OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
ZAPISNIK
3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI,
ki je bila 20.12.2010 ob 17.00 uri v prostorih Občine Beltinci,
Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci

PRISOTNI:

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

ODSOTNI:

/

PRISOTNI
OSTALI
VABLJENI:

Direktor občinske uprave, Venčeslav SMODIŠ, finančnik Štefan ČINČ,
Direktor JKP Komuna d.o.o. Beltinci, Janez SENICA, predstavnica Centra
za socialno delo Murska Sobota, gospa Urška GJEREK.

SEJO VODIL: dr. Matej GOMBOŠI, župan Občine Beltinci.
Župan dr. Matej GOMBOŠI je pozdravil vse prisotni in predlagal v sprejem dnevni red, kot je bil
posredovani na vabilu za sejo.
Ugotavlja, da je prisotnih 18 članov občinskega sveta, svet je sklepčen in lahko nadaljuje s svojim
delom.
Razprava o dnevnem redu:
Sraka Alojz vidi, da je izpadla točka: »Poročilo župana o dogodkih v Občini Beltinci v času od
zadnje seje OS.« Meni, da je ta točka pomembna, je običajna na vseh občinskih svetih in tudi
priložnost, da vidijo občani, kaj se v občini dogaja. Prosi župana, da se do njegovega predloga
opredeli.
Župan dr. Matej Gomboši mu odgovori, da ta točka ni obvezen del sestave dnevnega reda. Od
zadnje seje ni bilo večjih zadev o katerih bi naj poročal, zato je ni na dnevnem redu za to današnjo
sejo občinskega sveta. Če pa se bodo člani OS odločili drugače, pa se lahko to točko tudi uvrsti na
dnevni red. Direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš pove, da o tem, kar predlaga Alojz Sraka
tudi nič ne piše v veljavnih občinskih predpisih (statutu, poslovniku).
Predlagatelj svetnik Alojz Sraka pa želi, da o tem občinski svet glasuje in se do njegovega predloga
opredeli.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. (med razpravo o vsebini
dnevnega reda se je seje udeležil 19 član občinskega sveta, Dušan Horvat).
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 0.
Sklep št. 28/V:
Sprejme se predlog Alojza Srake o uvrstitvi dodatne točke na dnevni red z vsebino- Poročilo
župana o dogodkih v Občini Beltinci v času od zadnje seje OS.

Župan predlaga, da se ta točka uvrsti za točko AD 5, ostale pa se potem smiselno preštevilčijo.
Nato sledi še glasovanje o tako spremenjenem dnevnem redu.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
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Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0.
Sklep št. 29/V:
Sprejme se dopolnjeni spremenjeni dnevni red 3. redne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci in sicer:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
2. Realizacija sklepov 2. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
3. Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2011.
4. Potrditev programa oskrbe s pitno vodo v Občini Beltinci za leto 2011.
5. Kadrovske zadeve-imenovanje:
a) imenovanje predsednika in članov Odbora za zaščito in reševanje
b) imenovanje predsednika in članov Varnostnega sosveta Občine Beltinci
c) imenovanje predsednika in članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
d) imenovanje nadomestnega člana Sveta Pokrajinske in študijske knjižnice Murska
Sobota.
6. Poročilo župana o dogodkih v Občini Beltinci v času od zadnje seje OS.
7. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
8. Predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2011 – prva obravnava.
9. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2010 – skrajšani postopek.
10. Seznanitev s sklepom župana o začasnem financiranju Občine Beltinci za obdobje
januar-marec 2011.
11. Predlog financiranja avtobusnih prevozov učencev Osnovne šole Beltinci v šolskem letu
2010/2011.
12. Predlog za dodelitev izredne enkratne socialne pomoči Občine Beltinci osebam, ki so
ostale brez zaposlitve v letu 2010.
13. Seznanitev s sodbo Upravnega sodišča RS Oddelka v Mariboru v zvezi s pritožbo v
zadevi varstva volilne pravice.

AD 1 – Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Župan daje vsebino zapisnika 2. redne seje OS v razpravo. Prisotni na vsebino niso imeli pripomb,
zato sledi glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0.
Sklep št. 30/V:
Sprejme se vsebina zapisnika 2. redne seje občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani
obliki in vsebini.

AD 2 - Realizacija sklepov 2. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Pri tej točki ni bilo razprave, župan je podal poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje Občinskega
sveta Občine Beltinci. Dodatno je tudi prisotnim povedal, da se vsi predlogi, pobude in vprašanja
številčijo, tako da bo o tem vzpostavljena v bodoče natančna evidenca. Pri tej točki so prav tako
prisotni na seji prejeli realizacijo oz. odgovore na njihove pobude in vprašanja iz prejšnje seje
občinskega sveta.

AD 3 – Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2011
Direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš poda obrazložitev ter navede pravne podlage za
sprejetje predlaganega sklepa. Center za socialno delo Murska Sobota (v nadaljevanju: center) na
podlagi sklenjene pogodbe z Občino Beltinci že več let izvaja v Občini Beltinci socialno varstveno
storitev pomoč na domu. Ceno storitve pomoč družini na domu, oblikovano v skladu z veljavno
zakonodajo, določi organ upravljanja izvajalca storitve pomoči na domu. K ceni si mora izvajalec
vsako leto pridobiti soglasje
občine (občinskega sveta), v kateri storitev izvaja. Le-te so
pripravljene na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje socialno varstvenih storitev ter na
podlagi Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev in Uredbe o merilih za
določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev. Pri določitvi cene storitve pomoč
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družini na domu se upoštevajo celotni stroški storitve, ki se zmanjšajo za delež subvencije
proračuna občine (v višini 50% ali več celotnih stroškov storitve) in za višino subvencije s strani
države. Nastala razlika se nato preračuna na efektivno uro. Cena storitve pomoči na domu je
odvisna od števila opravljenih efektivnih ur socialne oskrbovalke na domu oskrbovanca na mesec.
Izvajalec center je za leto 2011 predvidel poenoteno ceno socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu v vseh občinah, v katerih izvaja omenjeno storitev. Novost glede na prejšnja leta
je ta, da bo izvajalec storitev obračunaval glede na opravljene efektivne ure in število uporabnikov.
Predstavnica CSD Murska Sobota gospa Gjerek poda podrobno finančno razčlenitev predlagane
spremembe cen storitev pomoč družini na domu. Finančna sredstva, ki jih bo potrebno zagotoviti
za izvajanje storitve pomoč družini na domu v proračunu Občine Beltinci v letu 2011 se
ocenjujejo na 29.318,28 EUR, med tem, ko so bila planirana za leto 2010 v višini 29.504,40 EUR
(indeks 2010/2011 je 99,37 %).
Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje o vsebini predlaganega sklepa.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0.
Sklep št. 31/V:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu
in subvencioniranju cene storitve pomoč družini na domu za leto 2011, predlagane s strani
izvajalca te storitve-Centra za socialno delo Murska Sobota.

