OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI

ZAPISNIK
6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI,
ki je bila 19.05.2011 ob 17.00 uri v prostorih Občine Beltinci,
Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci

PRISOTNI:

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

ODSOTNI:

Alojz Ladislav HORVAT, Dušan HORVAT.

PRISOTNI
OSTALI
VABLJENI:

Direktor občinske uprave, Venčeslav SMODIŠ, finančnik Štefan ČINČ,
predsednik NO, Izidor Lebar, direktorica ZTK Beltinci,
Ela Horvat, predstavnik RRA Mura, dr. Milan Svetec.

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 17 članov občinskega sveta, svet je sklepčen in lahko nadaljuje s svojim
delom.
Razprave o vsebini dnevnega reda ni bilo, zato je župan dal predlagano vsebino dnevnega reda na
glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 13, PROTI:1.
Sklep št. 59/V:
Sprejme se vsebina dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in sicer:
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
2. Realizacija sklepov 5. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
3. Soglasje k spremenjeni ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini
Beltinci v letu 2011.
4. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci-2. obravnava.
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Beltinci - skrajšani postopek.
6. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za ureditev vaškega jedra v
KS Gančani.
7. Sprejem Poslovnega poročila za leto 2010 in podaja soglasja k Programu dela in
finančnemu načrtu za leto 2011 ZTK Beltinci.
8. Soglasje k oceni redne delovne uspešnosti ravnateljice Vrtca Beltinci za leto 2010.
9. Soglasje k oceni redne delovne uspešnosti ravnateljice Osnovne šole Beltinci za leto 2010.
10. Predstavitev Zaključnega računa proračuna Občine Beltinci za leto 2010.
11. Imenovanje predsednika in članov Nadzornega sveta JKP Komuna Beltinci d.o.o.
12. Imenovanje Komisije za izvedbo in objavo razpisa za podelitev priznanj in nagrad Občini
Beltinci za leto 2011.
13. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci.
14. Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini.
15. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
16. Podelitev koncesije Sanitetni prevozi pacientov Franc Preindl s.p., Bratonci za opravljanje
ostalih sanitetnih prevozov pacientov.
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17. Pristop h Konvenciji županov za zmanjšanje izpustov CO2.
18. Teleing d.o.o. Razkrižje – podelitev služnosti za preselitev centrale CATV Beltinci.

AD 1 - Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Župan je podal v razpravo zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta. Prisotni na vsebino zapisnika
prejšnje seje niso imeli pripomb, zato ga je župan dal na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 60/V:
Sprejme se vsebina zapisnika 5. redne seje občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki
in vsebini.

AD 2 - Realizacija sklepov 3. 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.

AD 3 - Soglasje k spremenjeni ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini
Beltinci v letu 2011
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš poda obrazložitev te točke dnevnega reda.
Slavko Petek, predsednik odbora za negospodarstvo pove, da je odbor na svoji 3. seji prav tako
pregledal omenjeno gradivo, tematiko obravnaval in sprejel sklep, da naj se sprejme predlagani sklep o
povišanju cene storitve pomoč družini na domu v letu 2011 tudi na občinskem svetu.

Razprave pri tej točki ni bilo, zato župan daje predlagano vsebino sklepa na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 61/V:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k spremenjeni ceni storitve pomoč družini na domu
in subvencioniranju cene storitve pomoč družini na domu za leto 2011, predlagani s strani
izvajalca te storitve-Centra za socialno delo Murska Sobota.
S tem soglasjem se nadomesti soglasje Občinskega sveta Občine Beltinci št. 032-01/2010-3-31/V
z dne 20.12.2010 k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja
cene storitve pomoč družini na domu za leto 2011.

