OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
Z A P I S N I K
22. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI,
ki je bila 29.01.2013 ob 17.00 uri
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci

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

/.

PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik NO, Izidor Lebar, direktor občinske uprave, Venčeslav
Smodiš, Štefan Činč, računovodja v občinski upravi, gospa Mirjana Nenad, predstavnica podjetja
AP projekt d.o.o. Ptuj.
Župan, dr. Matej Gomboši pozdravi vse prisotne in predlaga v sprejem dnevni red za 22. redno
sejo občinskega sveta Občine Beltinci, kot je bil posredovan na vabilu.
Razprave o vsebini dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0.
Sklep št. 267/V:
Sprejme se vsebina dnevnega reda 22. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in sicer:
1. Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 21. redne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci.
2. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo
»Rekonstrukcija lokalne ceste Beltinci-Melinci«.
3. Potrditev Investicijskega programa (IP) za investicijo »Rekonstrukcija lokalne ceste
Beltinci-Melinci«.
4. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo
»Rekonstrukcija ceste Ižakovci – Melinci – Gornja Bistrica in izgradnja hodnikov za
pešce v naseljih Ižakovci in Melinci«.
5. Potrditev Investicijskega programa (IP) za investicijo »Rekonstrukcija ceste Ižakovci –
Melinci – Gornja Bistrica in izgradnja hodnikov za pešce v naseljih Ižakovci in Melinci«.
6. Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini.
7. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
8. Predlog Odloka o proračunu Občine Beltinici za leto 2013–1. obravnava.
9. Predlog Odloka o ustanovitvi medobčinske inšpekcije in redastva Občin Beltinci,
Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana.
10. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in k subvencioniranju cene te
storitve v Občini Beltinci v letu 2013.
AD 1 - Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 21. redne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci
Pri pregledu zapisnika prejšnje seje ni bilo ugotovljeno nobenih napak oz. nepravilnosti, zato ga je
župan dal na glasovanje. Prav tako je pri tej točki podal poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.

1

Sklep št. 268/V:
Sprejme se zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki in
vsebini.
AD 2 - Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo
»Rekonstrukcija lokalne ceste Beltinci-Melinci«
Uvodno pojasnilo pri tej točki poda župan dr. Matej Gomboši. Pove, da se s tem projektom
prijavljamo na razpis za obmejna območja z Republiko Hrvaško in si skozi njega nadejamo sto
procentnega sofinaciranja, s tem, da je naš delež le ddv. Zavedati se je potrebno, da je konkurenca
velika na tovrstnih razpisih in naredili bomo in smo vse, kar je bilo potrebno in upamo, da bomo
sredstva dobili.
Gospa Mirjana Nenad iz podjetja AP projekti d.o.o. iz Ptuja je predstavila vsebino DIIP-a za
omenjeno investicijo.
Predsednik odbora za prostorsko planiranje, Štefan Perša pove, da je odbor na svoji seji
obravnaval omenjeni DIIP kot tudi IP tako za to točko kot tudi za naslednji dve in stališče odbora
je da se vsi dokumenti naj potrdijo oz. sprejmejo v predlagani obliki in vsebini.
Svetnik Alojz Sraka pove, da ga veseli, da je odziv na sam razpis in priprava potrebnih
dokumentov s strani občionske uprave bila tako hitra in to pozdravlja. Postavlja pa vprašanje če je
pri tem vkalkulirana potencialna poraba geotermalne energije, da potem ne bi kasneje naknadno
potrebno vgrajevati kakršnekoli infrastrukturne vode. Vendar pa mu župan odgovori, da se bo to
sproti reševalo, karkoli je bilo potrebno, pa se je v tej fazi že vgradilo ob izvedbi nove ceste in
kolesarske steze.
Svetnik Martin Duh glede na to, da je bil član OS v prejšnjem mandatu in so takrat tudi sledili
taki razpisi in na katerih občina žal takrat ni bila uspešna in je bila vloga zavrnjena, upa in želi,
da seje sedaj občinska uprava bistveno bolje pripravila, da na tem razpisu ne bomo sedaj izpadli
in sredstva tudi dobili in projekt realizirali.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 269/V:
1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo
»Rekonstrukcija lokalne ceste Beltinci-Melinci«, z datumom izdelave januar 2013.
2. Vrednost investicije po stalnih cenah znaša; 992.200,44 EUR (z DDV).
3. Viri financiranja po stalnih cenah;
a. Proračun Občine Beltinci v višini: 165.366,74 EUR,
b. JR ROOsH v višini 826.833,70 EUR, in sicer;
− Sredstva EU v višini 702.808,64 EUR,
− Proračun RS v višini 124.025,26 EUR.
4. Odobri se izvedba investicije.
5. Investicija se uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Beltinci za obdobje 2013 2016.
6. Naložba bo izvedena predvidoma do konca avgusta 2013.

AD 3 - Potrditev Investicijskega programa (IP) za investicijo »Rekonstrukcija lokalne ceste
Beltinci-Melinci«
Pri tej točki ni bilo razprave, zato se predlaga glasovanje. Investicijski program je razširjena
varianta DIIP-a.
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Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 1.

Sklep št. 270/V:
1. Potrdi se Investicijski program za investicijo »Rekonstrukcija lokalne ceste
Beltinci-Melinci«, z datumom izdelave januar 2013.
2. Vrednost investicije po stalnih cenah znaša; 992.200,44 EUR (z DDV).
3. Viri financiranja po stalnih cenah;
a. Proračun Občine Beltinci v višini: 165.366,74 EUR,
b. JR ROOsH v višini 826.833,70 EUR, in sicer;
− Sredstva EU v višini 702.808,64 EUR,
− Proračun RS v višini 124.025,26 EUR.
4. Odobri se izvedba investicije.
5. Investicija je uvrščena v Načrt razvojnih programov Občine Beltinci za
obdobje 2013 -2016.
6. Naložba bo izvedena predvidoma do konca avgusta 2013.

AD 4 - Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo
»Rekonstrukcija ceste Ižakovci – Melinci – Gornja Bistrica in izgradnja hodnikov za pešce v
naseljih Ižakovci in Melinci«
Dokument tudi pri tej točki predstavi gospa Mirjana Nenad, predstavnica AP projekti d.o.o. Ptuj.
Svetnika Štefana Peršo zanima, glede t.i. hodnikov v Ižakovcih, če so bili le-ti dejansko izmerjeni
oz. naj se mu razloži od katere do katere točke je teh t.i. zapisanih 830 m, kar je zasledil v gradivu.
Gospa Mirjana Nenad odgovora podrobnega ne pozna, saj bi o tem gospod svetnik moral
povprašati projektanta. Župan dr. Matej Gomboši pa pojasni, da je verjetni svetnik mislil, če bo
kje malo prostora za širino, vendar pa se s tem na večih mestih v celotni občini srečujemo in tudi
prihaja do primerov, kjer se občani ne strinjajo s premikom ali odkupom in potem se mora t.i.
hodnike res narediti ožje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0.
Sklep št. 271/V:

1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za

a)
b)

investicijo »Rekonstrukcija ceste Ižakovci-Melinci-Gornja Bistrica in
izgradnja hodnikov za pešce v naseljih Ižakovci in Melinci«, z datumom
izdelave januar 2013.
2. Vrednost investicije po stalnih cenah znaša; 1.191.452,02 EUR (z DDV).
3. Viri financiranja po stalnih cenah;
Proračun Občine Beltinci v višini: 198.575,34 EUR,
JR ROOsH v višini 992.876,69 EUR, in sicer;
− Sredstva EU v višini 843.945,19 EUR,
− Proračun RS v višini 148.931,50 EUR.
4. Odobri se izvedba investicije.
5. Investicija se uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Beltinci za
obdobje 2013 -2016.
6. Naložba bo izvedena predvidoma do konca decembra 2013.
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AD 5 - Potrditev Investicijskega programa (IP) za investicijo »Rekonstrukcija ceste Ižakovci
– Melinci – Gornja Bistrica in izgradnja hodnikov za pešce v naseljih Ižakovci in Melinci«
Pri tej točki ni bilo razprave, zato se predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0.
Sklep št.: 272/V:

