OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
Z A P I S N I K
23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI,
ki je bila 14.03.2013 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, Alojz Ladislav HORVAT, Štefan PERŠA, Slavko PETEK, Jožef RUŽIČ,
Alojz SRAKA, Genovefa VIRAG, Marjan SMODIŠ, Bojan VEREŠ, Matej ZAVEC, Bojan ŽERDIN,
Štefan ŽIŽEK.
ODSOTNI:

Dušan HORVAT.

PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik NO, Izidor Lebar, direktor občinske uprave, Venčeslav
Smodiš, Štefan Činč, računovodja v občinski upravi, direktor JKP Komuna d.o.o. Beltinci, Janez
Senica.
Župan, dr. Matej Gomboši pozdravi vse prisotne, ugotavlja, da je prisotnih 18 članov
občinskegasveta ter predlagal v sprejem dnevni red za 23. redno sejo občinskega sveta Občine
Beltinci, kot je bil posredovan na vabilu.
Razprave o vsebini dnevnega reda ni, zato se predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 278/V:
Sprejme se dnevni red 23. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci:
1.
Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 22. redne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci ter 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in realizacija sklepov 5.
dopisne seje Obinskega sveta Občine Beltinci.
2.
Sprejem Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Beltinci-prva obravnava.
3.
Potrditev Programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
v Občini Beltinci za obdobje 2013-2016.
4.
Sprejem Elaborata o oblikovanju cene in potrditev cen storitev javne službe oskrbe s
pitno vodo v Občini Beltinci.
5.
Potrditev cen storitev javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč ter oddajanja
prostorov za grobove v najem.
6.
Razrešitev člana Nadzornega odbora Občine Beltinci zaradi odstopa in imenovanje
nadomestnega člana nadzornega odbora.
7.
Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini.
8.
Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
9.
Sprejem Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2013-2. obravnava.
10.
Sprejem Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2013.
11.
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi kulturnih
spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci-skrajšani postopek.

AD 1 - Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 22. redne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci ter 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in realizacija sklepov 5.
dopisne seje Obinskega sveta Občine Beltinci
Pri pregledu zapisnika prejšnje 22. Redne seje in 5. Dopisne seje ni bilo ugotovljeno nobenih
napak oz. nepravilnosti, zato ju je župan dal na glasovanje. Prav tako je pri tej točki podal
pristonim poročilo o realizaciji sklepov prejšnjih dveh sej.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
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Sklep 279/V:
Sprejmeta se zapisnika 22. redne in 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v
predlagani obliki in vsebini.

AD 2 - Sprejem Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Beltinci-prva obravnava.

Uvodno razlago pri tej točki podata direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš in direktor JKP
Komune d.o.o. Beltinci, Janez Senica.
Predsednik statutarno pravne komisije, Igor Adžič prebere sklepe komisije, ki je obravnavala
omenjeni odlok.
Poročilo podata tudi predsednik odbora za gospodarstvo, Marjan Balažic in predsednik odbora za
prostorsko planiranje.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje. .
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 280/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju Občine Beltinci v predlagani vsebini in obliki - v prvi
obravnavi.

AD 3 - Potrditev Programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
v Občini Beltinci za obdobje 2013-2016.

Obrazložitev pri tej točki poda direktor JKP Komune d.o.o. Beltinci programa odvajanja.
Predsednik odbora za gospodarstvo, Marjan Balažic poda poročilo ter predlaga, da se omenjeni
program odvajanja potrdi oz. sprejme v predlagani obliki in vsebini.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 1.

Sklep št. 281/V:
Občinski svet Občine Beltinci potrdi Program odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode za obdobje od leta 2013 do 2016, izdelan s strani izvajalca javne
službe Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o., z datumom izdelave december
2012.

AD 4 - Sprejem Elaborata o oblikovanju cene in potrditev cen storitev javne službe oskrbe s
pitno vodo v Občini Beltinci.