AD 4 - Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci-2. obravnava
Župan dr. Matej Gomboši pove, da se je zadeve od prve obravnave nastavilo za celotno občino enotno,
da je višina prispevka taka, da smo zanimivi za tiste, ki bi želeli pri nas investirati. Odlok so pregledali
tudi odbori – delovna telesa občinskega sveta, saj je to področje za občino zelo pomembno in je
potrebno predhodne uskladitve. Prispevek v drugi obravnavi se predvideva v treh različnih višinah za 3
cone po istem ključu kot pri NUSZ. Cena, ki je predlagana velja za Beltince, za drugo cono je znižana
za 5 %, za tretjo cono je znižana za 10 %.
Roman Činč poda poročilo odbora za proračun, ki je na tretji seji obravnaval ta odlok. V razpravi so
bili izpostavljeni razni dvomi in sicer bi se mogoče dalo stvar drugače dodelati. Dilema je bila, da naj bo
prispevek za celotno občino enak in ali pa bi se dalo neke popuste. Po obrazložitvi razlagalcev gradiva
pa to ravno ni najboljša varianta. Po deljeni razpravi pa je bil sprejeti sklep, ki ga odbor predlaga
občinskemu svetu.
Štefan Perša, predsednik odbora za prostorsko planiranje prav tako pove, da so bila mnenja na njihovi
seji glede tega odloka deljena mnenja. Sklep ki ga predlagajo občinskemu svetu v sprejem pa vsebuje
še dodatni predlog, da bi se KS Dokležovje dalo oz. uvstilo v tretjo skupino oz. tretjo cono, kjer so Lipa,
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Melinci in Ižakovci.
Glede podajanja amandmajev sta statut in poslovnik jasna, dodaja župan. S strani ene četrtine
svetnikov mora biti le-ta podan v pisni obliki na sami seji ali tri dni pred samo sejo.
Predlaga se, da se seja prekine za pet minut, da se pripravi pisni amandma pri tej točki dnevnega reda
s strani predlagalca, Štefana Perša in odbora za prostorsko planiranje.
Seja se prekine ob 17.29 uri, nadaljuje se ob 17.34 uri.
Predsednik statutarno pravne komisije, Igor Adžič pove, da je predmetni odlok obravnavala tudi
njihova komisija. Odlok se ujema z zakonsko ureditvijo programa zemljišč in bo podlaga za komunalno
opremo v 2. obravnavi ob predpostavki, da prepušča morebiti drugačno odločitev o plačilu. To pomeni,
da se člani komisije strinjajo, da je pot k zakonski ureditvi na tem področju potrebna, niso pa posegali
v vsebino odloka.
Alojz Forjan pove, da bo glasoval proti tem predlogu odloka v 2. obravnavi. Teh 10 oz. 20 procentov
popusta kot se omenja za obrobne vasi oz. KS-e, s tem se nikakor ne strinja. Spet se nekatere KS-e
postavlja v podrejen položaj. Kot je že ob prvi obravnavi tega odloka jasno povedal, da je za enotni
komunalni prispevek in seveda nižji, da bodo ljudje lahko oz. zmožni plačevati, tako pa ne.
Župan prisotne opomni, da naj se zavedajo dejstva, da čim bolj se bo prispevek zniževalo, več bo
potrebno dajati oz. prispevati iz občinskega proračuna.
Jožef Ferčak, ki je tudi član odbora za proračun pove, da so na odboru porabili ogromno energije kot
tudi je bila izvedena obširna debata na to temo in nekako se tudi sam nagiba k dejstvu, saj meni, da
bodo ostale krajevne skupnosti brez finančnega dodatka, ki bi ga lahko porabile v svoji KS. Ta znesek
se bo sedaj stekal na občinski račun in sprašuje se, kako se bodo sedaj razvijale krajevne skupnosti
glede komunalne infrastrukture, ki je v vsaki KS potrebna. NUSZ je vsaj bil prihodek posamezne vasi,
ta pa ne bo in s tem se nikakor ne strinja.
Župan na razpravo Jožefa Ferčaka ponovno poudari, da občina ne jemlje nobeni krajevni skupnosti
financ, ampak kvečjemu le breme. Občina bo dajala zraven pri komunalni ureditvi oz. infrastrukturi,
tako da ni nobenega strahu, da bi bile krajevne skupnosti osiromašene in kaj na slabšem kot so bile
doslej.
V občini kot nadaljuje svojo razpravo svetnik Alojz Sraka ko krajevne skupnosti še vedno pravne osebe
in upa si trditi, da so bile doslej vse hitre in ažurne, ko je bilo potrebno urejati komunalo v svoji KS.
Sedaj po uvedbi tega prispevka pa bo prišlo do tega, da se bo z izvajanje komunalne infrastrukture
nekako podaljševalo proceduro, saj se jim dejansko, tudi sam meni tako, jemlje denar, saj so doslej vse
hitreje uredili, sedaj pa bodo v t.i. čakalni vrsti. Vsled navedenega bo glasoval proti temu odloku.
Igor Adžič pove, da bo razpravljal kot svetnik in krajan Beltinec in bo podprl le tisto pri tem odloku, kar
je neobhodno potrebno da zadostimo zakonskim osnovam oz. potrebam, ostalo ne. kar se tiče
centralizacije, ne strinja se s tem, da imajo Beltinci polno ceno prispevka. Meni, da je zadeva nekoliko
preoranjena, še bi bilo potrebno o tem razpravljati in ne sprejeti odloka na tej seji.