AD 4 - Potrditev programa oskrbe s pitno vodo v Občini Beltinci za leto 2011
Pri tej točki dnevnega reda je podal podrobno poročilo direktor Javnega komunalnega podjetja
Komuna d.o.o. Beltinci, Janez Senica.
Alojz Sraka predlaga, da se v dobi 2 let rešijo bivša črpališča po vseh krajevnih skupnostih, saj so
javno dobro in so izven funkcije ter so strateška rezerva za pitno vodo. Izpostavi predvsem eno
izmed njih v Lipovcih, kjer je merilno mesto državnega pomena, kjer agencija nekje 3-4 letno
izvaja meritve kvalitete pitne vode. Vsa ta črpališča so namreč na zasebnih zemljiščih in so izven
javnih poti predvsem v Lipovcih. Agencija pa meritve izvaja v času vegetacije in se uniči s stroji
pridelek. Potrebno bi torej bilo urediti dovozne poti do teh merilnih mest, da ne bo v prihodnje več
prihajati do škode in s tem bi se poskrbelo za primeren zgled teh črpališč, ki nam nikakor niso v
ponos.
Janez Senica doda pri razpravi Alojza Srake, da so črpališča v Lipovcih in Dokležovju na privatnih
zemljiščih. Ko bo državni pomurski vodovod končan se jih bo lahko podrlo – zahteva iz Dokležovja
je že, saj lastnik želi vzpostaviti prvotno stanje. Res je škoda, da ta črpališča propadajo, lahko bi
se jih bolje izkoristilo – voda je dobra za namakanja, tudi gasilci bi to vodo lahko porabili. Je pa
tudi res, da če vsi sistemi, ki so dejavni (v skrajnem primeru) odpovejo, pa je ta voda dobra kot
sanitarna voda – za pitje sicer ne, drugače pa se jo v kriznih časih lahko porabi. V ta program, ki
ga je predstavil prisotnim se ta predlog ne more vnesti, ker ne sodi noter.
Alojz Sraka še doda, da so ta t.i. merilna mesta zabeležena v državni evidenci in kot taka jih kar
tako izbrisati namreč ne bo mogoče, vsekakor pa predlaga, da se uredi dovozne ceste, ki so
problem.
Alojz Forjan k razpravi doda svoje mnenje in pove, da se res velik pomen daje črpališčem. V tem
sodobnem času pa so toplotne črpalke na tržišču na voljo za ne preveč velik denar in se z njimi
lahko napaja do kar pol vasi če pride do nujnih ekstremnih primerov oz. razmer. Meni, da se
nekako ne splača obnavljati obstoječa, ki so že dotrajana, s tem pa ne misli na črpališča na
Melincih in Dokležovju – cene toplotnih črpalk so dostopne, le-te so tudi zmogljivejše.
Jožef Ferčak postavlja vprašanje pri tej točki dnevnega reda, glede obnove sekundarnega voda v
Občini Beltinci – namreč v katerem planskem obdobju je to, ga zanima. Saj ima njihova KS Lipa
zelo dotrajano- staro vodovodno omrežje (pe iz 70 let). Glede na to, da se bo sedaj delala
kanalizacija se boji, da bo prišlo do poškodb.
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Janez Senica odgovori, da dokler ni dodatnega vira, moramo obdržati Melince in Dokležovje. V
poletnih mesecih je poraba bistveno večja kot v ostalih (zimskih mesecih). Glede sekundarnega
omrežja pa Janez Senica pove, da imamo že pripravljeni idejni projekt za vsa naselja v Občini
Beltinci – v izvajanje bi pristopili leta 2013. Kritične vode se bo v prihodnje zamenjevalo in
naredilo še tudi tiste, ki niso – saj bo z uvedbo omrežnine (drugo leto) vzdrževanje in popravilo
lažje.
Slavko Petek spomni Janeza Senico na povezavo z pomurskim vodovodom – zanima ga kako je s
tem, glede na to, da je nosilec Občina Gornji Petrovci, ki finančno slabo stoji – boji se, da bo
mogoče prišlo do težav oz. se ta projekt ne bo tako realiziral kot je bilo predvideno. Torej kako se
bo občina vključevala z Hraščicami, ali bo naša občina spet mogla finančno pomagati?
Janez Senica pove, da zagotavljajo v občini G. Petrovci, da so tovrstne težave že za njimi in bo čas
pokazal kako bo naprej in kako se bo ta projekt razvijal.
Župan gospoda Senico prekine, saj to ni tematika razprave pri tej točki dnevnega reda in so o tem
podatke dobili prisotni že na prejšnji seji.
Jožeta Ružiča zanima, glede na to, da je bilo govora o meritvah in stanju vode, ali se izvajajo
meritve oz. kontrole tudi pri fizičnih uporabnikih (fizičnih osebah). Točke za odvzem in analizo
vode kot mu odgovarja Janez Senica so določene z Zavodom za zdravstveno varstvo, tudi pri
fizičnih osebah.
Sraka Alojza še zanima, kdaj bodo dobili poročilo o kakovosti pitne vode. Janez Senica mu daje
odgovor, da so vsa poročila o tem na razpolago vsem na internetni strani občine – poročila se
posredujejo v objavo vsaka 2 meseca. Prihaja tudi včasih do odstopanj v vodi, vendar le-ta nikakor
niso škodljiva za zdravje ljudi.
Razprava se zaključuje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0.
Sklep št. 32/V:
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje Program oskrbe s pitno vodo za leto 2011, ki ga je
pripravilo javno komunalno podjetje KOMUNA Beltinci d.o.o. .

AD 5 - Kadrovske zadeve-imenovanje.
Pri tej točki dnevnega reda je bil poročevalec predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja Matej Zavec, ki pove, da je komisija na svoji 3. redni seji dne 13.12.2010
obravnavala kandidate in oblikovala liste za imenovanje. Poda prisotnim povzetke s te zadnje seje
KMVVI. Komisija predlaga, da občinski svet imenuje predsednike in člane drugih organov, tako
da se glasuje o zaprtih listah kandidatov in sicer: Odbor za zaščito in reševanje OS, Varnostni
sosvet Občine Beltinci, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Beltinci.
Komisija je prav tako obravnavala predloge za nadomestnega člana v Svet PIŠK Murska Sobota.
Prejela je dva predloga od strank: SD in SDS. Po razpravi je komisija glasovala in sprejela sklep, d
se v Svet PIŠK-a Murska Sobota imenuje nadomestna članica iz Občine Beltinci, Jožica
Sekolovnik, Bratonci 76, 9231 Beltinci.
Razprave pri tej točki ni bilo.
Župan dr. Matej Gomboši pove, da se na sejah praviloma glasuje javno, tajno le, če se občinski
svet tako odloči. V nadaljevanju župan ugotavlja, da se bo glasovalo o zaprtih listah javno.
a) Imenovanje predsednika in članov Odbora za zaščito in reševanje
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0.
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Sklep št. 33/V:
V ODBOR ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI se
imenujejo:
JOŽEF FERČAK, Lipa, 67/a-predsednik, ALOJZ FORJAN, Melinci 131-član, ALOJZ
LADISLAV HORVAT, Beltinci, Cankarjeva 16-član, JOŽICA JAKOB, Beltinci, Jugova 48-član,
VALENTINA GORŠAK LOVŠIN, Beltinci, Vrtna 7-članica, ANDREJ VÖRÖŠ, Bratonci 59,
predsednik GZ – zunanji član po funkciji, ALOJZ VINČEC, Gančani , poveljnik CZ – zunanji
član po funkciji, GJÖREK DOMINIK, Murska 21, Dokležovje – zunanji član, ERVIN LUKAČ,
Ižakovci 72/b – zunanji član. Članstvo v odboru preneha z dnem razrešitve oz. z dnem
poteka mandata članom Občinskega sveta Občine Beltinci , ki je svet imenoval. Okvirne
naloge in pristojnosti odbora so določene v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in Poslovniku Občinskega sveta Občine Beltinci. Sklep velja z dnem sprejetja.
b) imenovanje predsednika in članov Varnostnega sosveta Občine Beltinci
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0.
Sklep št. 34/V:
V VARNOSTNI SOSVET OBČINE BELTINCI se imenujejo:
Dr. MATEJ GOMBOŠI, Beltinci, Panonska 101, župan Občine Beltinci-predsednik, DUŠAN
HORVAT, Beltinci, Poljska pot 9/g-član, DUŠAN ANTOLIN, Ižakovci 90- član, ROMAN
ŠKAFAR, Lipovci 180/b- član, BOŠTJAN SEDONJA, Bakovci, Mladinska 3-zunanji član po
funkciji, predstavnik policije, ANDREJ BRAČKO, komandir Policijske postaje Murska
Sobota, Ul. Arhitekta Novaka 11, 9000 Murska Sobota- zunanji član po funkciji, LILIJANA
VIRC, Vezna ul. 12, Beltinci, predstavnica OŠ Beltinci – zunanja članica po funkciji, VINČEC
ALOJZ, Gančani 15/a, 9231 Beltinci, poveljnik CZ , zunanji član po funkciji, MARTINA
VIDONJA, Ižakovci 60/a, 9231 Beltinci, ravnateljica Vrtca Beltinci – zunanja članica po
funkciji. Članstvo v sosvetu preneha z dnem razrešitve oz. z dnem poteka mandata članom
Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je odbor imenoval.
Okvirne naloge in pristojnosti sosveta so določene v Zakonu o policiji in v aktu o
ustanovitvi Varnostnega sosveta Občine Beltinci z dne 18.05.2004.
Sklep velja z dnem sprejetja.