Obrazložitev te točke – vsebinsko poda direktor JKP Komuna d.o.o. Beltinci, Janez Senica.
Omenjeni elaborat je obravnaval odbor za gospodarstvo. Predsednik Marjan Balažic poda poročilo
in predlaga, da OS sprejme elaborat v predlagani obliki in vsebini.
Svetnik Alojz Forjan pove, da ga moti, da so cene visoke, če pa zadeva drugo leto ne bo šla skozi
se boji, da se bodo cene spet dvignile. Torej predlaga, da bi bilo potrebno preračunati koliko
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priklopov ekipa lahko naredi in nikakor ne zmanjševati čas priklopov kanalizacije – torej ustrezno
preračunati.
Direktor JKP Komune d.o.o. Beltinci, Janez Senica odgovori, da se vsaka fizična oseba sama
odloči s kom bo delala priključek, medtem ko se ta del nanaša na področje vode in na področje
upravljanje z vodovodom – tu ne gre samo za to, da odpremo pipo in voda teče, ampak so
predvideni stroški v tej kalkulaciji. Res je, da je nova uredba krivična do teh podjetnikov in
nesubvencioniranih uporabnikov, saj gre namreč z omrežnino oz. z faktorjem v nebo.
Svetnik Srečko Horvat prosi pojasnilo, saj ugotavlja, da prihaja do razlik v cenah skoraj 100 %.
Zanima ga torej, zakaj ni v novi ceni vzdrževanja vodomera in priključka predvidenega.
Direktor JKP Komune d.o.o. Beltinci pojasni, da po novi uredbi je cena enojna-ne bo več nič
ločeno na fakturi, torej ni več razdelano ampak je vse zajeto noter v končni ceni. Nova uredba
namreč pozna vodarino, kjer je cena plus vodno povračilo+mrežnina v kateri je amortizacija
vodovoda in iz naslova vzdrževanja vodomera in priljučka. Do podražitve bo prišlo nekje med 4-7
procentov.
Svetnik Alojz Sraka govori z vidika uporabnikov ko pove, da je dejstvo, da se bo cena povišala.
Nadalje pa sprašuje, kako bo v primeru tistih, ki ne bodo takso za obremenjevanje vode plačevali,
ko se bodo priključili na kanalizacijo. Tudi teh 16 % izgube vode se mu zdi veliko, njemu je to
ogromna številka, je preveč, podražitev je težka in neprimerna oz. zato prosi, da se za občane
pripravi enostaven dopis oz. seznanitev ter obrazloži situacijo, cene in predlagano podražitev.
Janez Senica odgovori, da ko se bomo občani na kanalizacijo priklapljali, bo na obrazcu navedeno,
da so upravičeni do neplačila takse za obremenjevanja voda in bo to predstavljalo zmanjšanje kar
za 10 krat. To bo v letni napovedit akse ocenjeno koliko to bo znašalo, še doda.
Svetnik Alojz Horvat ladislav postavlja vprašanje direktorju o tem, kako bo s tistim oz. kakšen
je/bo njegov delež na kubik vode, ki si bo sam doma vodo čistil, torej tisti, ki ima doma greznico
oz. ponikovalnico.
Janez Senica pove, da cene veljajo za ČN Beltinci - v času poizkusnega obratovanja v začetni fazi
bodo še cene veljale. Ko dobimo podatke o stroških bodo pripravljene cene in bo elaborat tudi za
kanalizacjo pripravljen, ceno odvajanja, čiščenja, ovoza fekalnih vod iz greznic in iz male ČN ter
črpanje in odvozi in cena čiščenja bomo potem videli in pripravili nove cene.
S tem je bila razprava pri tej točki zaključena in predlaga se glasovanje o dveh predlogih sklepov.
Predlog sklepa št. 1:
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 282/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne
službe oskrbe s pitno vodo v Občini Beltinci, ki je bil izdelan s strani izvajalca javne službe;
Komuna, javno komualno podjetje Beltinci d.o.o., z datumom izdelave februar 2013.
Predlog sklepa št. 2:
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 283/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep na podlagi katerega se na območju Občine
Beltici v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikujejo cene storitev oskrbe s pitno
vodo, ki jih zaračunava izvajalec javne službe; Komuna JKP Beltinci d.o.o.