1. Potrdi se Investicijski program (IP) za investicijo »Rekonstrukcija

a)
b)

ceste Ižakovci-Melinci-Gornja Bistrica in izgradnja hodnikov za pešce
v naseljih Ižakovci in Melinci«, z datumom izdelave januar 2013.
2. Vrednost investicije po stalnih cenah znaša; 1.191.452,02 EUR (z
DDV).
3. Viri financiranja po stalnih cenah;
Proračun Občine Beltinci v višini: 198.575,34 EUR,
JR ROOsH v višini 992.876,69 EUR, in sicer;
− Sredstva EU v višini 843.945,19 EUR,
− Proračun RS v višini 148.931,50 EUR.
4. Odobri se izvedba investicije.
5. Investicija je uvrščena v Načrt razvojnih programov Občine Beltinci za
obdobje 2013 -2016.
6. Naložba bo izvedena predvidoma do konca decembra 2013.

AD 6 - Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini
Župan dr. Matej Gomboši pove, da je največ zanimanja v teh dneh od zadnje seje glede
spremembe pri odvozu odpadkov. Cene, ki jih imamo so namreč že dolgo časa zamrznjene s strani
države in so bile prenizke, da bi pokrili vse stroške, ki nastanejo z odvozom smeti. Poleg
zabojnikov, ki jih imamo doma spada v to kategorijo obračuna še odvoz smeti iz zbirnega centra,
odvoz iz ekoloških otokov, odvoz kosovnih odpadkov enkrat na leto, odvoz nevarnih in posebnih
odpadkov. Do sedaj je občina plačevala vse to iz občinskega proračuna, sedaj pa to več ni
dovoljeno, na podlagi sedaj veljavne zakonodaje in evropske direktive, temu več ne bo tako.
Evropa namreč nalaga plačevanje odvoza odpadkov povzročitelju-torej gospodinjstvom. Je pa
dejstvo,da več odpadkov proizvajaš, več bi po tem moral za to plačati. Ker pa imamo v občini
urejeno ločevanje odpadkov in poleg tega imamo zbirni center v občini, črni zabojniki (za ostale
odpadke) sedaj ne bi smeli več biti tako polni kot prej. Kolikšna bo podražitev cen oz. koliko se bo
to poznalo na položnicah odslej od izvajalca še nismo dobili končnih cen, vendar pa se vsi zelo
dobro zavedamo položaja v kakšnem so naša gospodinjstva. V izogib previsokim stroškom in da bi
znesek na položnicah bil čim nižji smo iskali varianto in jo našli v odvozu smeti enkrat na mesec
in ne več dvotedensko, kar je v skladu z našim občinskim odlokom. Tak sistem odvažanja
odpadkov imajo v KS Lipa že vrsto let in ni tam nobenih težav zaradi tega in tudi odvoza plačujejo
tako manj. Ker je z obvestilom, ki ga je poslal izvajalec Saubermacher & Komunala Murska
Sobota na domove konec meseca decembra lani, bilo povzročeno kar precej nejevolje pri občanih,
je prišla ta problematika tudi do novinarjev, ki so prišli po pojasnilo na občino. Bilo jim je
obrazloženo in pojasnjeno, da smo s tem hoteli občanom le dobro (glede na to, da vsi sedaj pridno
ločujemo) in da ne bi plačevali po nepotrebne še večje stroške odvoza. Ta problematika je bila na
televiziji izpostavljena predvsem v KS Dokležovju, čeravno se je ugotovilo na odboru, da pa vsi
vseeno ne ločujejo kot bi morali in se tako en zabojnik za ostale odpadke v tem času res hitro
napolni. Dejstvo pa je, da še vedno ima vsak možnost si nabaviti večji zabojnik, če ga eventualno
res potrebuje, ali pa si dokupi posebna vreča na podjetju Saubermacher & Komunala, ki pa imajo
odvoz že vštet v ceno vreče. V prispevku na televiziji je bila dodana tudi izjava svetnika Slavka
Petka, da se s tem on ne strnja in smo potem pogledali glasovanje o odloku na takratni seji
občinskega sveta in je bilo ugotovljeno, da je bil odlok soglasno potrjeni oz. sprejeti. V odloku pa
piše med drugim tudi o tem t.i. štiritedenskem odvozu. Če pa bomo želeli vseeno dvotedenski
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odvoz za vsa gospodinjstva, pa se izvajalca lahko vpraša, vendar pa bo potem cena bistveno višja
za vsa gospodinjstva. Ko smo pa že pri cenah, župan želi še prisotne seznaniti, da smo si v občini
prav tako zagotovili cenejšo elektriko za naše občinske stavbe in javno razsvetljavo ter prav tako
za cenejši plin za naše objekte – tako da bomo tudi iz teh dveh naslovov privarčevali. Na kar večih
področjih bomo odslej še naprej morali varčevati, ker država odteguje denar občinam in ga je
čedalje manj. Tudi občane poziva, da si lahko priskrbijo cenejšo energijo in kurjavo, če to želijo. V
občini smo v preteklem mesecu izpeljali tudi dobrodelno akcijo, saj smo sredstva, ki bi jih drugače
namenili za nakup novoletnih voščilnic, namenili šolskemu skladu OŠ Beltinci in POŠ Dokležojve.
Uredili smo parkirišče poleg občine, za lažje parkiranje, obnovili smo pot proti zbirnemu centru.
Glede projekta »pot kulturne dediščine« smo sicer prejeli iz države negativni odgovor, ker je bil
prevelik delež investicijskih del – merila so naknadno spremenili (cesta »Pinkava, ki smo jo hoteli
rekonstruirati) in ravno to je bil presežek. Sedaj prav tako tudi še čakamo na dodatno možnost pri
energetski sanaciji OŠ Bletinci, saj smo bili za par točk premalo ocenjeni na razpisu, saj so bile
tiste občine »tepene«, ki so v letih nazaj že vlagale v sanacijo svojih stavb, na svoj račun pa so
prišle v razpisu tiste, ki tega v preteklosti niso naredile. Občanom bomo v kratkem ponudili novo
spletno storitev, kjer si bodo lahko brezplačno izračunali in pridobili informacijo o tem, koliko
potenciala imajo strehe njihovih stanovanjskih objektov. Leto 2012 smo finančno preživeli, kar je
razveseljujoče tudi s stališča, da je država 31.decembra nakazala še zadnji obrok za kanalizacijo,
kar nam je dolgovala in tako smo lahko z tem milijonskim zneskom poplačali izvajalce, nekaj nam
sicer še za letos ostane in drugo leto, da zadevo zaključimo, predvsem kar se tiče čistilne naprave,
ostalo je že več ali manj zaključeno. Zato kot je še povedal in kot smo sporočili, potrebujemo ta
sredstva od občanov, kar smo jih obvestili z dopisom pred kratkim in mora poudariti, da je bil
odziv dober in da se pogoodbe kar podpišujejo in obroki plačujejo. Za komasacijo Dokležovje je
prispela pozitivna odločba, evropska sredstva so zagotovljena, hkrati pa gre tudi vloga za
komasacijo v KS Gančani na upravno enoto. Pred nekaj dnevi je izšel razpis, ki je zadnji tovrsten
in po zadnjih informacijah tudi zadnji z 100 % sofinanciranjem in bo odprt le 2 meseca. Naredili
bomo maksimalno kar bo možno, da bomo uspeli tudi z KS Gančani – ker je potrebno na odločbo
namreč iz UE zelo dolgo čakati.
Župan dr. Matej Gomboši prosi pred naslednjo točko dnevnega reda poziva vse in prosi, da naj
bodo pobude in vprašanja konkretna, jasna, kratka in razločba, da bomo lahko čimbolj kvalitetne
in natančne odgovore podali nanje.
AD 7 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci
Svetnik Ladislav Alojz Horvat:
Postavlja vprašanje št. 133 o tem, kolikšna je bila cena za odkup zemljišč za stezo BeltinciMelinci, saj naj bi dva soseda-občana eden in drugi dobila različno plačano za svojo parcelo. Poleg
tega ga zanima (vprašanje št. 134) kako je s parcelo 2236, ki je bila kupljena in v lastnini občine
nikjer ni zavedena, kaj je s tem? Glede Cankarjeve – most in cesta ali bo to predvideno kaj v
proračunu za leto 2013 (vprašanje št. 135).
Župan dr. Matej Gomboši mu odgovarja, da je bila cena različna zato, ker če je šlo za kmetijski del
zemljišča ali stavbni in vtem je bila dejansko razlika v ceni. Glede tiste parcele kot svetnik
sprašuje pa se gre za parcelo tisto prvo v Beltincih, ko se začne kolesarska steza in smo to že
pojasnjevali, da ni bilo v načrtu razpolaganja. Glede Cankarjeve je v planu, da se bo izdelalo za
mostove projekt, saj so ne le ta, ampak tudi vsi ostali v Beltincih v zelo slabem stanju vendar pa
soglasja in vsa potrebna dokumentacija – to dolgo traja in si zato ne moremo upati predvidevati,
da bi že letos prišlo do gradnje. Ko bo potrjen proračun pa bo šlo se v projektiranje in potem
naprej, bomo videli tudi kako bi izveden razgovor z podjetjem Panvita Rakičan, saj bi naj šli v
delitev sredstev sofinanciranja.
Svetnica Genovefa Virag:
Psotavlja vprašanje št. 136 o tem, kaj bo z gospodinjstvi, ki niso plačevala doslej odvoza
odpadkov in so odpadke nosili na ekološke otoke. Prosi, da se občanom to pojasni, če je potrebno
naredi analizo in jih s tem seznani, saj je tudi v njihovi KS nekaj takih, ki nimajo čez mesec toliko
odpadkov, da bi rabili kontejnerje in so smeti vozili na ekološke otoke.
Da je potrebna enakopravnost vseh, se strinja z njeno razpravo in mnenjem tudi župan dr. Matej
Gomboši.
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Svetnik Štefan Perša:
Daje pobudo št. 159 s katero se navezuje na svetnico Genovefo Virag in jo daje tudi v razmislek
občinski upravi in občionskemu svetu – glede ukinitve ekoloških otokov. Okolica le teh je
onesnažena, glede na to, da sedaj ločujemo in imamo zbirni center, bi tako bil tudi strošek na
položnicah manjši (če je to všteto tudi v odvoz). Postavlja pa tudi vprašanje št. 137 glede
kolesarske steze Ižakovci-Dokležovje. Glede na to, da je postopek komasacij v Dokležovju že v teku
in da so odobrena sredstva, zakaj le-ta ni umeščena vanj – vsaj od naselja do železnice, preden se
bodo vnesle dokonče izmeritve.
Župan odgovarja Štefanu Perši, da je sicer res da bi ukinitev ekološki otokov prinesla pocenitev,
vendar pa je bližina le-teh veliko dobrodošla za tiste z malo večjimi količinami papirja, stekla,
embalaže. Če bomo to ukinili se zna zgoditi, da se bodo spet pojavljala divja odlagališča, sicer pa
je na strani občinskega sveta kako se bo odločil.
Svetnik Srečko Horvat:
Daje pobudo št. 160 glede e-točk po vaseh in sicer da naj se izvede demontaža vseh anten in
naprav ter odstranitev in sanacija škodo (prevrtane stene, strešne plošče). Naj se najde izvajalec oz.
nekoga, ki bo te stroške kril. Navaja izjavo enega lastnika iz njegove KS, ki je povedal, da mu je ko
je o tem spraševal na občini bilo povedano, da naj anteno demontira in naj vse skupaj prinese oz.
dostavi na občino. Občan je bil zgrožen. Svetnik Srečko torej predlaga, da naj se to uredi oz.
sanira za celotno občin enotno, saj zadeva kot taka več ne funkcionira. Na poročilo in izvajanja
glede odvoza odpadkov – glede črnih posod so se tudi v KS Dokležovje obračali nanj in mu
skorajda grozili, da bodo smeti, sedaj, ko je enkrat mesečni odvoz, le-te vozili pred njegov prag
hiše. Vsem občanom želi povedati, da občinski svet je sicer glasoval o odloku, vendar pa ni
glasoval o enkrat mesečnem odvozu smeti gospodinjstev. V samem odloku pa lepo piše, da je
odvoz najmanj enkrat mesečno, torej lahko pa je tudi več. Glede dopisa, ki so ga prejeli občani na
domove – poziv za poplačilo preostalega dolga za izgradnjo kanalizacije pa je (kot je citiral vsebino)
zapisan eden od stavkom zelo dvoumno – pobuda št. 161.
Župan dr. Matej Gomboši odgovori, da glede e-točk po vaseh so vsi, ki so podali soglasje za
montažo anten in ostale opreme bili seznanjeni oz. so imeli internetni priključek zastonj, sami pa
vemo, kakšna je dandanes naročnina za to storitev. Strinja se s svetnikom, da je potrebno zadevo
sanirati, ker tako, sedaj po tem, ko le-te niso uporabne, ne more ostati.