Štefan Žižek v svoji razpravi pove, da če se jemlje breme KS-om, meni da se jim jemlje tudi finance.
Krajevne skupnosti bodo prikrajšane zato je neobhodno potrebno, da se dvigne glavarina, ko se bo
delal proračun, saj bo, če navede, samo njihova KS Gančani imela po novem kar 3000 evrov minusa in
tako ne bodo mogli plačati mogoče niti elektrike in ostalih stroškov, ki jih bo od časa do časa še več in
ne manj. Nekaj rezerv vasi še imajo, potem pa bo s tem konec in kaj bo potem naprej? Vsaka KS v
občini je zelo dosti naredila v preteklih letih iz samoprispevkov in ni občina prispevala
Alojz Forjan želi, da se občina enakomerno razvija. Dejstvo je in to si moramo povedati iskreno, da ne
stane enako hiša v Beltincih kot npr. na Melincih ali kje drugje. Seveda se bo vlagatelj raje odločil za
investicijo v centru, čeravno je prvotno dražje, vendar pa če bo kdaj prodajal, bo dobil za to še več.
Komunalni prispevek kot se vsi dobro zavedajo, dodaja župan dr. Matej Gomboši se je doslej pobiral
brez pravne podlage in sedaj imamo končno možnost, da to uredimo kot mora biti. Občina bo dajala iz
svojega proračuna sredstva zraven za komunalno ureditev in nobena KS ne bo nikakor prikrajšana.
Matej Zavec pove, da bo njihova svetniška skupina SDS podprla ta predlog. Dejstvo je, da je zadeva na
tem področju neurejena in čas je, da se to spremeni. Jasno je tudi, da so stroški v Beltincih napram
drugim krajevnim skupnostim bistveno drugačni, vendar pa če hočemo imeti zadeve urejene smo
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nekako prisiljeni da se dogovorimo, da se odlok sprejme v predlagani obliki z minimalnimi razlikami.
Štefan Perša prisotne seznani, da bo predlagani predlog podprl. Poziva prisotne, da so življenjski. Ne
strinja se z Igorjem Adžičem v njegovi razpravi, češ, da so Beltinci naredili to in to ter da so druge vasi
proti Beltincem le neke t.i. stotinke izvajali. Druge vasi so enkrat več naredile iz svojih sredstev in z
lastnim delom napram Beltincem in noče, da se ljudi in svetnike na kakršen koli način zavaja. Pri tem
odloku je potrebno pustiti politiko in gledati na to realno.
Igor Adžič mu je odgovoril, da primerjalno ni v korelacijo z drugimi KS-i postavljal, povedal je samo, kaj
so dejstva in dejstvo je, da Beltinci imajo kanalizacijo.
Roman Činč pove, da kot je pri vsaki stvari je tudi tu že tako, da se stvari dajejo na tehtnico in se
dogovarjajo. Potrebno je urediti to področje, sprejeti kompromise. Prispevek bi moral biti enoten za
celotno občino vendar primerljiv z okolico, ker pa temu ni tako, bo glasoval proti. Delitve moramo
preseči, ker drugače napredka ne bo. S tem se samo omejujemo- čim prej mora obveljati beseda »naše«
in ne »moje« in »tvoje«.
Martin Duh, smatra, kar se je obravnavalo, je zadeva po njegovem mnenju cenovno previsoka in
moramo razumeti, da smo v krizi, da je manj zaposlenih, obremenitev družin je prevelika in občutek
ima, da za njih najmanj skrbimo. Seveda, da je potrebno graditi, če pa pogledamo da imamo v občini
kolikor toliko infrastrukturo narejeno, sedaj sistemi kanalizacijski sistemi se gradijo, neke velike
odseke novih asfaltnih površin ne bomo v prihodnosti delali. Zato ne ve, zakaj je potrebno iti v tako
drastične ukrepe. Cena prispevka bi torej morala biti enotna za celotno občino (glavnina naj se do 20 %
spusti nižje) in potem se naj na tri predloge oz. cone razdeli. Novim družinam bo to v veliko pomoč, ko
bodo oz. če bodo hoteli graditi.
Župan še med razpravo pojasni, da bo odlok kot tak oz. prispevek veljal za tiste nove lastnike, ki bodo
prišli gradit v našo občino oz. za tiste obstoječe, če bodo hoteli izvršiti dozidavo oz. nadgradnje svojih
obstoječih hiš. Vsi vemo in vsa pohvala in priznanje vsaki posamezni krajevni skupnosti, saj so zelo
dosti naredile in vložile ter ustvarile, da imamo danes v občini to kar imamo.
Genovefa Virag podpira predlagani predlog, saj meni, da ni previsoko nastavljen, poleg tega pa se je
potrebno zavedati, da so mlade družine, ki pridejo gradit na novo zelo nestrpne. Tudi mi plačujemo to
infrastrukturo, zato predlaga, da se predlog podpre.
Po razpravi župan poda najprej na glasovanje predlog – amandma, ki so ga pisno na sejo podali
svetniki: Štefan Perša, Marjan Smodiš, Jožef Ferčak, Srečko Horvat, Matej Zavec in Genovefa Virag.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 0.
Sklep št. 62/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme amandma, da se KS Dokležovje uvrsti v 3. skupino oz.
cono skupaj z Ižakovci, Melinci in Lipo.
Nato še poda župan na glasovanje vsebino celotnega odloka z vključenim prej sprejetim amandmajem.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 5.