c) Imenovanje predsednika in članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0.
Sklep št. 35/V:
V SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE BELTINCI se
imenujejo:
MILAN GJÖREK,Beltinci, Panonska 31 – predsednik SREČKO HORVAT, Dokležovje, Sončna
ul. 8–član, OS, BOJAN ŽERDIN, Lipa, 135/b- član, OS, JANEZ KOVAČIČ, Beltinci, Travniška
14,zunanji član, LIDIJA ERJAVEC, Beltinci, Jugovo 36, zunanji član, BOŠTJAN SEDONJA,
Bakovci, Mladinska 3, zunanji član, predstavnik policije, MARTINA VIDONJA, Ižakovci,
ravnateljica Vrtca Beltinci, zunanja članica po funkciji, LILIJANA FUJS KOJEK, Bakovci,
Poljska ul. 38, 9000 Murska Sobota, predstavnica OŠ Beltinci – zunanja članica po funkciji,
ANDREJ VÖRÖŠ, Bratonci 59, predsednik GZ, zunanji član po funkciji. Članstvo v svetu
preneha z dnem razrešitve oz. z dnem poteka mandata članom Občinskega sveta Občine
Beltinci, ki je svet imenoval. Okvirne naloge in pristojnosti sveta so določene v 22. čl.
Zakonu o varnosti cestnega prometa in Poslovniku Občinskega sveta Občine Beltinci.
Sklep velja z dnem sprejetja.
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d) Imenovanje nadomestnega člana Sveta Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0.
Sklep št. 36/V:
V Svet Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota se imenuje nadomestni član z
Občine Beltinci (soustanoviteljice knjižnice): JOŽICA SEKOLOVNIK, Bratonci 76, 9231
Beltinci. Članstvo v svetu preneha z dnem poteka mandata preostalim članom sveta
predvidoma v mesecu decembru 2011. Sklep velja z dnem sprejetja.

AD 6 - Poročilo župana o dogodkih v Občini Beltinci v času od zadnje seje OS
Župan dr. Matej Gomboši pove, da se je po podpisu pogodbe za kanalizacijo začelo izvajanje – 8.
december je tisti datum, ko se začnejo dela na Melincih pri ČN – dela se bodo nadaljevala kakor
bodo vremenske razmere pač dopuščale. Z ministrstvom za okolje in prostor je vzpostavljen
kontakt glede financiranja za pripravo sofinancerske pogodbe. Občina je prav tako dobila sklep
SVLR za sekundarij Lipa-Bratonci – kar je potrjeno, aktivnosti tečejo dalje. Župan se je danes prav
tako udeležil na DSRC v Ljubljani sestanka glede dogovora o sanaciji ceste Lipa-Gomilice –
direkcija je sanirala cesto oz. sofinancirala Beltinci-Lipa skozi Lipo, saj vemo v kakšnem stanju je
ter do meje občine. Dogovor je, da direkcija prične z izdelavo projektne naloge in na podlagi tega
se bo izdelal projekt oz. naročila izdelavo le-tega (realna izvedba 2013).
Prav tako je bil podpisan dogovor med DARS-om Ministrstvom za promet in direkcijo glede
sanacije cest ob gradnji AC in je tu zajeta tudi državna cesta Beltincih-Gančani proti Renkovcevvendar pa ima direkcija premalo razpoložljivih sredstev v proračunu.
Glede prostorskega načrta občine pa nas čaka še veliko dela, čaka se še namreč stališče
Ministrstva za kmetijstvo, saj je sprememba zakona v fazi sprejema – morali bomo namreč
upravičiti naše velike t.i. zazidalne apetite, drugje pa se nam zaraščajo kmetijska. Prav tako se
glede tega napoveduje usklajevalni sestanek na Ministrstvu za kmetijstvo.
Prav tako se peljejo aktivnosti v smeri denacionalizacije – župan se je tudi udeležil koordinacije oz.
sosveta Upravne enote Murska Sobota. Tam je bilo povedano, da UE dela na večih frontah glede
zemljišč, kar se tiče gradu pa je na strani ministrstva – bo potrebno počakati informacije s strani
Ministrstva za kulturo, kjer je ta zadeva, da bomo izpeljali vse korake, da se razreši oz. pomagamo
razrešiti situacijo okoli gradu, da se ne bo zgodilo to, da bi prišel grad nazaj upravičencem v
naravi.
Glede športne dvorane se peljejo prav tako aktivnosti naprej – idejni projekt se bo peljalo dalje, da
bo po strokovnih podlagah oz. strokovni plati pripravljen, da pride pred odbor in na odločanje
pred občinski svet.