AD 5 - Potrditev cen storitev javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč ter oddajanja
prostorov za grobove v najem.
To točko vsebinsko predstavi direktor JKP Komune d.o.o. Beltinci, Janez Senica.
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Župan dr. Matej Gomboši prisotne seznani, da je to področje bilo dolgo neurejeno in po kar
dolgem usklajevanju s krajevnimi skupnostmi smo prišli do soglasja, kako naprej s to dejavnostjo
in cenami. Poleg tega je za naše komunalno podjetjet to pomemben dan, saj jim dajemo novo
storitev v izvajanje.
To tematiko so obravnavala tudi delovna telesa Občinskega sveta Občine Beltinci.
Odbor za gospodarstvo ter Odbor za proračun in finance predlagata OS da potrdi predlagane cene
storitev javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč ter oddajanja prostorov za brobove v
najem v predlagani obliki in vsedini.
Predsednika omenjenih odborov Marjan Balažic in Roman Činč sta podala poročilo ter ugotovitve
njunih odborov.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje o dveh predlogih sklepov:
Predlog sklepa št.1:
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje:ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 284/V:
Občinski svet Občine Beltinci potrdi cene stroitve javne službe urejanja in vzdrževanja
pokopališč ter oddajanja prostorov za grobove v najem na območju Občine Beltnci
predložene s strani Komune Beltinci d.o.o. - izvajalca omenjen javne službe.

Predlog sklepa št. 2:
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje:ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 285/V:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k cenam najema prostorov za grobove na
pokopališčih na območju Občine Beltnci, ki jih zaračunava Komuna Beltinci d.o.o. –
izvajalec.

AD 6 - Razrešitev člana Nadzornega odbora Občine Beltinci zaradi odstopa in imenovanje
nadomestnega člana nadzornega odbora
Matej Zavec, predsednik KMVVI poda poročilo pri tej točki dnevnega reda. Predstavi delo komisije
ter prebere predlog sklepa za sprejem na občinskem svetu.
Svetnik Martin Duh, pove, da glede na pridobljene glasove na volitvah za ta občinski svet in
potem na razpredelnico dodelitve resorjev po stanskarsmek ključu se ugotavlja, da je Slovenska
ljudska stranka prikrajšana, ker se ni resorjev razdelilo po dobljenih glasovih. Pred samo
razdelitvijo je bil dogovor, da bo predsednik Nadzornega odbora kandidat iz Slovenske ljudske
stranke, na koncu po vseh glasovanjih in potrditvah mandatov je bila zadeva preglasovana. S
strani Marjana Maučeca je dobil navodilo, da naj pove, da je predsednik NO skliceval seje odbora
v začetku tedna, ko Marjan Maučec ni mogel priti na sejo in je o tem opozoril predsednika NO, saj
naj bi se po poslovniku ki velja za sklic sej naj le-te sklicevale ob koncu tedna oz. ob četrtkih.Ker
pa temu ni bilo tako, je podal odstopno izjavo, saj v tistih terminih, kot jih je skliceval predsednik
NO Marjan Maučec se sej NO ni mogel udeleževati.