Sklep št. 63/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o opremljanju stavbnih zemljišč ter o podlagah in
merilih za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci v
predloženi vsebini, v 2. obravnavi s tem, da se KS Dokležovje uvrsti v 3. skupino oz. cono skupaj
z Ižakovci, Melinci in Lipo.
AD 5 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Beltinci - skrajšani postopek

Župan dr. Matej Gomboši pri tej točki pove, da se predlagani odlok nanaša na kmetijska zemljišča in
za objekte, ki se bodo gradili oz. bodo namenjeni za pomurski vodovod. S sprejetjem tega odloka se
prav tako omogoča lažjo gradnjo novim graditeljem, ki doslej niso mogli pridobiti soglasja iz UE, saj so
bodisi imeli v projektih zarisane drugačne strehe, bodisi ožje parcele ipd.
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Odbor za prostorsko planiranje je po besedah predsednika Štefana Perše obravnaval predlagani odlok
in se OS predlaga, da ga sprejme v predlagani obliki in vsebini.
Igor Adžič, predsednik statutarno pravne komisije, ki je prav tako pregledala vsebino odloka, se v svoji
razpravi dotakne izseka iz časopisa Vesnik z dne 12.05.2011 kjer lepo piše, kako se tovrstni odloki
sprejemajo. Ne po skrajšanem postopku in v proceduri javne razgrnitve ter javne razprave. Tako je
postopala Občina Gornji Petrovci in meni, da bi tudi mi morali narediti enako. Pri tem odloku se
namreč v tej zadevi pojavljajo nova dejstva, delikatne zadeve, o katerih imajo tako eni kot drugi
drugačno mnenje.
Župan mu odgovori, da je zadeva na obravnavo hitro prišla, saj je za vlogo za evropska sredstva zelo
kratek rok. Tudi je dejstvo, da se je med razpravo oz. obravnavo na odborih pojavila nova pobuda,
vendar pa takrat na odborih obrazložitve pobude še ni bilo. V tem gradivu pa je pobuda obrazložena in
je vse tudi priloženo. Ne vidi vzroka, zakaj se odlok nocoj ne bi mogel sprejeti.
Roman Činč pove, da njihovem odboru za proračun in finance o tej dodatni pobudi niso razpravljali,
ker niso imeli ustrezne obrazložitve. Če pa je sedaj, kot je priloženo in kot je župan že prej pojasnil tako
tudi v redu, se lahko odlok sprejme.
Alojza Srako moti dejstvo, da sploh nihče ne pove, kaj je ta pobuda, kdo jo je podal in zato, ker mu
zadeve nihče ne razloži kot bi moral, o tem ne bo glasoval.
Župan mu odgovori, da je prišla pobuda od strani Marjana Maučeca med samo sejo dveh odborov –
pobuda se nanaša na to, da bi se v pup-ih omogočalo namestitev fotovoltajk na rastlinjakih.
Igor Adžič replicira in dodatno obrazlaga, da tudi oni niso mogli na svoji komisiji sprejemati odločitve,
če je zakonito ali ne. Naknadno se je zadeva preverila in če se bo odločalo, naj se odloča posamezno o
predlogih. Poleg tega pa še vedno zagovarja nesprejem odloka v paketu ampak javno razgrnitev ter
javno razpravo.
Župan prisotne spomni, kot je že v uvodu pojasnil, da gre pri tem prvenstveno za ureditev za pomurski
vodovod, kajti če ne bomo naredili podlage za nadaljevanje tega projekta, bo pomenilo, da zaviramo
nadaljnjo realizacijo tega projekta.
Slavka Petka moti v predlogu kar je bilo glede streh in naklona streh. Morali bi seveda vse narediti kot
se po uradnih postopkih dela. Sam bo glasoval proti, saj se boji, da če se sprejme ta odlok se bo zgodilo
to, da po vaseh, kjer je panonski stil gradenj, tega več ne bo in bodo samo še moderne gradnje.
V nadaljevanju je Štefan Perša pozval direktorja občinske uprave pozval, da prisotnim predstavi celotni
postopek glede dodatne pobude in samega odloka.
Srečko Horvat glede na celotno razpravo doslej daje predlog, da glede na to, ker ni časa in da ne bi
zavirali postopkov glede pomurskega vodovoda, naj se sprejme le tisti del v odloku, ki se nanaša na to,
ostalo ne. Za ostalo pa naj se sproži legalni postopek kot mora biti, da ne bo pozneje spet očitkov, da se
je sprejemalo nekaj na »ad-hok« in brez premisleka.
Igor Adžič, ki je želel predlagati identičen predlog kot Srečko Horvat sprašuje direktorja, ali obstoječi
odlok omogoča gradnjo hiš v Beltincih z ravno streho. Direktor Smodiš Venčeslav mu odgovori, da
kolikor ve, v Beltincih ne, drugje pa da, kjer je s pup-om urejeno. Je pa na UE in od delavca, ki vodi
take zadeve odvisno kako bo ravnal oz. postopal on sam. Igor Adžič torej meni, da bi proti kršiteljem
bilo treba postopati in jih predstaviti (primer na Panonski in Ravenski cesti v Beltincih). V občinski
upravi kot mu na koncu odgovori Venčeslav Smodiš nihče ni kompetenten za to, ampak le gradbena
inšpekcija.
Matej Zavec podpira predlog Horvat Srečka, če ni dorečeno, meni, da je Pomurski vodovod pomemben
projekt tudi za našo občino in naj se zadeve pelje naprej. Glede stila gradenj hiš in takih ter podobnih
dvomov in pomislekov v Beltincih pa se lahko ozremo tudi po drugih krajevnih skupnostih, kjer tudi
moderne hiše rasejo v neskladju z panonskim stilom oz. našo arhitekturo - v Lipi npr. gorenjski stil
hiš, ipd. Trmasto vztrajanje pri smernicah, ne ve, če ima smisel.
Župan pove, da je podalo na sami seji pisni amandma 10 članov občinskega sveta: Srečko Horvat,
Roman Činč, Genovefa Virag, Forjan Alojz, Alojz Sraka, Slavko Petek, Jože Ružič, Igor Adžič, Perša
Štefan in Jožef Ferčak in sicer o tem, da se glasuje pri tej točki o pomurskem vodovodu, za ostala dva
predloga pa se predlagal
Amandma 11 članov os. Črtajo se spremembe ki sen e ne nanašajo o pomurski vodovod, samo za tiste,
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ki se na
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 64/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme pisni amandma s tem, da se potrdijo spremembe v Odloku
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Beltinci a le v delu, ki se nanaša na pomurski vodovod.
Ob koncu župan predlaga glasovanje ob koncu te točke o vsebini odloka in sicer
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 65/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlagan Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci in sicer samo za spremembe, ki se
navezujejo na pomurski vodovod – 2., 3. in 4. člen.