AD 7 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci
Pri tej točki so člani OS predlagali, dajali pobude, spraševali:
Svetnik Alojz Sraka:
17P. Daje pobudo za boljšo obveščenost občanov – predvajanje posnetkov sej na spletni strani
Občine Beltinci.
18P. V doglednem času naj se za OS pripravi pregled projektov v občini (njihova realizacija do
sedaj).
19P. Glede na to, da imamo v občini veliko število brezposelnih in je naša občina bila v zadnjem
času – v poplavi vseh stečajev tista, ki je bila med najbolj prizadetimi, da bi se poskušalo
dogovoriti z državnimi institucijami, da bi nam odobrili večje število javnih delavcev. Prav tako naj
se pripravi tudi pisano pravilo kako se bo delilo javne delavce po posameznih krajevnih
skupnostih. Večje krajevne skupnosti bi lahko imele večje število delavcev kot manjše.
20P. Vesel je vabila župana ob zaključku leta 2010 vendar pa bi se lahko ravnali po načelu oz. t.i.
židovskem pravilu – da bi imeli take in podobne zaključke v domači občini pri domačih gostincih,
tako bi jim pomagali na nek način tudi živeti in preživeti- to je njegov »higienični predlog«.
Župan odgovarja svetniku Alojzu Sraki:
17P. Glede objave posnetkov sej na spletni strani – se je o tem že pogovarjal z snemalcem
Dejanom Kolaričem – to bi bila za našo spletno stran velika obremenitev – praksa je, da se take
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določene video vsebine objavijo zastonj na javnih servisih in se povezava da na našo spletno stran
naredi, to je mogoče.
18P. Glede projektov – o tem se bo OS sproti obveščamo, pa tudi na spletu se realizacija objavlja
sproti.
20P. Svetnik je kar slikovito opisal svojo pobudo glede zaključka. Z predlogom in povabilom kot so
ga dobili člani OS je hotel dati t.i. sveži veter, da se ne bo na zaključku samo sedelo ampak bodo
ob obloženih mizah tudi še aktivni. Ker pa v občini tega nimamo, pa se je odločil za ponudnika ki
to storitev nudi. Če pa bo občina kdaj kaj podobnega imela tudi na domačih tleh pa se bomo
udeležili teh aktivnosti zagotovo tudi doma.
Svetnik Jože Ružič:
21P. Se navezuje na razpravo Sraka Alojze pri njegovi pobudi št. 20. Prepričan je namreč v to, da
je v občini potrebno graditi na tem, da vzpostavimo sinergijo učinkov v občini in ne samo gostinci
tudi ostali podjetniki se mu zdi, da si zaslužijo priložnost občine in predlaga, glede na vse
predstavljene projekte, da se preveri možnost, da pri teh projektih kot podizvajalci sodelujejo
podjetniki iz naše občine podjetniki - to je zelo pomembno in tako denar ne bo odtekal drugam.
22P. Preveri naj se možnost uskladitve mandatov v svetih zavodov, ker se mu zdi nesprejemljivo,
da sprejme mnenje k imenovanju in nekdo potem v svetu zavoda glasuje proti volji, ki je bila
sprejeta v občinskem svetu. Torej naj se preveri možnost, da se mandati uskladijo s funkcijo v
občinskem svetu.
Župan odgovarja svetniku Jožetu Ružiču:
21P. Naši podjetniki kot podizivajalci, se strinja in podpira to –da se vključijo v aktivnosti kot je
možno, vendar pa kolikor opaža, se taka podjetja tudi družbeno odgovorno obnašajo in vključujejo
podizvajalce.
22P. Glede uskladitve mandatov – možnosti ali ne možnosti. Odgovor poda s pravnega stališča
direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš, ki pove, da področna zakonodaja ureja mandate v
svetih zavodov. Imenovanje na OS ne pomeni začetek mandata – ampak konstitutivna seja sveta.
Področna zakonodaja je namreč tako urejena kot je in dokler le-ta ne bo spremenjena bi bilo to
dejanje v nasprotju z Zakonom o lokalni samoupravi – torej zakonodaja veljavna kot je sedaj tega
ne predvideva in ne dopušča.
Svetnik Štefan Žižek:
2V. Postavlja vprašanje, ki se navezuje na plastična vreča, katera dobivamo občani po
gospodinjstvih za ločeno zbiranje plastenk. Sklep prejšnjega sveta je bil, da s.p.-ji le-teh ne dobijo,
le fizične osebe. Vendar pa tudi tisti, ki imajo dejavnost in bivalne prostore oz. stanovanja na
istem naslovu bi le-ta po njegovem mnenju morala dobiti za svoje osebne, privatne potrebe. Zdi se
mu to ne dopustno in zato prosi za odgovor. Poleg tega ga zanima ali dobijo vreča vsa ločena
gospodinjstva npr. v eni stanovanjski hiši ali vsi skupaj le en komplet?
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš odgovarja svetniku Štefanu Žižeku:
2V. Na njegovo vprašanje se bo pridobilo odgovor – se bo to preverilo. Se pa strinja, da bi za lastne
potrebe vreča morali le-ti tudi dobiti.
Glede ločenih gospodinjstev pa mu daje direktor odgovor, da je to odvisno od tega, kako dajatve
plačujejo- ločeno ali skupaj.
Svetnik Štefan Perša:
23P. Daje pobudo županu občine, saj se je o tem pogovarjal že z direktorico zavoda gospo Elico in
gospodom Dominkom glede sestanka skupaj s predsednikom KS Ižakovci glede brodišča na Otoku
ljubezni. Otok je po njegovem mnenju turistična točka, ki je v občini zelo dosti vredna. Vodostaj je
prenizek in zgodi se, da ravno ko je največ turistov, le-ta ne more peljati na drugo stran. Prav tako
tudi naši občani bi vozili les, drva za kurjavo in tega ne morejo. Brod bi moral voziti, zato bi bilo
potrebno strugo zožiti in tako narediti le-tega plovnega.
Župan odgovarja svetniku Štefanu Perši:
23P. O tem predlogu oz. pobudi se v občini že dogovarjajo skupaj tudi z ZTK Beltinci. Predsednik
KS Ižakovci je na to tematiko že bil pri njem na razgovoru. To je sicer kot se predlaga kratkoročni
ukrep, vendar pa bi brod potem lahko vozil. Projekt je v postopku oz. fazi odobritve.
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Svetnik Igor Adžič:
24P. Glede obnove cest po izgradnji AC (sanacija) v naši občini. Meni, da je ta zadeva zelo
delikatna. Že prejšnjega župana je opozarjal na to, saj občina nima ustreznega pravnega akta, kjer
bi bila sanacija nam zagotovljena. 14. decembra 2010 je poslušal sejo državnega zbora, kjer je
minister gospod Vlašič odgovarjal na zastavljena vprašanja glede teh sanacij cestišč. Prisotnim
citira izsek iz seje državnega zbora in doda, da so izvajalci v težki finančni situaciji in zato tudi
predlaga, da se obišče z državnimi institucijami podjetje SCT, ki bi to morale sanirati, da nas naj
vsaj dajo v prisilno poravnavo, da ne bomo izpadli. Županu preda original izpisek iz
magnetogramskega posnetka.
Župan odgovarja svetniku Igoru Adžiču:
24P. S podjetjem SCT je bil izveden sestanek, dali so predloge, vendar pa za občino oz. za nas ni
bil sprejemljiv – finančno breme so namreč hoteli prevaliti na občino. Zakaj sicer ni prišlo do
podpisa pogodbe je stvar prejšnjega vodstva in ne sedanjega. Občina je dala na tem sestanku svoj