Dodatno prosi njega kot razpravljalca, da ta točka ni namenjena prosti razpravi ter da se krši s
tem določilo poslovnika. Naj se v prihodnje oblikujejo kratka in jasna vprašanja in pobude. Srečko
Horvat se z izjavo župana ne strinja in pove, da če že krši poslovnik in da ne sme govoriti pri tej
točki, potem naj se uvede nazaj kot je bila nekoč točka – razno.
Župan dr. Matej Gomboši nadaljuje glede dopisa za kanalizacijo, da so kolikor je seznanjen
večinoma vsi razumeli kaj je v dopisu zapisano in da ta sredstva sedaj občina potrebuje in da bo
ob koncu vsako gospodinjstvo veliko pridobilo – ne bo namreč več skrbi za greznice.
Svetnik Roman Činč se ne strinja z opozorilom gospoda župana, saj meni, da je svetnik Srečko
Horvat jasno zastavil svojo pobudo št. 161 saj je s tem opozoril tudi na nesmiselnost zapisa v
dopisu in tudi sam v nadaljevanju daje predlog št. 121, da naj občinska uprava pripravlja
smiselna obvestila, da ne bo dvoumnosti.
Svetnik Bojan Žerdin
Postavlja vprašanje št. 138 glede JKP Komune d.o.o. Beltinci ali namreč obstaja možnost, da bi
se le-ta ukvarjala v prihodnje tudi z pogrebno dejavnostjo? Nadalje postavlja še vprašanje št. 139
o tem, ali bo občina letos izvedla akcijo izbora naj domačije Občine Beltinci za leto 2013, saj to
izredno pripomore k ureditvi naših domov in tudi nenazadnje izgleda celotne vasi.
Daje pa še pobudo št. 161 o tem, da bi se lahko na spletni strani občione pri predstavitvi članov
in članice občinskega sveta dodalo pri kontaktih tudi elektronski naslov posameznika. To
utemeljuje s tem, da bi tako občani še dodatno lahko pristopili v stik in kontakt s svojimi svetniki
iz svoje krajevne skupnosti in postavili tudi kakšna vprašanja. Potrebno je le, da vsak od članov
občinskega sveta na občino sporoči oz. posreduje svojo pisno izjavo o tem, da dovoljuje, da se
njegov e-naslov objavi na spletni strani občine.
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Župan dr. Matej Gomboši odgovarja, da je pogrebna dejavnost tržna dejavnost in se zanjo občani
odločajo prostovoljno, torej si sami izbirajo pogrebno službo, katerih storitve želijo. Za izvedbo tega
predloga potrebuje podjetje oz. izvajalec tako licenco kot tudi opremo in kadre. Glede objave enaslovov oz. kontaktov članov občinskega sveta pa je tehnično seveda izvedljivo, vendar pa se o
tem mora vsak sam izreči in to tudi dovoliti, da objavimo na naši spletni strani.
Svetnik Slavko Petek:
Pove, da se tudi sam mora oglasiti glede odvoza smeti, saj je bil prej s strani župana pod prejšnjo
točko dnevnega reda izzvan. Stoji za tem kar je povedal, vendar pa je tudi res, da smo imeli v
decembru mesecu (to je za televizijo takrat tudi povedal), sejo občinskega sveta in jih župan ni
seznanil o tem krčenju odvoza smeti z dvo na eno tedenski. Jeza in nejevolja je bila tudi v njihovi
krajevni skupnosti Gančani, podobno kot je povedal kolega svetnik Srečko Horvat. Ne strinja se z
izvajanjem oz. predlogom št. 159 kolege svetnika Štefana Perše o ukinitvi ekoloških otokov. Glede
odvoza plastike pa poudarja, da je to dober posel vsepovsod drugod izven naših meja (Hrvaška,
Avstrija), samo pri nas tega ne vemo izkoristiti in na ta račun tudi kaj iztržili in seveda
privarčevali, naj se prouči ta njegov predlog št. 122.
Dodatno pa še pove, da ga nekako moti zapisano o direktorju v zapisniku prejšnje seje, ko je svoj
predlog navajal kolega svetnik Bojan Vereš. Le-ta ni nikogar blatil in pri tem ni šlo za nobeno
šikaniranje kot je mogoče razbrati iz odgovora.
Župan dr. Matej Gomboši pove, da je informacija o odvozu s strani izvajalca bila na domovve
poslana že v mesecu decembru, na prejšnji seji nismo o tem mogli govoriti oz. seznaniti saj do
takrat še tega nismo imeli. Glede plastike kot predlaga pod št. 122 svetnik Slavko Petek pa bomo
proučili to možnost. Seveda pa si vsi želimo da bi bili stroški nižji za vse naše občane.
Svetnik Alojz Sraka:
Tudi sam se želi vrniti na odvoz smeti in daje konkretno pobudo št. 162, da naj se pripravi pisni
nagovor za vse občane in občanke kako bo z priključki na kanalizacijo, kdaj bo to mogoče, kako se
bo izvedlo, koliko bo stalo ipd. Tako bo manj dvomov, nejevolje med ljudmi in informiranost bo
boljša.
Nadalje predlaga, da bi tudi naša občina pristopila k izvedbi potrebnih aktivnosti, da bi se nabavili
defibrilatorje na vseh ključnih točkah po krajevnih skupnostih, domovih, javnih ustanovah. To so
namreč reševalci življenja – to je njegova dolgoročna pobuda št. 163.
Postavlja vprašanje št. 140 posredno povezano z komasacijo – izostali so Lipovci, ker večinski oz.
večji lastnik zemljišč na k.o. Lipovci je Luka Koper – občina namreč ne bo še naslednjih 20 let
nemočno spremljala to nastalo situacijo, saj je potrebno vprašati odgovorne za to, kaj bo z
izgradnjo industrijske cone. Vidimo namreč da se postopek komasacij se na tem območju žal ne
more izvesti.
Svetnik še predlaga enotno strategijo glede ekoloških otokov po celotni občini – predlog št. 123.
Vsaka KS je različna v občini in na dolgi rok so ekološki problem so bile in bodo še vedno plenice
za male in velike. Prav tako je vprašanje, če imajo vsi lokali v občini svoje kontejnerje in če
plačujejo odvoz odpadkov.
Župan dr. Matej Gomboši odgovori glede priklapljanja na kanalizacijo in kako se bo to izvajalo v
tem momentu je naš del – torej projekt do jaška na parceli – priklop oz. izkop po parceli do hiše in
položitev cevi pa si bo vsak moral sam urediti oz. izbrati izvajalca. Na koncu bo samo strokovno
usposobljena oseba pregledala, če je vse v redu narejeno in odobrila priklop. Pozdravlja
svetnikovo pobudo št. 164 o nakupu defibrilatorjev, vendar pa je občina s svojim deležem
pristopila k nabavi dveh, katerih akcijo je izvedel ŽNK Pomurje Beltinci. Le-ta sta nameščena v
domu Janka Škrabana in sta dostopna 24 ur na dan. Ob tej prilošnosti se zahvaljuje klubu za
izvedeno akcijo in nabavo le-teh. Glede komasacij se bo posredovalo, glede odpadkov-plenice pa
nekateri res imajo potrebo po večjih kontejnerjih ali dodatnih vrečah in ti dve možnosti imajo, da
ju lahko izkoristijo. Prav tako tudi gostinci in lastniki lokalov morajo imeti urejen odvoz in tudi
ločevati, ekološki otoki zanje niso namenjeni ampak le za gospodinjstva.
Svetnik Igor Adžič:
O odpadkih smo na selji že govorili, vendar pa ga moti to, da tak način in neznanje o tem, da cene
odvoza še vedno niso znane – s tem se nikakor ne strinja. Z zakoni to ni dovoljeno, direktive
države so znane, cena nafte je tudi znana, govorimo le o odvozu odpadkov ne pa o predelavi in
skladiščenju. Sam je tudi razočaran nad tem, da smo zadnji dan decembra v občini bili obveščeni
z letaki oz. novim razporedom odvoza smeti, takega lapsusa si ne smemo več dovoliti. Apelira na
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občinsko upravo s svojim predlogom št. 124 povezano s to tematiko, da morajo biti v bodoče
cene vnaprej že znane, kalkulacije se lahko naredijo tudi že prej, plastična vreča za odvoz
embalaže bi tudi morala biti še na voljo za naše občane, ne pa da si jih bomo morali po novem
kupovati. Nadalje pa še animirati stike z podjetji v Avstriji, saj je plastična embalaža surovina, ki
se plačuje in še kako je v tujini cenjena – spomni na Hrvaško, kjer ti skoraj iz rok vzamejo prazne
plastenke, saj za njih dobijo zbiralci dobro plačano. Tako bi kompenzirali odvoz in bi stroški spet
bili nižji o tem se je sam prepričal in garantira, da je temu tako.
Občinski svet Občine Beltinci je 19.05.2012 sprejel Odlok o komunalnem prispevku in kot tak je
bil tudi objavljen, vendar pa ima podlago v preglasovanju določenih svetnikov, ki so se takrat na
seji šli zapečkarstva. Še vedno kot je že večkrat povedal ob tem zagovarja enakopravnost vseh
krajevnih skupnosti in še vedno ne razume, kako so lahko svetniki dovolili, da se za vse tri cone
različno plačuje oz. določa višina komunalnega prispevka. Tako se delajo velike krivice tu živečim
občanom in vsled navedenega daje pobudo št. 164 da se ustanovi ustrezno delovno telo OS in
razmisli o njegovi pobudi in nemudoma postavi ljudi v enakovreden položaj, ker če ne bo drugače,
bo ta odlok poskušal razveljaviti z referendumom.
Župan dr. Matej Gomboši mu odgovori, da se bo preverilo s podjetjem glede kalkulacij odvoza, saj
se je še vedno doslej in se bo tudi sedaj. Dejstvo je, da si izvajalec ničesar ne izmišljuje, saj je tudi
sam vezan na državo in na potrebna soglasja in ima tudi določene direktive in standarde, ki jih
mora izpolnjevati in upoštevati. Prav tako se bo preverilo glede tujine in predloga glede plastenk.
Odlok o komunalnem prispevku – tudi nekako še vedno pereča tema razprav na seji občinskega
sveta in kot je svetnik Igor Adžič ugotovil je res, da je bila to politična odločitev, saj ga je sprejel
občinski svet in se ga izvaja. Dejstvo pa je, da ga občinski svet če želi tudi lahko spremeni.
Svetnik Štefan Perša replicira izvajanje kolege svetnika Igorja Adžiča, da le-ta vedno razlaga tako,
da bi mu morali vsi verjeti, vendar pa temu ni tako. Meni namreč, da bo v naših vaseh v
prihodnjih tridesetih letih veliko hiš in parcel praznih, na novo se namreč naselja ne morejo
graditi iz komunalnega prispevka.
Svetnik Štefan Žižek:
Ima vprašanje št. 141 tudi v zvezi z odvozom odpadkov – sicer ga pa zanima, ali se smeti, ki se
odvažajo od gospodinjstev tehtajo, saj je na položnici zadnjič opazil zapisano količino v kg. Boji se
namreč da ne bi prišlo do tega (če je vse vkalkulirano v ceno – od plastenk, do ekoloških otokov
ter zbirnega centra), da bi za manj odvoza morali plačati še več – s tem se ne strinja. Glede
ekoloških otokov pa se strinja, da naj kar ostanejo.
Župan dr. Matej Gomboši mu odgovori, da se odpadkov ne tehta. Vse kar se odpelje iz Občine
Beltinci na odlagališče v Puconce se pa stehta in od skupne količine se potem po gospodinjstvih
na podlagi tiste količine določi procent. Res se bodo cene za odvoz odpadkov dvignile, vendar pa
ne bo cena tako visoka če bo odvoz le enkrat mesečno napram dvakrat mesečnemu odvozu.
Svetnik Jožef Ferčak:
Glede odvoza plastenk in pripadajočih vreč sprašuje (št. 142) ali bo občina še naprej nabavljala
te vreče ali pa jih bodo občani morali sami kupovati. Moti ga tudi navedba da je bilo zapisano oz.
tudi že povedano s strani izvajalca, da je potrebno embalažo oprati, preden jo vržeš v vrečo.
Mnenja je, da je potrebo pitno vodo čuvati, ne pa da delamo s tem še dodatno uslugo.
Župan dr. Matej Gomboši mu odgovori, da se bodo vreča za embalažo enako še naprej delila kot
doslej (periodično) in bodo brezplačna. Res pa je, da je bila zahteva izvajalca, da je potrebo
embalažo pred odvrženjem v vrečo oprati. V nasprotnem primeru se bo zgodilo, da nam bodo tudi
čiščenje zaračunavali. Strinja pa se s svetnikom Jožetom Ferčakom, da je ptina voda zelo
pomembna in dragocena dobrina, kako zelo se še niti ne zavedamo, ker je imamo doslej še v
izobilju.