AD 6 - Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za ureditev vaškega jedra v
KS Gančani
Pri tej točki je dokument identifikacije investicijskega projekta za ureditev vaškega jedra v KS Gančani
prisotnim predstavil župan dr. Matej Gomboši. Poudaril je, da s potrditvijo tega projekta občinski
proračun ne bo nikakor obremenjen, celotni znesek bo pokrila KS Gančani. Pri tej zadevi se gre za to,
da se potrdi DIIP in se s sklepom OS uvrsti v načrt razvojnih programov. Tako se bo KS Gančani lahko
prijavila na razpise za evropska sredstva.
Roman Činč opozarja, da ni sicer za pričakovati, da bo zadeva 100 % uspešna, vendar pa če na razpisu
ne bodo dobili toliko sredstev kot bodo želeli, bo občinski svet tisti, ki bo o tem še ponovno razpravljal.
Tej razpravi je pritrdil tudi župan in pojasnil, da se nič ne bo zgodilo brez občinskega sveta, le-ta bo
seznanjen o vseh nadaljnjih aktivnostih kot tudi o tem, če bo potrebno še sprejemati kakšne sklepe oz.
se odločati o morebitnem sofinanciranju. Župan ob tej priložnosti prav tako poziva vse ostale krajevne
skupnosti, da naj pridejo z idejami na občinsko upravo, kjer se jim bo pomagalo pri pripravi projekta
kot tudi iskanju primernih razpisov za pridobitev dodatnih sredstev za razvoj vasi.
Tudi svetnik Slavko Petek je prisotnim pojasnil, da je projekt KS Gančani dobro nastavljen ter poziva
člane OS, da sklep sprejmejo.
Jožef Ferčak pa pove, da je pristaš teh projektov, saj mu je zadeva zelo znana. Tudi njihova krajevna
skupnost Lipa bo kandidirala s podobnim projektom, sicer nekoliko manjšim, pa vendar upa na dobre
rezultate.
Matej Zavec, se v svoji razpravi pridružuje razpravi Slavka Petka. Ta projekt je bil spodbuda tudi za
druge KS. Taki projekti za prijavo za obnovo vaških jeder so zelo pozitivni in lahko prinesejo veliko
dobrega za posamezno vas kot tudi za celotno občino. Potrebno bi se jih bilo še bolj posluževati in se na
tem področju že bolj angažirati.
Alojz Sraka- se pridružuje povedanemu in spomni prisotne člane OS na prejšnjo sejo, kjer so podoben
projekt oz. DIIP podprli oz. potrdili tudi za njihovo KS – KS Lipovci. Proračun kot je v nadaljevanju še
pojasnil, ni vreča brez dna kot tudi je t.i. zaključena skupina in če nova sredstva lahko pridobimo z
prijavami na različne razpise, je to še kako dobrodošlo in pozitivno. Poziva župana, da naj organizira
občinsko upravo tako, da bo pomagala tako pri velikih kot majhnih projektih. Naj ne bo čutiti t.i.
odziva, češ, da to ni »naše«. Potrebno se je angažirati za vse, saj je vse »naše« in če bo občinska uprava
nudila pomoč in obveščala tudi o tem KS-e, kateri razpisi so aktualni in na katere se lahko prijavijo, bo
vse bistveno lažje in hitreje ter kvalitetneje izvedeno.
Župan dr. Matej Gomboši odgovori Alojzu Sraki, da občina podpira aktivnost KS-ov, je pomagala in še
bo pomagala. Vsi so dobrodošli na občinski upravi. Lahko pa se prav tako, da bo informiranost večja,
poslužujejo internetni strani občine, kjer so zbrani naslovi ter koristne informacije o vseh aktualnih
razpisih organizacij in agencij.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
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Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.