predlog in se čaka na njihov odziv, zaenkrat le-ta še ni prispel. Našo zahtevo bomo poskušali
zavarovati.
Štefan Žižek daje repliko na povedano s strani Igorja Adžiča in župana dr. Mateja Gomboši glede
pobude št. 24: Ko je bil s prejšnjim županom na razgovoru, mu je baje le-ta takrat pokazal pisno
zagotovilo, da naj bi se pobuda za sanacijo (gančki del) realizirala že meseca septembra 2010.
Glede Turopolja pa bi bilo potrebno počakati, saj je potrebno narediti še kanalizacij.
Svetnik Roman Činč:
3V. V skladu z 13. sklepom KS Beltinci na 2. seji je bilo predsedniku naloženo, da prenese le-tega
županu in občini, saj morajo biti prizadevanja obeh, da grad in športni objekti in tudi stavba v
kateri je občinska uprava ostanejo v lasti Občine Beltinci. Potrebno je preprečiti vsakršno
vračanje v naravi denacionalizacijskim upravičencem ter se dejavneje in agresivno vključiti v
reševanje tega. Prosi pisni odgovor o tem ter tudi o finančnih vlaganjih občine in KS-a.
4V. Na prvem sestanku vseh predsednikov KS-ov se je župan nekako zavzemal za to, da bi se
število javnih delavcev zmanjšalo, oni pa so sprejeli sklep na svetu KS, da se ne zmanjša oz. bi naj
jih bilo najmanj 10 ali pa še več. Predlagali so na svetu KS tudi da se da vloga na zavod za enega
javnega delavca, ki bi opravljal administrativna dela za Beltince in ostale KS-e in je dobil odgovor
na občinski upravi, da do meseca marca oz. do spomladi ne bo novih javnih del odobrenih. Rad bi
pojasnilo o tem – ali se pripravi poročilo o javnih delih, ki so odobrena bila na občini in za KS-e.
Prav tako predlaga, da se uredi oglasna deska v preddverju občine, kjer bi se vsa ta obvestila (tudi
imena in priimki javnih delavcev) objavila oz. bila vidna. Tako bo obveščenost občanov večja. Prav
tako na to tematiko daje pobudo, da se zapišejo postopki možnosti pridobitve pravic s področja
javnih del (kako se lahko prijavijo, kdo se lahko prijavi, kakšni so pogoji, ki jih je potrebno
izpolnjevati). Zavedati se je potrebno, da je stiska domačih ljudi iz dneva v dan večja in bi morali
biti korektni tudi na tem področju.
5V. Zapisnik Sveta KS Beltinci je bil posredovani županu in direktorju JKP Komune v vednost in
tam so oblikovali kar tri pobude: v zvezi z kanalizacijskim omrežjem v Beltincih bi Komuna že
lahko (glede na to, da je bilo upravljanje preneseno iz Murske Sobote na našo JKP) le-ta postopno
prevzela določene obveznosti.
6V. Politična razprava glede volitev kaj je smiselno, kaj je možno spremeniti, bi morala potekati na
nekih temeljih – bi se mogoče rodilo sodelovanje med skupino diplomantov, ki bi to lahko obdelali
in pripravili gradiva in bi razpravljali o tem ali je število volilnih enot ustrezno, ali zmanjšanje ni
možno, ali je mogoče povečanje. Razprava na projekcijah bi bila smiselna, da se ljudem približa,
kaj je možno spremeniti in kaj ne. Mogoče bi se bolj vestno ukvarjali s tem in bi se lepše in boljše
odločali.
Župan je v osebnem razgovoru že podal odgovore Romanu Činču na njegova vprašanja, mu pa še
dodatno odgovarja:
3V. Glede denacionalizacije si vsi želimo, da se razreši v dobrobit občine in upa, da gradu, parka
in občinske stavbe res ne bomo izgubili. Prav tako pa se je potrebno zavedati, da so postopki za
reševanje dolgi.
Takoj mu Roman Činč daje repliko saj se ne strinja s tem- bila so vlaganja v športni center, glede
na to, da želimo sodelovanje in razgovor, se naj razdelijo naloge kar se da narediti. Želi, da se s KS
komunicira in napiše v smeri kako se bo reševalo in kaj je pričakovati ali bomo v letu 2011 še
imeli folklorni festival ali ne. Župan mu odgovori, da se strinja z njim v smislu sodelovanja z KS,
ne vidi v tem nikakršnih težav, le za nazaj ne more soditi, za naprej pa se bo trudil da se bo
zadeve reševalo učinkovito in v dobrobit vseh.
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Pri tem direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš pove, da se je pred časom pozanimal v kakšni
fazi so denacionalizacijski postopki pri Upravni enoti v Murski Soboti. Obenem je omenil, da bo
poskušal pridobiti tudi od Ministrstva za kulturo podatek v kakšni fazi je postopek v zvezi z
beltinskim gradom. Hkrati je povedal, da je bil seznanjen o tem, da naj bi na območju Upravne
enote Lendava bili določeni denacionalizacijski postopki vrnjeni v ponovno obravnavo in odločanje
zaradi ugotovitve ali morda ne gre za premoženje fevdalnega izvora, ki predstavlja oviro za vrnitev
tega premoženja. Povedal je, da se bo tudi pri nas moralo ravnati po podobnem postopku v kolikor
bo to potrebno.
4V. Glede javnih del je dejstvo sledeče, da so se sredstva v državi zelo zmanjšala. Pametni moramo
biti pri razdelitvi le-teh. Vsak ki želi sodelovati oz. delati preko javnih del pa mora izpolnjevati
določene pogoje. Če KS Beltinci želi imeti delavca v KS-u pa se lahko odloči sama, če ga želi imeti
ali ne.
5V. Glede prevzema čistilne naprave iz Komunale Murska Sobota na JKP Komuna – to je v načrtu
Komune, da bo res ona upravljala z njo v prihodnosti.
Glede pomoči študentov in tudi eventualno štipendistov pa vidi zadeve še širše – vključijo se lahko
v občino in sodelujejo z nami in tako ohranijo stik z občino (RRA Mura ima svojo regijsko shemo,
kamor bi se tudi lahko vključili).
Svetnik Srečko Horvat:
25P. Že vrsto let po vseh krajevnih skupnostih spremljamo nemogoče razmere na ekoloških
otokih. V čem je problem? Na mestih, kjer so locirane posode za papir, plastiko, kovine in steklo
občani odlagajo omenjene materiale poleg posod, ker so navadno polne. Žal nekateri odlagajo tudi
odpadke, ki ne sodijo v te posode. Večkrat je na nered ob posodah opozorila tudi medobčinska
inšpektorica. Predlagam rešitev, ki je štirinajst dnevni in ne mesečno kot je sedaj. Odgovorni na
Saubermacher & Komunala v Murski Soboti se s takšnim predlogom seveda strinjajo, če bo
sprejet predlog na Občinskem svetu. Ker je v pripravi proračun za naslednje leto, predlagam, da
pobudo sprejmemo in dodatne stroške upoštevamo v proračunu za leto 2011.
26P. V najkrajšem možnem času naj se uredi brezhibno delovanje brezžičnega interneta v
Dokležovju, posebno naj se preveri delovanje na lokaciji šole v Dokležovju. Trenutno na tej lokaciji
ni signala in uporaba interneta ni možna. Razdalja – 40 m.
7V. Pristojnim na občini postavljam vprašanje v zvezi s podajanjem mnenja o imenovanju
ravnateljice s strani Občine, kot ustanoviteljice šole in vrtca. Najprej je na KMVVI z glasovanjem
sprejeti sklep, da občinskemu svetu predlaga, da poda pozitivno mnenje predlagani kandidatki.