Svetnik Alojz Forjan:
Postavlja vprašanje št. 143 glede naše vrtine, zanima ga, kako daleč je s tem. Nadalje pa daje
pobudo št. 165 za raziskovanje fotovotajk, glede na to, da se spreminja zakonodaja na tem
področju in baje ne bo potrebno več imeti več kot 5 kilovatne za vsako hišo. Dodatno pa še daje
predlog št. 125 glede komunalnega prispevka, naj se za tiste vasi na 50 % komunalni prispevek
zniža in ga prav zanima, koliko ljudi se bo potem k nam priseljevalo. Mogoče v desetih letih bo to
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nekje prineslo od 2-3 tisoč evrov razlike in okrog tega ne želi da se dela velikih polemik. Lahko pa
se naredi tako, da se vse te dajatve ukine in tisti, ki bo prišel k nam bo že videl kakšne druge
visoke stroške bo moral pokrivati.
Župan dr. Matej Gomboši glede vrtine je zadnja informacija ta, da gre pri tem za gospodarsko
investicijo in vsi si želimo, da bi se na tem področju tudi kaj premaknilo in tega si vsi zelo želimo.
Glede fotovoltajk pa dodaja, da je opcija oz. brezplačna storitev, ki bo na voljo za občane dejansko
namenjena za informativni pregled in izračun, kakšna kapaciteta bi za vsako posamezno hišo bila
najbolj primerna. Pobuda glede komunalnega prispevka pa je spet del politične volje občinskega
sveta.
Svetnik Marjan Balažic:
Daje predlog št. 126, da naj se ekološki otoki po vaseh razširijo, bolje opremijo in mogoče tudi še
na večih mestih po vaseh postavijo, to je dobra praksa in tega ne omejevati. Predlaga pa tudi še
trda pogajanja z izvajalcem okrog cene odvoza za našo občino, da bo čim bolj ugodneje za naše
občane. To področje je zelo pomembno, da se nam ne bo zgodilo, da bi čez leto morali imeti v
občini več kot eno očiščevalno akcijo, ker bodo se spet razvijala divja odlagališča, tega pa nihče
noče.
Župan dr. Matej Gomboši mu odgovori, da po potrebi ekološke otoke lahko razširimo, saj te
možnosti imamo, povečanje pa bo seveda vplivalo na podražitev, zmanjšanje pa posledično na
zniževanje cene. O tem odločitev sprejme občinski svet kot tudi sprejme odločitev občinski svet o
vsakršni spremembi na tem področju, saj gre za gospodarsko javno službo. Dodatno pa še seznani
prisotne, da je tokratno veljavno ceno odvoza (soglasje na ceno) sprejel občinski svet v prejšnji
sestavi.