Sklep št. 66/V:
1. Občinski svet Občine Beltinci potrdi (sprejme) dokument indentifikacije investicijskega
projekta (DIIP) "Ureditev vaškega jedra v Krajevni skupnosti Gančani."
2. Vsebina DIIP se uskladi z Proračunom Občine Beltinci za leto 2011 ob sprejemu rebalansa
proračuna.

AD 7 - Sprejem Poslovnega poročila za leto 2010 in podaja soglasja k Programu dela in
finančnemu načrtu za leto 2011 ZTK Beltinci
Direktorica Zavoda za turizem in kulturo Beltinci je prisotnim podrobno predstavila poslovno poročilo
za leto 2010 kot tudi Program dela in finančni načrt za leto 2011.
Poročili je potrdil tudi upravni odbor zavoda. Odbor za negospodarstvo, kot je v nadaljevanju povedal,
predsednik Slavko Petek pa je sprejel na svoji seji sklep, da se predlaga občinskemu svetu da tako
poslovno poročilo za leto 2010 kot tudi program dela z finančnim načrtom za leto 2011 sprejme oz.
potrdi.
Martin Duh v uvodu želi zavodu uspešno delo še naprej, se pa želi navezati na povezovalno cesto
Beltinci-Ljutomer čez brod Melinci. Cesta je namreč neasfaltirana in popolnoma neprehodna. Na to je
že večkrat opozarjal, pozival je tudi člane prejšnjega sestava občinskega sveta, da naj se nameni
sredstva za ureditev te ceste, saj premiki po tej cesti kot tudi uporaba melinčkega broda lahko
predstavljata prihodek občini kot tudi KS.
Župan svetniku odgovori, da se izvaja v zvezi s to problematiko novi projekt, ki bo poskrbel za to, da se
bodo zadeve uredile. Brod bo namreč preseljen v ciglarsko naselje in se bo uredila cesta, tako da za
prevoz več ne bo nobenih težav, je še dodala direktorica ZTK Ela Horvat.
Matej Zavec daje predlog, saj pri programu in poročilu na področju kulture-pri kulturnih prireditvah
pogreša več aktivnosti. Področje turizma je vseh pohval vredno, pri kulturi pa ima občutek, da je
nekoliko v ozadju. Sam je kulturnik in temu zato daje večji pomen. Ela Horvat svetniku odgovori, da
se trudijo in prizadevajo, da bi razširili dejavnost nekoliko širše tudi na področje kulture. Sami pa vsi
dobro vedo, da se že na tem področju izvajajo stalne zbirke in razstave. Pripravljanje vsebin za kulturni
dom in grad, pa bi v bodoče tudi radi izvajali oz. če bi jim bilo zaupano.
Srečko Horvat in njihova svetniška skupina LDS podpirajo poročilo in program zavoda in bodo
glasovali »za«. Zanima pa ga zakaj dotacija občine, ki jim je bila dodeljena v lanskem letu ni bila v celoti
izkoriščena. Prav tako pa želi spomniti na to, da je ob ustanovitvi zavoda bilo nekje zapisano, da se bo
z leti občinska dotacija zmanjševala oz. je več ne bi bilo in se bo tako zavod sam financiral oz. se bo t.i.
sam preživljal. Zanima ga torej, kako daleč je s tem.
Direktorica zavoda Ela Horvat pojasni prisotnim in razčleni znesek oz. dotacijo občine, kako so jo v
lanskem letu porabili. Opozarja pa na novi zakon na področju negospodarskih javnih služb in bo le-ta
nadomestil Zakon o zavodih, prav tako pa se pripravlja tudi novi zakon o javno-zasebnem partnerstvu.
Vsi zavodi, preden se bo uveljavil zakon in ki niso dosegali 40 % sofinanciranja javne službe, se bodo
morali preoblikovati – torej ali bodo gospodarska družba ali zasebni zavod. Ela Horvat še pove, da je
potrebno vedeti, da imamo v občini javni zavod, od javnega zavoda pa pričakovati, da se bo sam
financiral - teh 18 % kar prispeva občina iz svojega proračuna je namreč izredno malo. Če bo tako
uspešno deloval zavod in bo dosti sredstev pridobiti na trgu s prodajo blaga, bo kazalo odločati na seji
tudi o morebitnem preoblikovanju zavoda ali morebitna ustanovitev dodatnih organizacij. O vsem tem
pa bodo tako ali tako odločali člani občinskega sveta.
Ferčak Jože se zahvaljuje direktorici Eli Horvat za predstavitev in poudari, da je ona edina oseba v
občini, ki je nekaj let nazaj znala pritegniti v našo občino glede razpisov toliko sredstev in bilo bi lepo,
če bi imeli v občini še več tako sposobnih ljudi. Sama zna s svojimi sodelavci pritegniti v našo občino
turistično in kulturno veliko turistov.
Štefan Perša pove, da bodo svetniki njihove svetniške skupine glasovali za predložena sklepa. Omeniti
pa želi, ker je bilo govora o razvoju turizma v naši občini, si je potrebno vzeti za vzgled KS Ižakovci, ki
so se pri vseh projektih skupaj z zavodom odlično odrezali in se razvili. To naj bo vzpodbuda tudi
drugim krajevnim skupnostim, da izkoristijo državna in evropska sredstva preko razpisov kolikor se le
da.
Župan pove, da se trudimo za celotno občino, da se bodo razvijale tudi v prihodnosti lepe destinacije,
saj imamo v vsaki krajevni skupnosti marsikaj za pokazati in z evropskimi oz. državnimi sredstvi se vse
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to da dvigniti na višjo raven, ki bo kakovostno in kvalitetno prezentirana tujim in domačim turistom
oz. gostom.
Po razpravi župan daje na glasovanje oba predlagana sklepa v paketu. Prisotni so se s tem strinjali in
so se opredelili
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.