Pri tej točki se je oglasil predsednik NO, Izidor Lebar, ki pove, da opaža, da je po tem takem sedaj
kriv za to predsednik NO in tudi ostali člani, ki bi se morali prilagajati enemu članu. Nadalje pove,
da je omenjeni gospod prišel le na prvo sejo nadzornega odbora ko je bil kandidat za predsednika
in ker ni volitev dobil potem ni bil več na nobeni nadaljnji seji saj je na vsako imel ali opravičilo,
katero ni posredoval njemu kot predsedniku ampak ali tajnici ali Štefanu Činču računovodji, ki
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na sejah NO sodeluje s strani občinske uprave, pozneje pa niti tega več ne. Potem je poslal dopis
gospodu Marjanu Maučecu in ga povprašal, če misli sodelovati na sejah NO še naprej ali ne,
vendar na tisti dopis nikoli ni prišla povratna informacija. Potem so sicer poskušali, da bi seje
izvajali na koncu tedna, vendar pa tudi takrat je dobil odgovor, da se ne more udeležiti ker je
zadržan. O odstopu člana NO pa je izvedel slučajno na seji in je takoj naslednji dan zaprosil za
pojasnilo direktorja občinske uprave, v katerem je bilo zapisano, da so mislili, da je NO dobil to
odstopno izjavo v vednost. Želi pa ob koncu pohvaliti ostale člane NO, ki sodelujejo z njim ti dve
leti in pol in je precej dela vloženo v nadzore kot tudi opaža neodvisnost članov, ki sklepe
spremljajo in jih tudi izvajajo. O vsem pa je tako seznanjen Občinski svet Občine Beltinci.
Predsednik KMVVI; Matej Zavec poda pojasnilo, ki ni replika, vendar pa spomni vse prisotne, tudi
kolega svetnika Martina Duha, da ko se je glasovalo o delovnih telesih se je glasovalo o zaprtih
listah vključno s predsedniki, po poslovniku pa si nadzorni odbor izmed sebe imenuje
predsednika, tako da z imenovanjem predsednika NO nima občinski svet nič oz. ga ne imenuje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje:ZA: 14, PROTI: 0.
Sklep št. 286/V:
1. Razreši se dosedanji član Nadzornega odbora Občine Beltinci Maučec Marjan, Gančani 80,
9231 Beltinci zaradi tega, ker je imenovani podal pisno odstopno izjavo.
2. V nadzorni odbor Občine Beltinci se imenuje nadomestni član Miroslav Cigan, Gančani
43/a, 9231 Beltinci.
3. Članstvo v Nadzorem odboru Občine Beltinci nadomestnemu članu preneha z dnem
razrešitve oz. z dnem oteka mandata članom Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je
nadzorni odbor imenoval.
4. Sklep velja z dnem sprejetja.