Na občinskem svetu je z glasovanjem (javnim ali tajnim) izglasovana podpora eni izmed
prijavljenih kandidatk. Na OS je sprejeti sklep, kateri kandidatki ustanoviteljica daje pozitivno
mnenje, ki je posredovan Svetu zavoda. Sprašuje: ali ni logično in normalno, da trije predstavniki
ustanoviteljice (občine), ki so člani Svet zavoda, glasujejo za isto predlagano kandidatko, ki je
dobila večinsko podporo na OS. Prosi za odgovor.
Župan odgovarja svetniku Srečku Horvatu:
25P. Glede ekoloških otokov se kaže kultura ljudi in to so predvsem ljudje, ki nimajo čuta za
naravo in okolje, res pa je, da predstavljajo strošek občine. Poleg tega kazijo izgled občine in
motijo tiste, ki so v bližini domov. Dogovorjeno je bilo da se jih bo ukinilo. O tem se je pogovarjal
tudi z direktorjem podjetja Saubermacher & Komunala Murska Sobota ob zadnjem obisku na
občini Beltinci. Imamo v občini letni odvoz kosovnih odpadov, zbiranje nevarnih odpadkov, prav
tako imamo zbirni center. Tudi vsak posameznik ima možnost poklicati na Saubermacher &
Komunala Murska Sobota in zaprositi za odvoz, da se mu smeti odpeljejo, če jih ima v večji
količini (ločenih seveda). Dejstvo je, da bo potrebno delati na ozaveščanju ljudi ter tudi mogoče
podaljšati obratovanje zbirnega centra.
Kljub razlagi župana Srečko Horvat pove, da predlaga 14-dnevni odvoz ločenih odpadkov (na
ekoloških otokih) – steklo, plastika, papir kovine – kontejnerji so prehitro polni.
Župan še nadaljuje, ko pove, da ima podjetje Saubermacher & Komunala tudi v uvidu oz. v
bodoče v načrtu, da standardizira velikost posod, kar pa privede posledično do večjih stroškov, če
je odvoz pogostejši.
Igor Adžič daje repliko na vprašanje 7 Srečka Horvata. Zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanja
ima namreč svoja pravila. Horvat Srečko pa se postavlja nad zakonodajo in nad ta pravila. OŠ
glasuje oz. imenuje ravnateljico po izteku mandata. Svet zavoda razpiše v roku pred potekom
mandata poziv s katerim se pridobi tri mnenja (svet staršev, skupnost oz. svet zaposlenih in
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mnenje ustanovitelja občine). Prav tako pridobi svet zavoda mnenje resornega ministra, ki pa ni
zavezujoče. Čudi ga namreč dejstvo, da je bilo glasovanje na svetu zavoda 8.12.2010 tajno – ne ve
kdo je Srečku Horvatu dal to informacijo, kako je kdo takrat od treh članov predstavnikov
ustanoviteljice v zavodu OŠ Beltinci glasoval – to je demagoško. Nenazadnje se član sveta zavoda
odloča avtonomno in ne glede na mnenje ki ga poda občinski svet. V nobenem zakonu, odredbi
namreč ne piše, da bi član ustanoviteljice v javnem zavodu moral glasovati identično kot je to
storil občinski svet. S svojo razpravo jih je namreč okarakteriziral in jih tudi poimenoval tako
njega kot članico Emo Mesarič in Petra Gruškovnjaka. Za tako izjavo je lahko kazensko
odgovoren. Župan opozarja razpravljalca, da naj se ne spušča na osebno raven. Igor Adžič pa
pove, da ima na razpolago določeno število minut za razpravo in prosi, da se naj nikogar ne
zavaja.
Sraka Alojz meni, da bi bilo na mestu, da se čestita ravnateljici - zadeva je legalna. Vendar pa v
izogib nadaljnjim kakršnim koli insinacij prosi direktorja občinske uprave, da nedvoumno in jasno
pove, da občina lahko tam, ker ima kot ustanoviteljica svoje člane-le-te tudi iz svetov, kjer so
imenovani tudi kadarkoli odpokliče. Drugo – ne glede na področno zakonodajo ga je v tej zgodbi
zamikalo, da se do sedaj imenovani člani sveta odpokličejo iz preventivnih razlogov, saj ima
občutek, da se staro nasprotovanje med šolo in občino nadaljuje – tega pa si ne želijo.
Župan ob koncu še pove oz. odgovori, da se bo glede tega pripravilo pravno obrazloženo mnenje,
da se bo videlo za kaj do tega prihaja.
Svetnik Jožef Ferčak:
26P. Vaščani KS Lipa so ga opozorili na to, da na cesti Lipa-Odranci (do našega hatarja) ni
smernikov ob cesti in to pogrešajo.
27P. Glede AC se je govorilo že prej in ga zanima ali je bilo zapisano tudi za odsek Lipa-Turnišče,
da se bo le-ta saniral.
28P. Daje pobudo glede sklepa za ograjo Lipa-Beltinci –med kolesarsko stezo. Direkcija za ceste je
dala sklep – omenjal se je projekt Lipa-Gomilice-cesta je republiška – če se bo delalo za kolesarsko
stezo in bi se to lahko dodalo. Bila bi tako povezava s Turniščem.
Župan daje odgovore svetniku Jožefu Ferčaku:
26P. Glede oznak se bo preverilo.
28P. Je ta odsek v načrtu direkcije da se bo to tudi naredilo. To spada tudi h končnemu prevzemu
– ne sicer po celotni dolžini (ampak samo tam kjer so ovinki in kjer je nevarnost zdrsa za vozila).
27P. Bo šlo v postopek - da se pride do izvedbe sanacije ceste skozi Lipo in do Gomilic – v
Turnišču se bo izvajala sanacija do Gomilic. S strani Darsa je predvideno, da bi iz Lipe v Gomilice
bil narejen rondo. Projekt ceste proti Gomilicam, (pločniki), šolska pot je tam, se poudarilo, da je
treba to naredi, cesta pa vemo v kakšnem stanju je.
Svetnik Alojz Sraka:
Glede denacionalizacije je bilo prej rečeno, da je primer iz Lendave izvedljiv tudi pri nas v našem
primeru. Ali to pomeni v dobrem ali slabem smislu. Direktor občinske uprave mu daje odgovor, da
v dobrem smislu.
Svetnik Alojz Forjan:
8V. Postavlja vprašanje glede rekonstrukcije Melinci-Beltinci, kako je predvidena le-ta ureditev, v
dveh ali desetih letih.
Župan daje odgovor svetniku Alojzu Forjanu:
Ta cesta, ki je kot projekt uvrščena v proračun, je predvidena v dveh fazah - vsako leto ena faza
tudi stroškovno, tudi za razpise. Je namreč optimalno bolje, saj nimajo toliko sredstev naenkrat.
Vendar pa bomo naleteli na problem mostov, kjer se čaka na soglasja, ki dolgo trajajo, vse je
odvisno, če bomo uspešni na razpisu za sredstva za ta projekt.
Svetnica Gena Virag:
Rada bi jim povedala, da je bila v šoli kjer je poučevala in sama zelo dobro ve, kako pomembna
pozitivna klima je v šoli, kako pomembni so odnosi med zaposlenimi, kako pomembno je, če pride
učitelj sproščen v razred in predava dijakom oz. učencem. Ni Nostradamus vendar se ji zdi brez
pomena izgubljati čas in pravzaprav je pomembno kdo bo vodil otroke, ena ravnateljica je taka, ki
ima doktorat na tem področju in temu področju tudi ustreza. Vemo pa kako so se odločili in
katera kandidatka je dobila podporo od kolektiva.
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Župan dr. Matej Gomboši poudari, da razume skrb vsakega posameznika, vendar pa je to točka
»pobude in vprašanja« in prosi razpravljalce, da se osredotočijo na vsebino te točke.
Ugotavlja, da razprave več ni, zato to točko zaključuje in odredi 15 minutno pavzo.