AD 8 - Predlog Odloka o proračunu Občine Beltinici za leto 2013–1. obravnava
V uvodu župan dr. Matej Gomboši pove, da je letošnji predlog proračuna naravnan varčno in
razvojno. Zajema dosti projektov, s katerimi se bo občina prijavljala na razpise in tako pridobila
sredstva iz drugih virov, država je sredstva za občine iz primerne porabe zelo omejila, tako da
občina dobi letos manj glavarine.
V nadaljevnaju preda besedo gospodu Štefanu Činču, da podrobno predstavi vsebino proračuna
za leto 2013.
Predsednik odbora za proračun in finance Roman Činč pove, da je odbor predlog proračuna
pregledal in ga predaja v sprejem OS. Odbor je imel pripombe in župan ter računovodja sta na seji
na njihova vprašanja tudi sproti odgovarjala. Predvsem so se pogovarjali o: proučitev možnost za
vključitev v proračun ceste Gomilice, predlog glede načina enotnega financiranja KS-ov – pojasnilo
bilo dano na seji odbora, možnost vključitve za športno infrastrukturo, možnosti hitrejših rešitev
za OŠ za omogoči izvajanje teh aktivnosti (športna vzgoja na OŠ ne poteka v idelanih razmerah).
Prav tako dati na tehtnico postavke, ki govorijo o hipotetičnih zadevah, ki so izvedljive v nizko
cenovnih objektih, projekt Gregorčičeve ulice-ureditev šolske poti proti OŠ je sicer vezan na
projekt pomurski vodovod a mnenje odbora je bilo, da naj se vseeno hitro izvede. Nadalje glede
obrtno-industrijske cone je sicer v predlogu zapisan nek znesek, vendar pa bi bilo mogoče se
znesek lahko povečal, ker to je pomembno, nabava službenega vozila bi se lahko znižala.
Vključitev perečih problemov v občini – most Cankajeve, asfaltiranje ulice na koncu Beltinec.
Glede folklornega festivala urediti zadevo do te mere, da ne bo zamer, sporov, saj je ta prireditev
velikega pomena za celotno občino.