AD 7 - Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini.
Župan dr. Matej Gomboši pove, da smo podpisali pred kratkim dokumente za projekt lokalne
akcijske skupine, tako da se bosta uredila in očistila potoka Črnec in Dobel proti Odrancem in v
Beltincih, nadaljevali bomo z trim stezo in uredili balinarski center v parku za starejšo populacijo
občanov (prejeli sredstva fundacije za šport), bo to kar zanimiva rekreacijska pridobitev. Nadaljuje
se prav tako razpis za komasacijo za k.o. Dokležovje, ki je v tem postopku najdlje.
Župan prisotne seznani, da smo imeli v občini tudi v času pusta na obisku kurente, ki so
popestrili zimsko vzdušje in razveselili tako otroke v vrtcu, šoli in obiskali so tudi naše najstarejše
v domu oskrbovancev. V mesecu februarju smo podelili tudi štipendije perspektivnim študentom,
izvedli smo pomembno in odmevno delavnico na temo geotermalne energije in v povezavi s tem
sobile predstavljene tudi za nas pomembne možnosti izkoristka naše vrtine, saj vemo da tečejo
aktivnosti Sončnega vrtta še naprej in se dogovarjamo za uporabo energije in toplote ki je tam za
ogrevanje tudi še drugod.
Nadalje še pove župan dr. Matej Gomboši, da se dosti bere v teh dneh tudi o pomurskem
vodovodu v medijih, nekako je ta projekt na kritični, prelomni točki. Mi smo naredili vse kar je
bilo potrebno, vsi pa si močno želimo, da bi projekt šel v tej finančni perspektivi še skozi, smo
optimistični in upamo, da bo projekt uspel.
Izgradnja kanalizacije v občini se bliža h koncu, vrši se še odpravljanje določenih napak z ekipami
na terenu in nadzorniki ter vaškimi odbori. V zadnji številki glasila so vsi prejeli na domove opis
kako se pripraviti na priklop na kanalizacijo, kar je zelo dobrodošlo. Doda še, da smo imeli zaradi
izjemnih količin snega in padavin, ki so pritekle po vodotokih iz avstrijske smeri in zato imamo
podtalnico na najvišjih nivojih v zgodovini. Zaradi tega pa prihaja tudi do težav, saj na določenih
mestih voda pride ven po kleteh stanovanjskih hiš – narava naredi svoje in voda si najde pot na
plano, to je dejstvo. Dejstvo pa je tudi to, da so obcestni jarki, ki so bili narejeni za to, da vodo
»požirajo« sedaj zasuti in tako voda nima več svojega naravnega toka in pride na plano, kjer pač
ima prostor, to seveda predstavlja težave in je povezano z določenimi stroški, kot tudi zimska
služba, ki je v teh letošnjih res lahko rečemo ekstremnih vremenskih razmerah bila finančno
obremenjujoča.
Na obisku smo v prejšnjem mesecu imeli tudi veleposlanika iz Nizozemske in smo se z njim
pogovarjali o priložnostih v naši občini in kaj lahko ponudimo potencialnim investitorjem (cone,
vrtine…).
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Sejo je zapustil svetnik Matej Zavec.
AD 8 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
Svetnik Marjan Balažic
Pred časom je bil na obisku pri krajanu Beltinec, Bojanu Bohnecu, ki ima v svoji lasti lepo zbirko
starih predmetov, katere bi bilo vredno pokazati širši javnosti. Vrednost te zbirke je velika in lahko
bi mu prisluhnili, saj mu doma botruje prostorska stiska in bi za te njegove predmete lahko
poiskali primeren prostor in jih tudi primerno razstavili. To je njegova pobuda št. 166.
Svetnik Srečko Horvat
Daje predlog št. 127 o tem, da naj občinska uprava pripravi do naslednje seje poročilo o vseh
razpisih, na katerih je občina kandidirala, bila ali ni bila uspešna ter koliko sredstev je iz tega
naslova dejansko pridobila. Daje še predlog št. 128 glede obrtne cone v Beltincih – tu ima
predlog, da glede na to, dokler še nimamo investitorjev za to območje oz. področje, daje predlog
županu, da naj bi to zemljo – teh 10 ha predal v uporabo potencialnim zainteresiranim občanom
in občankam, ki bi hoteli tu imeti svoje vrtove, da bi lahko pridelovali zelenjavo, torej ljubiteljem
vrtičkarstva.
Svetnik Alojz Sraka
V občini imamo projektno pisaro, vemo da so razpisi različni – taki ali drugačni in je dejstvo, da je
to res prava pot za pridobitev sredstev kot tudi priložnosti, možnosti za pridobitev še več sredstev
z razpisov za nas manj razvite morajo biti v projektni pisarni zadeve jasne. Predvsem daje svoj
predlog št. 129 da bi se na področju socialnega podjetništva poskušalo pridobiti še več srestev z
razpisi in kot smo imeli pred časom okroglo mizo na to temo, bi se zadeva lahko v prihodnosti
ponovila in bi si lahko pridobili še več informacij oz. primerov dobre prakse od drugod.
Nadalje še predlaga št. 130 da bi se naj spodbudilo tudi aktivnosti z našo kmečko tržnico, ki je