Sklep št. 67/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predloženo Poslovno poročilo s finančnim poročilom ZTK
Beltinci za leto 20.10. Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k Programu dela in
finančnemu načrtu ZTK Beltinci
Seja se prekine za 15 minut.

AD 8 - Soglasje k oceni redne delovne uspešnosti ravnateljice Vrtca Beltinci za leto 2010
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš pri tej točki poda obrazložitev.
Predsednik odbora za negospodarstvo, Slavko Petek pove, da je omenjeno točko na svoji 3. redni seji
obravnaval tudi odbor ter da je sprejel sklep, da se občinskemu svetu predlaga, da predlagani sklep o
podaji soglasja sprejme.
Igor Adžič, predsednik statutarne komisije, ki je to kot tudi naslednjo točko dnevnega reda pregledala z
pravnega stališča. Direktor občinske uprave je že navedel, da to pomeni, procentualno oceno, ki gre k
napredovanju ravnateljice in je predpisano v merilih za področje šolstva. Nekoč pa je to pomenilo tudi
pri nagradi podlago za izplačilo le-te. Prisotnim podrobno obrazloži, kaj to pomeni v cifrah, poudarja
pa, da v letu 2011 izplačanega ne bo nič, kot tudi ni bilo izplačanega v lanskem letu - 2010.
Ustanoviteljica občina daje le soglasje, ne odloča pa o nominalnem znesku, ker te pravice nimamo. Če
pa bo gospodarska rast v prihodnosti večja, pa bo do izplačila lahko prišlo.
Župan je zaključil razpravo in predlagal glasovanje o predlagani vsebini predloženega sklepa pri tej
točki dnevnega reda.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 68/V:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k ugotovljeni oceni redne delovne uspešnosti
ravnateljice JVVZ Vrtec Beltinci Mire Šömen za leto 2010, v višini 68,3 % vrednosti meril za
ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost. Sklep velja z dnem sprejetja.

AD 9 - Soglasje k oceni redne delovne uspešnosti ravnateljice Osnovne šole Beltinci za leto 2010
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš pri tej točki poda obrazložitev.
Predsednik odbora za negospodarstvo, Slavko Petek pove, da je omenjeno točko na svoji 3. redni seji
obravnaval tudi odbor ter da je sprejel sklep, da se občinskemu svetu predlaga, da predlagani sklep o
podaji soglasja sprejme.
Razprave pri tej točki ni, zato župan dr. Matej Gomboši predlog sklepa daje na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 69/V:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k ugotovljeni oceni redne delovne uspešnosti
ravnateljice OŠ Beltinci dr. Marice Horvat za leto 2010 v višini 70 % vrednosti meril za
ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost. Sklep velja z dnem sprejetja.
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Po končanem glasovanju pri tej točki dnevnega reda, župan dr. Matej Gomboši predlaga prisotnim, da
bi se sedaj obravnavala točka 17, saj je prisoten razlagalec te točke dr. Milan Svetec, predstavnik RRA
Mura Murska Sobota.
Prisotni so se s predlogom župana strinjali in so glasovali:
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 70/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se bo za točko AD 9 obravnavala točka 17,
zaradi prisotnosti razpravljalca iz RRA Mura Murska Sobota.

AD 17 - Pristop h Konvenciji županov za zmanjšanje izpustov CO2
Razpravljalec pri tej točki, dr. Milan Svetec, predstavnik RRA Mura Murska Sobota je prisotne člane
seznanil z vsebino Konvencije županov za zmanjšanje izpustov CO2, ki jo podpisujejo širom Evrope.
Potrebno je v začetku narediti akcijski načrt in nato poročati vsake 2 leti evropski komisiji o realizaciji.
V Občini Beltinci kot je v nadaljevanju pojasnil tudi župan dr. Matej Gomboši imamo že pripravljen t.i.
akcijski načrt – energetsko zasnovo občine, potrebno jo bo le nekoliko novelirati in tako bi občina lahko
tudi pristopila k sopodpisu te Konvencije. Občina Beltinci bo tako promotor obnovljivih virov energije
ter varovanja okolja.
Dr. Milan Svetec je prisotnim še povedal, da na RRA Mura Murska Sobota izvajajo podobne projekte in
z njimi (ta je eden od teh), želijo vzpostaviti evropsko mrežo za zmanjšanje emisij med lokalnimi
skupnostmi in podpirati obnovljive vire energije. Evropa namreč želi do leta 2020 zmanjšati izpuste
CO2 – to je tudi pobuda evropskih občin – v Sloveniji so Konvencijo podpisale že tri občine: Ljubljana,
Velenje, Maribor ter pred kratkim tudi Ljutomer. Če se občina torej zaveže k podpisu Konvencije in
izpustov ne zmanjša v roku 2 let ko bo kontrola, zanjo ni nobenih sankcij, občina je torej prostovoljno
pristopila in ni nobenih povračilnih ukrepov, še seznani dr. Milan Svetec člane občinskega sveta.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato župan predlaga glasovanje o predloženi vsebini sklepa.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.