AD 8 - Predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2011 – prva obravnava
Po poslovniku občinskega sveta se po prvi obravnavi na seji občinskega sveta proračun posreduje
v javno – minimalno 15 dnevno razpravo – to bi naj bilo do 15. januarja 2011. Vsi zainteresirani
se vanjo vključijo in podajo predloge in amandmaje za dopolnitev oz. spremembo. Potrebno pa je
biti pozoren na uravnoteženost proračuna (kjer se doda, se mora v drugi strani tudi odvzeti).
Predlog bodo pregledala tud delovna telesa občinskega sveta-odbori po področjih. Vseh želja in
tudi županova je, da se pride do proračuna čim prej, da bo obdobje začasnega financiranja čim
krajše.
Predstavitev predloga proračuna je bila za prisotne po posameznih postavkah prikazana zelo
podrobno in obrazložena s strani finančnika Občine Beltinci, Štefana Činča. Glavni poudarek je
dejansko v izvedbeni fazi kanalizacija. To je krona proračuna, če gledamo na vrednosti in
aktivnosti, nato pa so uvrščeni v predlog projekti, ki so koristni za občino in tisti za katere že
vemo, da se jih bo lahko prijavilo na razpise in kjer je možnost sofinanciranja s strani države
velika.
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš nato prisotnim podrobno predstavi Letni načrt
razpolaganja z nepremičninami, premoženjem Občine Beltinci in pridobivanja nepremičnin v letu
2011, ki je priloga proračuna Občine Beltinci za leto 2011.
Župan odpre splošno razpravo – po poslovniku občinskega sveta.
Alojz Sraka, ki je kot prvi sodeloval v splošni razpravi po poslovniku občinskega sveta je povedal,
da o proračunu ne bo razpravljal bi pa dodal dopolnitev – v načrtu pridobivanja nepremičnega
premoženja za leto 2011 v 3. tabeli bi bilo potrebno glede na parc. številke drugače zapisati - gre
za parcele št. 2766/1 železniška proga do ceste, ki pelje na železniško postajo Lipovci in drugo del kolesarske steze od krožišče Lipovci do parkirišča ob pokopališču v Lipovcih.
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš poda Alojzu Sraki odgovor glede njegove dopolnitve –
razloži, da pri teh parcela gre za tiste od krožišča proti naselju Lipovci pri Rajbarju – tiste parcele
kolesarska steza Lipovci-Dokležovje (4. stran) in tiste nosijo druge parcelne številke, ne 2766/1
(uradno je treba skleniti pogodbo, dodaja V. Smodiš).
Romana Činča zanima, zakaj pri načrtu razvojnih programov ni več zajeta ureditev Gregorčičeve
ulice v Beltincih – aktivnosti so bile napovedane, zakaj se je izbrisalo iz proračuna? Meni, da bi
bilo potrebno to uvrstiti v proračun, saj je potrebno za varnost otrok na poti v šolo poskrbeti.
Finančnik Štefan Činč pove, da je bil prejšnja leta uvrščen v proračun le projekt za ureditev
Gregorčičeve ulice.
Po razpravi župan dr. Matej Gomboši prebere predlog sklepa za glasovanje. Na vsebino prisotni
niso imeli pripomb in so glasovali.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0.
Sklep št. 37/V:
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Beltinci v prvem branju in gre v javno obravnavo, ki
bo trajala do 15.01.2011.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlagani letni načrt pridobivanja in razpolaganja s
stvarnim nepremičnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2011, skupaj s pripombami in
predlogi, ki se upoštevajo pri drugi obravnavi Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto
2011.
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AD 9 - Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2010 – skrajšani
postopek
Župan dr. Matej Gomboši pove, da je predloženi Odlok o rebalansu dejanska uskladitev stanja.
Besedo preda finančniku v OU Štefanu Činču, ki podrobno predstavi vsebino odloka in
posamezne postavke.
Štefan Činč predstavi Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2010.
V nadaljevanju predsednik Činč Roman poda poročilo odbora za proračun in finance OS, saj so na
1. seji 16.12.2010 predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2010 tudi
obravnavali. Bistvenih pripomb, kot je povedal Roman Činč člani odbora niso imeli – tekoče
vzdrževanje občinskih cest je močno povečano – predlaga se sklep, da se izvede racionalizacija
organizacije zimske službe – odstopanja so bila namreč zelo velika. Odbor predlaga OS da
rebalans proračuna sprejme v predloženi obliki in vsebini.
Igor Adžič pove, da je tudi sam član odbora za proračun in finance – zbodlo ga je dejstvo – glede
na to, da vsi sklepi proračuna 2010 imajo podlago v sklepih OS – vendar nikjer v sklepih kot tudi
ne iz zapisnikov občinskih odborov ne najde pri proračunskem skladu porabo 15.000 evrov –
zanima ga za kaj je bilo to porabljeno za kakšen namen.
Župan dr. Matej Gomboši mu odgovori, da je odločitev o tem sprejel prejšnji župan - sodelovanje
RRA Murska Sobota – projekt sodelovanja med večimi mesti – vsebine točno ne pozna, toliko pa
ve, da ga seznanja s tem.
Igor Adžič mu odgovori, da so ta sredstva po tem takem bila nesmotrno porabljena. Doma nam
namreč podjetništvo in gospodarstvo umira, sredstva iz proračuna pa se tako »zapravljajo«. Želi,
da se mu pripravi pisna informacija o tem.
Ostal prisotni niso razpravljali pri tej točki dnevnega reda, zato je župan predloga dveh sklepov dal
na glasovanje.
1.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0.
Sklep št. 38/V:
Občinski svet potrjuje investicijski program projekta Rekonstrukcija ceste Beltinci-Melinci.
Projekt se uvrsti v načrt razvojnih programov Občine Beltinci 2010-2013.