sicer zaradi zime sedaj malo zamrla, bi pa se lahko na spomlad oživela oz. dopolnila z neke vrste
boljšjim trgom oz. zamenjavo dobrin po principu – ti meni jaz tebi, zamenjaj, recikliraj. S tem se
daje možnost, da se znebimo reči, ki jih ne potrebujemo več, nekdo jih bo vesel oz. jih bo
potreboval, po drugi strani pa lahko najdemo kaj uporabnega tudi zase.
Občani so ga tudi prosili, saj so nekateri zamudili oz. spregledali možnost deponiranja oz. dovoza
manjših količin salonitnih plošč, predlaga, da se ta storitev še enkrat letos jim omogoči (št. 131).
Župan dr. Matej Gomboši odgovarja, da je pozitivno, da se opaža, da se dela na projektih in
razpisih, letošnji proračun je namreč izraz oz. odraz tega in pove, da bomo še naprej delali na tem
področju intezivneje in še močneje. Pripraviti seznam razpisov pa ne bo težava in bodo prisotni
zaprošeno tudi prejeli.
Svetnik Jožef Ferčak
Daje pobudo št. 167 glede prejšnjega izlaganja gospoda župana glede visokega vodostaja in
talnice, se to baje najbolj opaža in vidi v njihovo krajevni skupnosti in tudi drugod – zalilo je
garaže in kletne prostore in ljudje se sprašujejo, ali bi tudi iz občinskega naslova lahko prejeli
kakšno finančno pomoč oz. če občina ima mogoče kakšen sklad za te namene. Sicer zavarovane
imajo nepremičnine ljudje, vendar pa zavarovalnice te škode pri zahtevkih ne upoštevajo.
Nadalje še sprašuje (št.144) da je ob izgradnji kanalizacije v Lipi in asfaltiranju ceste proti
Odrancem namreč niso bili izkopani takrat jarki, katere bi izvajelec moral izkopati, sedaj pa
prihaja na koncu vasi do zalitja dvorišč in ulic in nekateri otroci morajo po vodi hoditi v šolo oz.
do avtobusnih postajališč, dodatno tudi zaliva kanalizacija, saj iz teh jaškov prihaja ogromno
meterone vode na plano. Potrebno bi bilo izkopati jarek izven vasi, da se vodo spelje vstran oz. dol.
Z omenjeno problematiko je tudi bila že seznanjena medobčinska inšpektorica gospa Maroševa, ki
si je stanje na terenu ogledala in vse tudi zapisala.
Ob koncu daje svetnik še pobudo št. 168 o tem, da bibilo potrbno naročiti zaznamovalne oz.
označevalne table za turistične objekte po občini – o tem so tudi že govorili oz. razpravljali na
upravnem odboru ZTK Beltinci.
Župan odgovori, da je vodostaj res škodljivi naravni pojav, ki pa ni odvisen od občine. Bomo pa se
sigurno še večkrat obračali na skupnost in združenje občin ter na državo, ker je to v državni
domeni, da bi za to morala poskrbeti. Glede obcestnih jarkov pri kanalizaciji pa ne ve točno, če je
to del projekta. Glede zalivanja le-teh pa se je sproti urgiralo in saniralo kolikor se je le dalo.
Dejstvo pa je, da kontrole vodotesnosti še niso zaključene, to se bo še izvedlo in izvajalec bo to
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tudi naredil. Štab CZ je nabavil zmogljivejšo črpalko za črpanje vode iz kleti in tako je s te strani
pomuč tudi nudena. Meteorna kanalizacija, to pa ve, se bo morala reševati tudi skozi Lipo preko
državne ceste.Glede označevalnih tabel se bomo pa še poskušali prijaviti na razpise, na zadnjem
ni bilo možnosti kandidirati.
Svetnik Štefan Perša
Daje pobudo št. 169 preko odbora za prostorsko planiranje zahteva, da na njihove seje odbora
obvezno prihaja en tehnični sodelavec (Balažic, ali Čolig). Nadalje postavlja vprašanje oz. prošnjo
št. 145 če lahko kot svetnik lahko prejme od Nadzornega odbora ali od finančne službe podatke o
tem, koliko je katera krajevna skupnost v občini v zadnjih 10 letih dobila finačnih sredstev iz
občinskega proračuna in kaj je bilo narejeno od tega, saj se je pred kratkim srečal s predsednikom
KS Ižakovci, ki je bil na nedavnem obisku pri županu in je od tam odšel nekako potrt.
Župan odgovarja, da je žalosten za to zadnjo pobudo, ki jo daje svetnik Štefan Perša. Predsednik
KS Ižakovci nikakor ni šel potrd od njega, sta se korektno pogovorila. Nadalje poudarja, da že od
samega začetka želimo biti korektni, podpiramo ideje in pomagamo krajevnim skupnostim pri
njihovih večjih projektih, vendar pa postopoma. Za nazaj pa ne more ne analizirati in ne
zagovarjati oz. kar koli popravljati, kar se je zgodilo za časa prejšnjih županov in prejšnjih sestav
občinskega sveta, saj odgovornosti za nazaj nima. Daje pa besedo, kot je že večkrat povedal, da se
bo pomagalo vsem, vsi so enakopravni, dejstvo pa je da so eni aktivni bolj, drugi pa manj po
krajevnih skupnostih.
Svetnik Štefan Žižek
Pove, da se navezuje na izvajanje kolega svetnika Jožeta Ferčaka oz. na njegovo vprašanje 144
glede na to da bi se lahko vključilo škodo na objektih lahko nekako vključilo pri stroških zimske
