take in podobne kršitve opozori in bo
lahko stanje prišla kontrolirat tudi policija. Tudi signalizacija se bo pregledala in postavila, če kje še
manjka.
Svetnik Martin Duh:
V uvodu poda zahvalo, da se je našlo priložnost in tudi sredstva za nadaljevanje izgradnje kolesarske
steze Melinci-Beltinci, saj je ta njihova zgodba bila že zelo dolga in sedaj je končno prišlo do realizacije. Iz
tistih prejšnjih časov pa je ostal še predlog sveta KS – cesta na Melince (v »Meki« proti Balažicevim), kar je
bil še dogovor z prejšnjim županom. KS je namreč tampon uredila, dala navoziti gramoz, vendar pa ko so
se volitve končale pa se je končala tudi ta zgodba – asfalta ni, tampon se vsakodnevno uničuje. To je
občinska parcela ne krajevna in edina, ki še ni asfaltirana. Prosi, da se to čim prej uredi. To je njegov
predlog št. 116. Prav tako poda zahvala za prevleko ki so jo dočakali skozi Melince, če upoštevamo, da so
bili med vsemi vasmi prvi prekopani in so šele sedaj prevleko dobili, to pomeni, da so bili res zelo
potrpežljivi. Vendar pa daje pripombo, kdo je dovolil, da se asfaltirajo po drugih KS-ih vaške poti, ki so bile
izkopane pozneje pa so že prevleke narejene. A se sploh kdo zaveda, da bo lahko prišlo do tega, da bo
potrebno za tri leta ponovno vse popravljati. V drugih vaseh se dogovora kot je bilo povedano namreč kot
ugotavlja sam, niso držali. Prav tako se je zaradi prekopa vdrla cesta ki gre na relaciji Beltinci-Bistrica, ki
povezuje tudi ostale dele in o tem je že pred enim letom spraševal občinsko upravo, torej takrat ko se je
gradilo, vendar pa bodo zaradi tega dodatni nepotrebni stroški, ker se je vse skupaj prehitro naredilo-kako
bo s tem, sprašuje pod št. 126 .
Dr. Matej Gomboši se zahvaljuje svetniku Martinu Duhu za omembo kolesarske steze, saj se res bliža
dokončanju, zadeva je bila novembra zaključena in tisti del je povezan s sprehajalno potjo z Beltinci, na
kar smo dolgo čakali. Glede ceste v »Meko« je zgodovino že povedal, smo pa ugotavljali potrebo po tem in
sedaj je zadeva v rebalans uvrščena in se bo pristopilo k izvedbi. Glede prekopavanja novih asfaltnih poti
pa tega ne bomo dovolili, vendar pa če kdo karkoli želi se lahko podkopa, ne pa prekopa, saj si kaj drugega
nikakor ne želimo. Vendar pa ga svetnik Martin Duh dopolni, da je sam mislil drugače, ob izgradnji
kanalizacije namreč so ceste preveč uničene in se je sedaj naredila na cestiščih glazura in se bo za eno leto
vse skupaj poleglo, to se tako ne bi smelo narediti.

Svetnik Roman Činč:
Tudi sam navaja problematiko nočnih nemirov, vandalizma. Krajevno skupnost Beltinci so na to opozorili
prizadeti krajani in ne bo ponavljal, kar je bilo povedano že prej, vendar se vidi rešitev v redarju, ki bo
doprinesel k boljši situaciji vendar pa je potrebno se odločiti kaj je v danem primeru pri tem pozitivno in
kaj je negativno in nenadzorovano. Drugo na kar so ga opozorili občani pa je njihovo zanimanje za stanje
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denacionalizacije v občini (vprašanje 127). Zanima ga kako daleč je ta zadeva in potrebno se je zavzemati,
da se to čim prej konča.
Župan dr. Matej Gomboši pove, da smo o vandalizmu in nemirih na seji že govorili in tudi danes je bilo
iznesenih kar nekaj primerov in tudi predlogov za rešitev nastale situacije. Sam se tudi nagiba k temu
predlogu za zaposlitev redarja in je predloga vesel. Glede denacionalizacije, ki pa je še zelo aktivna in se je
še kako zavedamo pa želi dodati, da se stvari spremlja sproti in upamo, da se bo z vsemi argumenti rešila
nam v prid, sedaj je na upravnem sodišču že eno leto.
Sledi 15 minutna pavza.
AD 7 - Sklep o sofinanciranju avtobusnih prevozov osnovnošolskih učencev v OŠ Beltinci.
Pri tej točki uvodno predstavitev poda župan, dr. Matej Gomboši.
Podrobno predstavitev točke kot tudi predlog sklepa pa poda v.d. direktorja OU, Venčeslav Smodiš.
To točko je na svoji seji obravnaval odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter odbor
za proračun in finance OS Občine Beltinci.