Župan dr. Matej Gomboši odgovori, da glede ceste Gomilice nimamo še informacij s strai države,
saj je to državna cesta in ko bomo imeli zneske, se bomo o tem tudi pogovorili. Enako velja za
Gregorčičevo ulico – projekt je bil prijavljen na razpis za vaška jedra, vendar pa bi bil po
izračunanih merilih slabše ocenjen kot projekt Lipa in smo se na razpis prijavili z njim. Glede
enotnega financiranja krajevnih skupnosti je dogovor bil sprejeti, glede mostu na Cankarjevi smo
tudi že povedali. Festival kot glavni dogodek ima sedaj svojo enotno postavko in iz nje se bo
plačevalo stroške za izvedbo le-tega kot smo lani in leta prej iz večih postavk to izvajali. Ob tem
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želi še dodati, da smo hoteliglede financiranja festivala imeti jasno sliko, v postopek prvega branja
pa smo med gradivo uvrstili tudi predlog načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem,
katerega so si lahko prisotni tudi pregledali in prebrali.
Predsednik prostorskega odbora, svetnik Štefan Perša poda pove, da je odbor pregledal načrt
razpolaganja in se strinja, da se ga naj sprejme.
Svetnica Genovefa Virag pri turističnih društvih daje predlog, da naj se postavka zviša, saj je
znesek kot je namenjen prenizek. Enako predlaga za kutlturna društva in ostala društva. Predlog
utemeljuje z dejstvom, da so družba pravi promotorji v vasi, ljudje, ki delajo za predstavitev svoje
krajevne skupnosti, boji se namreč če bo zamrla ta društvena dejavnost bodo počasi odmirala tudi
vaška jedra.
Župan odgovori, da sam še kako dobro ve, koliko in kako dobro drduštva delajo in da res skrbijo
za prepoznavnost celotne občine, dejstvo je, da je bil znesek za kulturna društva znižan le za
znesek od beltinskega društva oz. za festival, ostalo je ostalo nespremenjeno napram lanskemu
letu, za ostala društva so bila sredstva povečana in predlaga, da taka porazdelitev naj kar ostane.
Svetnica Genovefa Virag pa daje repliko, ker se boji, da bodo razpisi letos spet kmalu pripravljeni
in bodo spet težave kot so bile tudi lani in bo težko deliti že tako okrnjena sredstva. Mogoče pa bi
pri ZTK Beltinci lahko znesek sofinanciranja še nekoliko znižali, saj smo pred časom rekli, da bo
zavod moral kmalu preiti v fazo, ko se bo sam financiral oz. vzdrževal pa do tega še ni prišlo,
čeravno se govori, da je izletnikov polno, da se plačuje vstopnina ipd.
Ker smo sedaj v prvem branju sprejetja proračuna, so vsi predlogi dobrodošli in se jih bo do
drugega branja predebatiralo. Glede financiranja ZTK dodaja, da je znesek napram lanskemu letu
bil zmanjšan, glede razpisa za društva,bo pa le-ta izšel šele po sprejetju proračuna in ne še sedaj.
Računovodja Štefan Činč je še dodal, da se bo v času javne razprave, ki bo s sprejetjem prvega
branja odloka o proračunu odprta, zbiralo predloge in se bo v dopolnjenem predlogu za drugo
branje obrazložilo vse uvrščene in neuvrščene predloge in pobude.
Svetnik Alojz Sraka se strinja, da je letošnji proračun razvojno naravnan ter da se intenzivno dela
na raznoraznih razpisih. Glede industrijske cone v Lipovcih (pridobiti mnenje od Luke Koper) sicer
občina direktno nima veze, vendar pa moramo tudi do tega področja opredeliti svoje stališče.
Imamo v obččini ogromno mladih, ki bi jih lahko pritegnili k sodelovanju z različnimi okroglimi
mizami in delavnicami, da bi vsi skupaj nekako še razvijali ta t.i. razvojni potencial v občini in
razvojne spodbude razvijali.V proračunu zato predlaga, da se uvede posebna postavka za poslovne
načrte za mlade, ki želijo na novo začeti in imajo ideje za razvoj. Nadalje predlaga, da se
kolesarske steze uredijo v celotni občini, izpostavlja tudi še potrebno in sicer na relaciji BratonciLipovci-Gančani, proti Gančanom in bodo tako vse vasi nekako povezane, saj ta še nekako
manjka. Tudi se strinja z kolegico svetnico Geovefo Virag in zagovarja njen predlog-vsak dogodek
je bogastvo za posamezno krajevno skupnost.

Župan dr. Matej Gomboši mu odgovori, da v kolikor ve, Luka Koper ni v nekem zavidljivem
finančnem položaju oz. situaciji in vprašanje je, če je sposobna to izvesti oz. prenesti naprej v
realizacijo, tu je tudi država, ki je tudi nekaj sredstev vložila in računa na to lokacijo in že se išče
drugega investiorja, saj je precej interesa za logistične lokacije. Pogovori in razgovori se bodo še
vrstili o tem. Imamo pa tudi strategijo na gospodarskem področju poleg vseh ostalih in tega si vsi
najbolj želimo.