službe, prav tako pa opozarja na poljske poti in uničene poljščine, kar naj bi se vključilo.
Svetnik Martin Duh
To kar je želi v prvem delu vprašati na tej seji je postavil že kolega svetnik Jožef Ferčak, drugo kar
pa kar ga zanima je to, saj kot je uradno že poslal elektronsko sporočilo na občinsko upravo glede
vdora vode v kanalizacijski sistem in to zarai napačne gradnje izvajalcev kanalizacijskega voda na
Melincih. Pri opazovanju gradnje je namreč ugotovil, da dva izvajalca uporabljata različne uteži za
pritrjevanje kanalizacijskih cevi. Zato vprašanje kakšni so vgrajeni materiali, da v sistem z lahkoto
in obsežno vdira podtalna voda. Krajani Melinec kot tudi sam so imeli možnost videti, da
podtalnica na večih mestih izhaja iz kanalizacijskega jaška. Zatorej tesnitev tega sistema nikakor
ni pravilna. Na njegovo intervencijo in predsednika krajevne skupnosti so prišli z črpalko in izrpali
vodo iz zajetja iz rezervaja a za 24 ur se je sistem ponovno napolnil pa ni ne deževalo in ne snežilo.
Kako pa potem še bo, ko bo večji naval vode in bo na čistilno napravo »privrelo« toliko in toliko več
vode, in kdo bo potem to vodo plačal-mi občani. To naj se nemudoma uredi in vse preveri kot je
potrebno. Nadzorni in izvajalec morata svoje delo opraviti korektno – to je njegovo vprašanje št.
145.
Seveda mora biti tesnenje zagotovljeno povsod na celotni trasi izgrajenega cevovoda, pove župan
dr. Matej Gomboši, vse linije bodo preverjene pa ne le na papirju ampak tudi na terenu. Skrb vseh
nas je, da do takih slučajev več ne bo prihajalo.
Svetnik Slavko Petek
Zanima ga (vprašanje št. 146) kako daleč je z odločbami za NUSZ, saj opaža, da so nekatere
občine položnice že poslale, pri nas pa se še vedno čaka. Prav bi bilo, če bi se to čimprej uredilo,
da bodo občani lahko plačali v dveh obrokih, kakor je bilo to že govora pred časom.
Nadalje se je na svetu KS Gačnai pojavilo vprašanje oz. dala pobuda, ki jo tudi prisotnim podaja v
presojo in sicer št. 170, da starši otrok vozačev v OŠ Beltinci predlagajo, da bi se naj spremenil
režim vožnje pri OŠ Beltinci – da bi bila smer vožnje na dvorišču za igriščem, da se ne bi obračali
na tem že tako premajhnem dvorišču.
Glede zimske službe in pluženja daje predlog št. 131, da naj bi se omogočilo ob tako obilnih
snežnih padavinah kot smo jih imeli v zadnjem času, čiščenje parkirnih prostorov in prostorov
pred lokali v naši občini, seveda proti plačilu.
Postavlja pa še vprašanje št. 147 kako je z razpisi za društva za delitev sredstev za letos.
Župan dr. Matej Gomboši mu odgovori, da imamo nalogo dano, da še ta mesec prečistimo podatke
in jih osvežene in ažurirane pošljemo davčni upravi, ki bo potem poslala položnice občanom, torej
se trudimo, da bi dosegli dogovor, da bodo položnice tudi letos izšle dvakrat letno. Prav tako je
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ena od prioritetnih naših nalog ureditev režima vožnje pri OŠ Beltinci, saj je tudi sam
nezadovoljen z nadzorom kako se prihaja in kako usmerja in nako se parkira ter vozi oz.
manevrira po samem dvorišču v zgodnih urah, ko starši pripeljejo svoje otroke na šolsko dvoriščestanje je tam ob jutranjih urah nemogoče, kaotično in zelo nevarno.
Glede pluženja podjetnikom in gostincem pa to ni noben problem, z JKP Komuna d.o.o. Beltinci se
vsak lahko dogovori, če potrebuje to storitev in jo tudi plačajo. Prvi pogoj za pripravo razpisov za
sredstva pa je bil seveda sprejeti proračun, ko bomo tega imeli, se bo pripravilo kot lansko leto.
Opomni pa tudi prisotne, da nismo v lanskem letu uspeli sprejeti kulturnega in upam, da ga
bomo letos uskladili do te mere, da bo za sprejem in da bo komisija lahko začela z delom.
Župan po končani 8. točki predlaga pavzo 15 minut.
AD 9 - Sprejem Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2013-2. obravnava
Računovodja Štefan Činč poda obrazložitev pri tej točki dnevnega reda kot tudi predstavi delo
odborov med javno razpravo in predstavi postavke letošnjega proračuna (uvrstitev in neuvrstitev
predlogov za spremembo le-tega).
Župan dr. Matej Gomboši še pove, da se je predlog proračuna usklajeval in svoje delo je opravil
tudi odbor za proračun in finance, katerega predsednik Roman Činč poda v nadaljevanju poročilo.
Odbor predlaga Občinskemu svetu da predlog proračuna v drugem branju sprejme oz. potrdi.
Nadalje župan tudi še prisotne seznani, da amandmajev ni bilo na predlog proračuna v 2. Branju,
zato preostane le še glasovanje o dopolnjenem predlogu proračuna.
Razprave