Predsednika Slavko Petek in Roman Činč sta prisotne seznanila s sklepi odborov in predlagata, da se
omenjeni predlog s strani občinskega sveta sprejme oz. potrdi.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje o predlogu sklepa.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 250/V:
1. Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da se v šolskem letu 2012/2013 iz proračuna Občine
Beltinci 100 % financirajo avtobusni prevozi učencev v OŠ Beltinci in nazaj domov in to iz vseh vasi
v občini, iz katerih se ti avtobusni prevozi vršijo.
2. Sklep začne veljati takoj po sprejetju, uporablja pa se od 01.09.2012 naprej.
3. Ta sklep se smiselno uporablja tudi za sofinanciranje prevozov osnovnošolskih učencev, ki
obiskujejo osnovno šolo izven šolskega okoliša v katerem bivajo.
AD 8 - Določitev višine in števila štipendij Občine Beltinci v študijskem letu 2012/2013
Uvodno pojasnitev je pri tej točki podal v.d. direktorja OU, Venčeslav Smodiš.
Omenjeno točko sta na svoji seji obravnavala tudi Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti ter Odbor za proračun in finance. Predsednika Slavko Petek in Roman Činč sta prisotne
seznanila s sprejetimi sklepi za to točko in predlagata, da tudi OS sprejme sklep o predlogu višine in števila
štipendij Občine Beltinci.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 251/V:
1. Višina štipendije Občine Beltinci v študijskem letu 2012/2013 znaša 120,00 evrov.
2. Razpiše se skupaj 10 občinskih štipendij za študijsko leto 2012/2013.
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AD 9 - Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2012
Uvodno pojasnilo poda pri tej točki župan, dr. Matej Gomboši. Podrobno obrazložitev pa poda računovodja
Štefan Činč. Po poslovniku ima občinski svet možnost pred samo sejo (3 dni) pisno podati pri županu
amandmaje, ker tega ni bilo je rebalans pripravljen v obliki kot ga imajo prisotni na mizi in se o njem lahko
razpravlja, potem pa se bo o njem še glasovalo.
Odbor za proračun in finance, predsednik Roman Činč pove, da so imeli člani na odboru pomisleke glede
tekočega vzdrževanja cest in pločnikov, prednost naj se da za tiste, za katere so bile izrečene inšpekcijske
odločbe oz. opozorila, torej tiste se naj uredijo (Štefana Kovača, Cankarjeva). Glede postavke tekočega
vzdrževanje-javna razsvetljava, pa je bilo izpostavljeno da bi bilo potrebno imeti navodilo za javna naročila
o oddaji naročil male prednosti. Zanima ga, če je navodilo že sprejeto in v veljavi? Glede nakupa novega
odra pa so člani odbora bili skeptični in so razpravljali v smeri, da glede na to, da je občinski šotor že
dotrajan in torej nakup novega odra ni smiseln, kot tudi je potrebno urediti prireditveno problematiko.
Torej vsi ti izpostavljeni dvomi oz. predlogi, če so bili upoštevani v predlogu se odbor potem strinja, da se
ga sprejme.
Župan odgovori, da je tekoče vzdrževanje cest bila vedno postavka, kjer se je upoštevalo to, da se vlaga
sredstva v tista cestišča, ki so obnove najbolj potrebna. Glede navodil male vrednosti bodo sprejeta v
skladu z veljavno zakonodajo, oder pa je modularen oder, ki je zelo uporaben in enostaven tako za
sestavitev kot tudi za razstavitev. Oder ima tudi stopnice in je manjši in bistveno bolj varen kot ta
dosedanji, ki je že dotrajan in več ni v skladu z varnostnimi zahtevami.
Svetnik Štefan Perša daje pobudo, da ko se določene prireditve dogajajo v parku ob gradu, naj se poskrbi,
da je urejena površina, kjer sam šotor stoji, ker je včasih nemogoče tudi normalno postaviti oder, pa
kakršen koli potem že bo v bodoče.
Ta predlog se strinja župan je dober, dodaja pa, da ravno ta oder, kot se ga predvideva ima nastavljive
elemente, je lažji za postavitev in je vse bolj varno in tudi je predviden za raznorazne t.i. neravne podlage.
Svetnik Jože Ružič želi še enkrat eksplecitivno poudarja in želi povedati, kot je tudi že povedal predsednik
odbora za proračun in finance, da odbor predlaga občinskemu svetu v sprejem rebalans le, če so
upoštevani vsi predlogi, ki jih je odbor navedel oz. če so bila izvedena vsa pravna dejstva, kot je bilo
zapisano, drugače ne.
Župan dr. Matej Gomboši pove, da je odbor svetovalno telo občinskega sveta in gradiva sprejema občinski
svet in ne odbor.
Svetnik Alojz Sraka želi pravno tolmačenje ali kot član občinskega sveta ali glasuje o predlogu odbora in o
predlogu sklepa, ker sam ne pozna zgodbe, ki je v ozadju.