Svetnik Srečko Horvat nadaljuje s svojo razpravo tam, kjer jo je kolega svetnik Alojz Sraka končak
– torej pri obrto industrijski coni. V lanskem letu smo imeli predvidenih 500.000 evrov sredstev,
vendar pa jih nismo izkoristili in smo jih z rebalansom črtali, sedaj pa predlaga, da se v letošnji
proračun nazaj postavijo sredstva v enaki višini kot lani torej 500.000,00 evrov, saj je potrebno
končno v tej naši coni nekaj narediti. Drugo vprašanje kar postavlja pa ga je opozoril predsednik
KS Dokležovje, saj so iz tega predloga proračuna namreč črtane vse dogovorjene stvari v zvezi z
vaškim domom v Dokležovju, katerega lastnik je občin (sanacija sanitarijev, ki so pogoj za
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izvajanje telovadbe tako šole kot vrtca) in sprašuje, zakaj je ta postavka umaknjena. Nadalje pa še
doda, da je tudi glavarina za KS Dokležovje zmanjšana za 3.000 evrov, s tem se ne strinja.
Župan dr. Matej Gomboši odgovarja, da si glede con v občini prizadevamo, da bi se prijavili na
razpis, kjer bi dobili sredstva, tako da lani to niso bila mišljena naša sredstva ampak sredstva iz
razpisa, katerih pa nismo dobili. Na pamet pa kar tako brez točnega načrta kje in kaj bomo imeli v
coni, ne moremo neke zneske vlagati in bi potem ostale prazne parcele – neizkoriščene. Kakor
hitro bodo stvari zrele bomo pristopili k realizaicji. Glede glavarine je dogovor bil sklenjen z vsemi
krajevnimi skupnostmi in se le-ta ni znižala le v KS Dokležovju.
Svetnik Igor Adžič pove, da si mnogo občanov želi, da bi razumeli proračun v preprostem jeziku,
nar pa ne pomeni, da le-ta na tej seji ni bil dobro predstavljen. Zahvaljuje se računovodji za zelo
nazoren prikaz predloga letošnjega proračuna. Vendar pa je potrebno povedati, da je razkorak
med lani in letos večji, da teh 102.000 evrov, kar jih občina letos dobi iz države manj, ni tako
zanemarljiv znesek. Prav tako je iz predloga proračuna razvidno, da kar 22 % sredstev iz
proračuna »odnese« predšolska vzgoja. Glede sredstev za društva se strinja,vendar pa je potrebno
najti pri vsem tem razumno mejo, kajti več bomo dajali za družbene sfere, manj bo ostalo za
investicijski vzgon. Ta letošnji proračun tudi ne zmanjšuje standarda našim občanom (100 % so
še naprej subvencionirani prevozi otrok v šolo, športne dejavnosti se ohranjajo, ohranjajo se tudi
sofinanciranja društev kot tudi sofinaciranje glasbenega šolstva). Pred nami je tudi še težka
zgodba – naša kanalizacija, če uspemo na projektih bo kar obe roki dvignil in se strinjal z
predlogom. Tudi je potrebno imeti uvidu, da so socialni in zdravstven transferji tudi še zelo visoki,
kot tudi domska oskrba, obvezna zdravstvena zaščita za brezposelne, ohranili smo sredstva
likvidnosti za krajevne skupnosti. Prešibka je vseeo podpora idustrijski coni, bi lahko zneski bili
višji, ni potrebno da so milijonski, nadalje most v Cankarjevi ulici je nujen za urediti, saj
predstavlja javno dobro. Glede podražitve odvoza odpadkov, odvajanje in čiščjenje padavinskih
voda tudi še ne vemo kakšen znesek bomo plačevali, dejansko je, da stroški še vedno naraščajo.
Svetnik Martin Duh spomni na dolg, ki je od občine ostal še izpred let do imetnikov zemljišč
vzdolž ceste Beltinci-Bistrica, kar spada v obmejni pas in ga zanima, če ne bi bilo mogoče tudi s
tem projektom se prijaviti na razpis, saj bi res želel, da se ta zgodba, ki se že predolgo vleče,
enkrat za vselej konča in reši. Prav tako je pred časom že opozarjal na to, da na drugi strai reke
Mure novo brodišče na Melincih nima še vedno urejene javne poti.
Župan se zaveda, da je želj ogromno,vendar pa je dejstvo to, da vsega v enem letu ne bo mogoče
realizirati. Poziva prisotne, da naj imajo v mislih, koliko je dejansko proračun sposoben generalno
»prenesti« v tem letu.
Svetnik Jožef Ferčak se ne strinja s tem, da je postavka za gasilska društva okrnjena oz.
zmanjšana. Gasilci so bili tisti, ki so »razumeli« ko se je pristopilo k izgradnji kanalizacije in so
svoje želje omejili, sedaj pa jim nova zakonodaja kot tudi država nalaga vedno večjo opremljenost
društev in gasilcev, saj se je področje interveniranja zelo povečalo, iz predloga pa izhaja, da je
napram lanskemu letu postavka znižana za 3500 evrov, s tem se ne strinja.
Svetnik Štefan Žižek se oglaša se na izvajanje kolega svetnika Alojza Srake glede kolesarske steze
kot je predlagal Gančani – Lipovci in spominja prisotne, da so v lanskem proračunu bila sredstva
predvidena za ta projekt, vendar pa se na tem ni nič naredilo. Predlaga, da se čimprej pripravi
projekt oz. DIIP.
Župan dr. Matej Gomboši pove, da letos – 2013 »lovimo« še zadnja sredstva iz te evropske
perspektive, ki se z letošnjim letom zaključuje. Je pa v prpravi že nova za novo časovno obdobje in
takrat bodo na voljo spet novi razpisi in se bomo lahko prijavljali na nove razpise.