2.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0.
Sklep št. 39/V:
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2010 v predloženi obliki.

AD 10 - Seznanitev s sklepom župana o začasnem financiranju Občine Beltinci za obdobje
januar-marec 2011
Župan dr. Matej Gomboši seznani prisotne, da glede na to, ker proračun Občine Beltinci ne bo
sprejeti do konca leta 2010 je potrebno sprejeti sklep o začasnem financiranju za obdobje januarmarec 2011.

Finančnik Štefan Činč poda vsebino in podlago za sprejem sklepa o začasnem financiranju Občine
Beltinci za obdobje januar-marec 2011.
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Pri tej točki ni bilo razprave kot tudi člani OS niso sprejemali nobenega sklepa, zato se prehaja na
obravnavo naslednje točke dnevnega reda.

AD 11 - Predlog financiranja avtobusnih prevozov učencev Osnovne šole Beltinci v šolskem
letu 2010/2011
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš poda poročilo pri tej točki dnevnega reda. Občina
Beltinci je v začetku šolskega leta od Osnovne šole Beltinci prejela v potrditev sezname učencevavtobusnih vozačev iz posameznih vasi v Občini Beltinci v Osnovno šolo Beltinci, v šolskem letu
2010/2011. Iz teh seznamov je razvidno, da je iz vasi Bratonci 56učencev, iz vasi Lipovci 84
učencev, iz vasi Gančani 96 učencev, iz vasi Lipa 48 učencev, iz vasi Melinci 70 učencev in iz
vasi Ižakovci 59 učencev ( avtobusnih vozačev). Upoštevajoč določila 56. čl. Zakona o osnovni šoli
imajo pravico do brezplačnega prevoza med drugim učenci, katerih oddaljenost njihovih
prebivališč od osnovne šole je več kot štiri kilometre. Ne glede na oddaljenost prebivališč učencev
od osnovne šole imajo po zakonu pravico do brezplačnega prevoza učenci v 1. razredu osnovne
šole.V danem primeru so že po samem zakonu upravičeni do brezplačnega prevoza vsi učenci 1.
razreda Osnovne šole Beltinci, iz vseh vasi v Občini Beltinci. Z ozirom na oddaljenost prebivališč
učencev več kot štiri kilometre od Osnovne šole Beltinci, so tudi že po zakonu upravičeni do
brezplačnega prevoza ostali učenci-avtobusni vozači iz vasi Melinci, iz zaselkov Hraščice in
Nemščak ter iz vasi Lipa. Plačnik teh brezplačnih avtobusnih prevozov učencev v Osnovno šolo
Beltinci je upoštevajoč določila Zakona o financiranju občin lokalna skupnost-Občina Beltinci. V
domeni lokalne skupnosti je, da se lahko odloči za (so)financiranje prevozov učencev v osnovno
šolo, ki niso v 1. razredu in otrok, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne šole manj kot 4
kilometre. Prejšnja leta so bili iz proračuna Občine Beltinci delno (50%) tudi sofinancirani
avtobusni prevozi učencev, ki imajo prebivališče oddaljeno od Osnovne šole Beltinci manj kot štiri
kilometre. Podoben način sofinanciranja avtobusnih prevozov osnovnošolskih otrok imajo urejen
tudi nekatere občine v soseščini (Občina Črenšovci,Občina Moravske Toplice, …). V lanskem
koledarskem letu je OS sprejel sklep s katerim so se sofinancirali prevozi v celoti 100 % iz
občinskega proračuna vsem osnovnošolskim učencem, tudi tistih, ki niso v 1. razredu in učencev
in tistih, katerih prebivališče je od Osnovne šole Beltinci oddaljeno manj kot štiri kilometre). Za
izvedbo 100% financiranja avtobusnih prevozov osnovnošolskih otrok v Osnovno šolo Beltinci in
nazaj domov, Občina Beltinci zagotavlja mesečno cca 12.500,00 EUR oz. cca. 125.000,00 EUR
letno. Ob 50% sofinanciranju avtobusnih prevozov osnovnošolskih otrok s strani Občine Beltinci
(npr. v šolskem letu 2008/200) je znašal delež sofinanciranja teh prevozov s strani staršev letno
cca. 37.000,00 EUR.
Razprave pri tej točki ni, zato župan predlaga glasovanje o predlogu sklepa.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 40/V:
Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da se v šolskem letu 2010/2011 iz proračuna Občine
Beltinci 100% financirajo avtobusni prevozi učencev v Osnovno šolo Beltinci in nazaj
domov in to iz vseh vasi v občini, iz katerih se ti avtobusni prevozi vršijo.
Sklep začne veljati takoj po sprejetju, uporablja pa se od 01.09.2010 naprej.

AD 12 - Predlog za dodelitev izredne enkratne socialne pomoči Občine Beltinci osebam, ki
so ostale brez zaposlitve v letu 2010
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš oda poročil pri tej točki dnevnega reda. Zveza
svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija Pomurja, Kardoševa 2, Murska Sobota je
Občini Beltinci poslala dopis z dne 09.12.2010 s katerim je zaprosila, da se delavcem ,
zaposlenim v MURI-UNIKAT, šivanje oblačil po meri d.o.o. Murska Sobota, ki so izgubili delo
zaradi stečaja in imajo stalno prebivališče v Občini Beltinci, dodeli enkratna denarna socialna
pomoč. Dne 02.12.2010 je bil uveden stečajni postopek nad omenjeno pravno osebo, brez dela je
ostalo 76 delavcev, od tega 18 iz Občine Beltinci. Dodeljevanje socialno varstvenih pomoči v
Občini Beltinci je urejeno z Pravilnikom o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini
Beltinci (v nadaljevanju: pravilnik, Ur list RS, št. 47/05). Upoštevajoč določila 7. čl. pravilnika se
enkratna denarna socialna pomoč lahko dodeli med drugim tudi za kritje stroškov in izdatkov za
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premostitev trenutne materialne ogroženosti upravičenca, z upoštevanjem njegovih materialnih
razmer. Nekatere sosednje občine zaradi odpuščanja zaposlenih v MURI-UNIKAT d.o.o in pri
drugih delodajalcih tudi sprejemajo določene ukrepe, s katerimi želijo pomagati ljudem, ki so se
znašli v stiski zaradi tega ker so izgubili službo. V glavnem se občine odločajo tistim, ki so izgubili
zaposlitev iz nekrivdnih razlogov dodeliti izredno enkratno denarno socialno pomoč za premostitev
prvih težav do ureditve statusa. Po pridobljenih podatkih o približnem številu oseb 18 z območja
Občine Beltinci, ki so bili zaposleni v MURI UNIKAT d.o.o. in so ostali brez službe, je občinska
uprava pripravila predlog za dodelitev izredne enkratne denarne pomoči tem osebam. Predlog je,
da bi vsaka oseba, ki je bila zaposlena v MURI-UNIKAT d.o.o. (in tudi pri drugih delodajalcih) ter
je ostala brez zaposlitve v letu 2010, prejela 100,00 EUR pomoči oz. v primeru, če ta oseba živi
sama oz. 200,00 EUR, če ima brezposelna oseba družino in živi in z njo. V predlogu rebalansa
proračuna Občine Beltinci za leto 2010 so v ta namen predvidena dodatna finančna sredstva. Na
podlagi navedenih ugotovitev se Občinskemu svetu Občine Beltinci predlaga, da sprejme v tem
spremnem dopisu predlagani sklep o dodelitvi izredne enkratne denarne socialne pomoči.
Razprave pri tej točki ni, zato župan predlaga glasovanje o predlogu sklepa.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 41/V:
Delavcem/kam, ki so izgubili/e službo zaradi stečaja v MURI UNIKAT, šivanje oblačil po
meri d.o.o Murska Sobota in tudi pri drugih delodajalcih v letu 2010, se za kritje stroškov
in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti dodeli izredna enkratna
denarna pomoč Občine Beltinci v višini 100,00 EUR, če brezposelna oseba živi sama oz.
200,00 EUR, če ima brezposelna oseba družino in z njo živi.
Pomoč se prosilkam/cem dodeli, v kolikor za pomoč zaprosijo pri Centru za socialno delo
Murska Sobota.
Postopek odločitve o dodelitvi pomoči na podlagi sklenjene pogodbe izpelje Center za
socialno delo Murska Sobota.

AD 13 - Seznanitev s sodbo Upravnega sodišča RS Oddelka v Mariboru v zvezi s pritožbo v
zadevi varstva volilne pravice

Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš, pove, da je prispela sodba Upravnega sodišča RS
Oddelka v Mariboru v zvezi s pritožbo v zadevi varstva volilne pravice. Vsebino le-te so prisotni
prejeli v gradivu za sejo in so si vsebino lahko prebrali. Odločitev sodišča je, da se pritožba
Andreja Kocipra iz Melinec zavrne ter zoper to sodbo pritožba ni dovoljena.

Ker je bil s tem dnevni red izčrpan, je župan dr. Matej Gomboši sejo zaključil ob 22.00 uri.

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

Zapisala:
Lilijana ŽIŽEK

Župan:
dr. Matej GOMBOŠI
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