Župan mu odgovoril, da je bil pripravljen predlog rebalansa, ki ga obravnava odbor za proračun, ki da svoje
mnenje, o zadevi glasuje občinski svet, poslovnik pa veleva, kot je v uvodu že povedal, da lahko vsak
svetnik da amandmaje 3 dni pred samo sejo, če le-teh ni, je gradivo tako kot je na obravnavi na seji os in
se na koncu o njem tudi glasuje.
Svetnik Matej Zavec glede predlogov odbora za proračun in finance poda svoje mnenje saj vidi, da je načrt
energetskih izboljšav v občini že tu, da je zamenjava svetilk tudi aktualna, glede odra pa tudi ne bi smelo
biti težav, saj stvari pozna tudi z vidika ko je bil pri postavitvi le-tega večkrat prisoten in ve, kakšne težave
so bile s tem dosedanjim doslej, saj je precej dotrajan in ni več tako varen. Tu namreč nikakor ne gre za
nobene privatne prioritete, kot si mogoče kdo to tolmači, ampak bo z nakupom poskrbljeno za večjo
varnost nastopajočih na prireditvah, ker dandanes če se karkoli zgodi na prireditvah, je kazensko
odgovorna občina.
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Svetnik Slavko Petek pove, da se sam ni poglablja v rebalans, glede odra v Beltincih sicer ne ve, kakšna
zgodba je za vsem tem, kdo je dobavitelj vendar pa je zanj proračunski odbor najbolj merodajno telo pri
rebalansu in tudi strokovni organ in naj bi se njihove zahteve oz. predloge vseeno upoštevalo.
Sam oder nima nobene zveze s KUD-om, dobro je imeti varen in kvaliteten oder in s to naložbo ne bomo
nikakor zgrešili, dodaja župan dr. Matej Gomboši. Zbranih je kar nekaj predračunov, še ni nič odločeni in
ocenitev bo narejena in se bo potem dalo v proračun, glede cest se strinja občina, kot je potreba tako se bo
ukrepalo in urejalo. Glede razsvetljave se sledi smernicam, nekaj korakov se je že naredilo.
Svetnik Alojz Sraka je po tem, ko je župan razpravo že zaključil obrazložil svoj glas in sicer pove, da o
predlogu rebalansa ne bo glasoval, ker bi s tem, če bi glasoval za, izrekel nezaupnico vsem petim kolegom
svetnikom, ki so v odboru za proračun in finance. Glasovanja se bo vzdržal.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 9, PROTI:6.
Sklep št. 252/V:
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2012 v predloženi obliki in vsebini.

AD 10 - predlog za razrešitev in imenovanje nadomestnega člana Varnostnega sosveta Občine
Beltinci in člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Beltinci
Pri tej točki poda uvodno obrazložitev v.d. direktorja občinske uprave, Venčeslav Smodiš, ki prisotne
seznani, da je prišlo do zamenjave vodje rajonskega okoliša za našo občino in s tem je potrebno narediti
zamenjavo tako v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Beltinci kot tudi v Varnostnem
sosvetu Občine Beltinci. Namesto Boštjana Sedonje je novi vodja rajonskega okoliša predstavnik Policije
Murska Sobota, gospod Bojan Prosič iz Murske Sobote.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje o predlogu sklepa.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI:1.
Sklep št. 253/V:
a) Varnostni sosvet:
1. Razreši se dosedanji zunanji član Varnostnega sosveta Občine Beltinci Boštjan Sedonja predstavnik Policijske postaje Murska Sobota (dosedanji vodja policijskega okoliša Beltinci), zunanji
član sosveta- po funkciji.
2. V Varnostni sosvet Občine Beltinci se imenuje nadomestni član, Boštjan Prosič, stanujoči v
Murski Soboti, Ulica Slave Klavora 10 zunanji član sosveta-po funkciji (sedanji vodja Policijskega
okoliša Beltinci).
3. Članstvo v sosvetu članu preneha z dnem razrešitve oz. z dnem poteka mandata članom
Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je člane sosveta imenoval.
b) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:
1. Razreši se dosedanji član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Beltinci
(Boštjan Sedonja).
2. V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Beltinci se imenuje nadomestni član,
Boštjan Prosič, stanujoč v Murski Soboti, Ul. Slave Klavora 10, zunanji član - po funkciji (sedanji
vodja policijskega okoliša Beltinci).
3. Članstvo v SPV-ju članu preneha z dnem razrešitve oz. z dnem poteka mandata članom
Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je člane sveta imenoval.
Ker je bil s tem dnevni red 20. redne seje občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, je župan dr. Matej
Gomboši sejo zaključil ob 21.30 uri.
Posnetek te seje, se hrani v Arhivu Občine Beltinci na DVD-ju.
Zapisala:
Lilijana ŽIŽEK

Župan:
dr. Matej GOMBOŠI
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