Svetnika Horvata Ladislava Alojza moti, da se poudarja tako zelo vse te kolesarske, sicer nima nič
proti temu-ampak je kakšen smisel tega. Za vse imamo v občini denar, samo za naše otroke nismo
nikoli v preteklosti našli tista prepotrebna sredstva, da bi jim zgradili telovadnico, ki bi koristila
tudi vsem ostalim občanom in občankam. Nadalje izpostavi ceste in mostove, ki so v groznem
stanju predvsem v Beltincih in po njih ne moreš hoditi, nekateri mostovi so tudi nevarni, to bi
morali postaviti v ospredje v letošnjem proračunu.
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Župan mu odgovori, da so te kolesarske, ki so previdene nekako še zadnje v nizu povezave vseh
krajevnih skupnosti z centrom občine, tako da bo iz vsake KS se lahko varno pripeljalo z kolesi ali
peš do Beltinec in nazaj. Res je kot pravi svetnik Alojz Horvat Ladislav, da so mostovi v
katastrofalnem stanju, da sta tudi Cankarjeva in Gregorčičeva v slabem stanju, vendar pa kot
smo danes že večkrat povedali, delamo na tem, da se bo to uredilo.
Svetnik Matej Zavec ugotavlja, da po pregledu proračuna vedno znova prihaja na plano situacija
izpred parih let, takrat je kot zagreti kulturni delavec zagovarjal čim več sredstvev za društveno
dejavnosti in kulturo samo. Res je sicer, da je takrat bilo več sredstev, tudi gospodarska situacije
je bila takrat boljša,vendar pa zelo dobro pozna problematiko društev, pozna stroške okrog
njihovega delovanja in stvari podpira, da se zadeve ovredotijo. Pohvalno je, da je proračun
investicijsko naravnan in naj se ga v prvem branju sprejme, korekcije pa se bodo do drugega
branja z veliko pogovora tudi naredile.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: PROTI: 19
Sklep št. 273/V:
Občinski svet Občine Betinci sprejme predlog 1 Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto
2013 z vsemi prilogami. O predlogu se opravi javna razprava, ki bo trajala do 15.02.2013.
AD 9 - Predlog Odloka o ustanovitvi medobčinske inšpekcije in redastva Občin Beltinci,
Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana- 1. obravnava
Vsebino odloka je prisotnim predstavil direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš.
Odlok je pregledala tudi komisija za statutarno pravna vprašanja, predsednik Igor Adžič poda
ugotovitve komisije z 15. seje in predlagani sklep, na podlagi katerega se predlaga, da OS sprejme
odlok v 1. Obravnavi, vendar pa naj se odlok popravi v 31. členu – drugi in tretji odstavek sta v
nasprotju. Dodaja pa, da odlok morajo v enaki vsebini vseh pet občin soustanoviteljic
medobčinskega inšpektorata. Direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš je podal obrazložitev na
podano neskladje odstavkov 31. člena.
Svetnik Srečko Horvat pove, da je njegovo razmišljanje je v smeri, da je v tej predstavljeni varianti
odloka je namreč še vedno preveč stvari, ki je nedorečenih. Ne vemo namreč koliko bo zaposlenih,
kakšni bodo stroški redarstva, vidimo da je predviden nakup avtomobila. Vprašanje je tudi, če bo
s tem, če bomo zaposlili enega ali dva redarja, inšpektorica res razbremenjena, to močno dvomi,
saj glede na to, da je ona pritožbeni organ bo kvečjemu še več dela imela. Če mislimo imeti redarje
samo za to, da bodo kaznovali kmete, ki bodo iz njiv prenašali zemljo na kolesarske steze, je to
luksuz in se s tem ne strinja. Na svetu za preventivo, katerega član je tudi sam, se je o tem
področju tudi razpravljalo in razmišljanja rajonskega policista, ki je tudi v SPV-ju je bilo, da je
potrebno o tem temeljito razmisliti, saj je vprašanje kaj vse bo lahko delal, kakšna pooblastila bi
imel – področja so zelo različna (park, diskoteka, zunanja učillnica OŠ). Poleg tega se redarstvo v
Murski Soboti samo financira, ker imajo modre cone, pri nas to ne more biti. Sedaj je sicer še 50 %
sofinanciranje države, kaj bo potem, ko oz. če država več sredstev ne bo prispevala. Tak predlog
sam iz navedenih razlogov ne podpira.
Stroški kot je bilo že pri predstavitvi povedano, dodaja župan dr. Matej Gomboši se delijo med
vseh 5 občin soustanoviteljic in tako je strošek bistveno manjši. Redarstvo tudi kot tako ima
dandanes večja pooblstila kot nekoč, prav tako lahko na kakšne sumljive lokacije in manj varne
ob varnostniku gre tudi z njim policist. Redarska služba bi bila v pomoč inšpektorici in tudi več
področij bi se lahko nadziralo in urejalo. Dejstvo je, da je inšpektorica zelo obremenjena, ker
nadzira kar vseh 5 občin soustanoviteljic. Poleg tega je redar oseba, ki ne more biti kdor koli, prav
tako bo preden bo nastopil delo na terenu moral iti skozi kar nekaj izobraževanj in uposabljanj.
Svetnik Alojz Forjan pove, da je načeloma proti tem redarjem in tudi k temu, da bi se le-ta uvedla
v naši občini. Meni, da se vse preveč dela avtomatsko in vprašanje je, če bo država v prihodnje
sploh več kaj sofinancirala, ker vse več krči kakor dodaja. Vprašanje je tudi, kako bo en redar
miril množico razgrajačev pred diskoteko, kako bo nadziral morebitne narkomane po parku, to je
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vse preveč rizično in tudi policija je tista, kamor je potrebno kakršne koli razgrede in podobno
prijaviti.
Svetnik Slavko Petek se strinja s predhodnikoma, sam je bil na seji statutarne komisije, kjer so
tudi o tem debatirali in se pogovarjali. V 24. Členu je sicer napisano v odloku, kakšna pooblastila
vse ima redar na svojem področju, vendar pa to njemu diši bolj na represijo. Glede na to, da
imamo stanje v državi tako kot je in da se vsepovsod zaposlitve omejujejo oz. krčijo, mi bi pa
dodatno zaposlovali, ne strinja se s tem in bo glasoval proti odloku.
Svetnik Matej Zavec vseeno poziva prisotne, da se ta odlok sprejme in se spelje saj glede na to, da
je več občin soutanoviteljic je upraba sredstev res racionalnejša, prav tako pa se moramo zavedati,
da nas v te stvari sili situacija. Sam je tudi večkrat bil priča pritožbam ljudi, ki si ne znajo sami
pomagati in zdaj si ne želi komentirati ne dela policije ne drugih organov, vseeno pa je mnenja,
da je treba po letu ali dveh narediti analiza stanja, torej če so učinki uvedbe redarstva pozitivni, jo
izvajati naprej ali pa se pogovarjati v drugi smeri. Pravni vidik rešitve 31. člena – neusklajenosti
pa naj se čimprej reši in se odlok naj poda v sprejem tudi ostalim štirim občinam.
Svetnik Štefan Perša je presenečen nad razpravo, ki je stekla o tem odloku. Povrnil bi pa se rad
leto dni nazaj, ko smo razpravljali o problemih v Beltincih, pa vendar bo o medobčinski redarski
službi glasoval za in se strinja z uvedbo le-te, ker smatra, da bo redar zrel človek, ki bo znal
presoditi kje in kdaj lahko intervenira oz. posreduje. Prav tako imamo v občini ogromno prireditev,
kjer bo njegova prisotnost še kako pomembna, predvsem z vidika varovanja, saj vemo kako drage
so storitve teh služb. Vsekakor bo odlok podprl in bo glasoval za.
Svetnica Genovefa Virag pa pove, da se moramo zavedati, da smo v času recesije, vsepovsod so
krčenja, varčevanja, vendar pa tu gre prav tako za javno zaposlitev. V občini imamo javne delavce,
ki lahko hodijo po občini in gledajo poti in pregledujejo kolesarske steze ipd., za to ni potrebno
nove dodatne zaposlitve. Vsepovsod se namreč na veliko hvalimo kako varčujemo, tu pa bi
dodatno zaposlovali. Raje bi premislili o možnosti ponovne uvedbe nazaj v Beltincih policijske
postaje, ki je nekoč že bila v Beltincih in s tem bi dosti več pridobili.
Župan dr. Matej Gomboši ponovno poudari, da je ta predlog najbolj varčna možna zaposlitev, saj
se med 4 občinami ta znesek razpolovi, pa še država prispeva polovico zneska. Redar bi svoj
delovni čas tudi prilagajal glede na nastalo situacijo oz. potrebe po občinah, tako da tudi to ne bi
bil problem. Odlok pa še ne pomeni takojšnje zaposlovanje. Dejstvo je, da javni delavci sicer lahko
na terenu zadeve opazujejo, opazijo, prenesejo inšpektorici, ne morejo pa ukrepati, ker nimajo
pooblastil. Glede uvedbe policijske postaje nazaj v Beltincih pa je bilo že večkrat izneseno, strinja
se tudi sam s tem,vendar pa je ta predlog podal tudi na upravi v Murski Soboti pa so mu
odgovorili, da je kadrovska situacija taka kot je in jih nihče ne more prisiliti, število policistov se
tudi omejuje.
Svetnik Igor Adžič ponovno poudari, da je potrebno 31. člen res pregledati in dodelati, ker mu
navdaja skrb. Res pa je, da smo delodajalec in sedež redarstva bo pri nas tako kot je tudi
inšpekcijski, prav tako je tudi res, da se stroški delijo med vse občine in ni tako visok, kot se
mogoče zdi.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisošonih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 8.
Sklep št. 274/V:
Občinski svet Občine Občine Beltinci sprejme Odlok o ustanovitvi Medobčinske inšpekcije
in redarstva občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Velika Polana in Turnišče v predloženi
vsebini - v prvi obravnavi.
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AD 10 - Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in k subvencioniranju
cene te storitve v Občini Beltinci v letu 2013
Pri tej točki poda obrazložitev direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš, ki predstavi prisotnim
vsebino soglasja k določitvi cene storitve pomoč družini na domu ter subvencioniranju te cene za
leto 2013.
To točko je obravnaval tudi odbor za negospodarstvo. Predsednik Slavko Petek poda poročilo in
sklep odbora.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje o vsebini predlaganega sklepa.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA:17, PROTI: 0.
Sklep št. 275/V:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu
v letu 2013 in k subvencioniranju te cene v letu 2013 v predloženi vsebini.

Ker je bil s tem dnevni red 22. redne seje občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, je župan dr.
Matej Gomboši sejo zaključil ob 21.38 uri.

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

Zapisala:
Lilijana ŽIŽEK

Župan:
dr. Matej GOMBOŠI
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