pri

tej

točki

ni

bilo

zato

se

predlaga

glasovanje.

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 287/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine
Beltinci za leto 2013 z vsemi prilogami.
AD 10 - Sprejem Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2013
To točko podrobno predstavi direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš.
Predsednik Odbora za prostorsko planiranje, Štefan Perša daje poročilo o tem, da je bila tematika
obravnavana na kar dveh njihovih sejah in prebere sklep s katerim se OS predlaga, da načrt
sprejme v predlagani obliki in vsebini. Dodatno predsednik še pove, da ni dobil odbor odgovora na
kar nekaj vprašanj iz zapisnika odbora za prostorsko planiranje in jih prisotnim prebere
(fotovoltajke, ureditev obcestnih jarkov), vendar pa mu župan odgovori, da bo odbor odgovore na
vprašanja iz svojega zapisnika prejel, kar nekaj stvari pa je sedaj tudi že vključenih v ta letošnji
proračun.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 288/V:
Občinski svet Občine Beltinci, kot prilogo k Proračunu Občine Beltinci za leto 2013,
sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2013 v predlagani
vsebini in obliki.

AD 11 - Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi kulturnih
spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci-skrajšani postopek.

Pri tej točki uvodno pojasnilo poda župan dr. Matej Gomboši. Pove, da so se ugotovile
administrativne napake s strani pripravljalca podjetja ZEU Murska Sobota in sedaj je odlok na
dnevnem redu z ustreznimi korekturami oz. popravki.
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V nadaljevanju te točke korekture predstavi prisotnim direktor občinske uprave, Venčeslav
Smodiš.
To področje je obravnavala komisija za statutarna in pravna vprašanja. Predsednik Igor Adžič
poda poročilo komisije.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep 289/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Beltinci v predložei vsebini- v
skrajšanem postopku.
Ker je bil s tem dnevni red 23. redne seje občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, je župan dr.
Matej Gomboši sejo zaključil ob 20.13 uri.

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

Zapisala:
Lilijana ŽIŽEK

Župan:
dr. Matej GOMBOŠI
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