Sklep št. 71/V:
Občinski svet Občine Beltinci pooblašča župana Občine Beltinci, dr. Mateja Gomboši za podpis
Konvencije županov za zmanjševanje izpustov CO2.

AD 10 - Predstavitev Zaključnega računa proračuna Občine Beltinci za leto 2010
Pri tej točki je podrobno predstavil vsebino Zaključnega računa proračuna Občine Beltinci za leto 2010,
finančnik Štefan Činč.
Župan prisotne seznani, da se o vsebini zaključnega računa mora izjasniti še Nadzori odbor Občine
Beltinci, ki bo občinskemu svetu prav tako podal svoje poročilo. Ker seje občinskega sveta v mesecu
aprilu 2011 ni bilo in ker sprememba zakonodaje iz leta 2010 nalaga, da je potrebno zaključni račun
predložiti v obravnavo sredi meseca aprila ali na prvo naslednjo sejo, se ga daje v predstavitev in
razpravo na tej, majski seji občinskega sveta.
Romana Činča zanima, ali bodo o vsebini lahko razpravljali tudi odbori. Župan mu daje pritrdilen
odgovor.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato župan prehaja na obravnavo naslednje točke dnevnega reda.

AD 11 - Imenovanje predsednika in članov Nadzornega sveta JKP Komuna Beltinci d.o.o.
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Pri tej točki dnevnega reda je bil poročevalec predsednik KMVVI, Matej Zavec, ki pove, da nalaga
imenovanje predsednika in članov NS JKP Komune Beltinci d.o.o. odlok o ustanovitvi podjetja kot tudi
statut podjetja. Ustanoviteljica Občina Beltinci imenuje člane NS za dobo štirih let. Komisija je pozvala
stranke in liste k podaji kandidatov za člane NS. Prisotnim je predstavil celotni postopek pridobivanja
kandidatur kot tudi oblikovane sklepe komisije. V zvezi s tem postopkom imenovanja članov NS JKP
Komune Beltinci d.o.o. so zasedali na 5., 6. in 1. dopisni seji komisije.
Prisotnim prebere predlog sklepa in ga predlaga občinskemu svetu v sprejem
Župan pred samim glasovanjem pojasni, da je glasovanje praviloma javno, lahko pa se svet odloči tudi,
da bo glasovanje izvedel tajno. Prisotni so se strinjali, da se glasuje javno.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov OS.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 72/V:
1. Za člana-predsednika NS JKP Komuna Beltinci d.o.o. se imenuje: JOŽE RUŽIČ, Beltinci,
Panonska 44 (predlagatelj SD)
2. Za preostale člane NS JKP Komuna Beltinci d.o.o. se imenujejo:
IGOR ADŽIČ, Beltinci, Cvetno naselje 4 (predlagatelj SDS)
ANDREJ DUGAR, Melinci 3/c (predlagatelj SLS)
IGOR LEBAR, Gančani 193/a (predlagatelj SDS)
MILAN KERMAN, Bratonci 148/a (predlagatelj NSI).
Mandat predsednika in članov NS se začne z dnem imenovanja in traja 4 leta.

AD 12 - Imenovanje Komisije za izvedbo in objavo razpisa za podelitev priznanj in nagrad Občine
Beltinci za leto 2011
Pri tej točki je poročevalec, predsednik KMVVI Matej Zavec, ki pove, da je komisija prav tako tudi za
imenovanje komisije za izvedbo in objavo razpisa za podelitev priznanj in nagrad Občine Beltinci za leto
2011izvedla celotni postopek do sprejema na sami seji občinskega sveta. Občinskemu svetu predlaga
komisija v sprejem predlog sklepa, s katerim se potrdi komisija, ki bo izvedla razpis za podelitev
priznanj ob občinskem prazniku v letošnjem letu 2011.
Razprave pri tej točki ni, zato župan daje predloženi sklep na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov OS.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.

Sklep št. 73/V:
Občinski svet Občine Beltinci imenuje Komisijo za izvedbo in objavo razpisa za podelitev
priznanj in nagrad Občine Beltinci v letu 2011 v sestavi:
1. Željko Ritlop, Gančani 165 - predlagatelj SNS-predsednik
2. Regina Ozmec, Ravenska 3, Beltinci- predlagatelj LDS-članica
3. Jože Erjavec, Lipovci 68 - predlagatelj SDS-član
4. Simon Horvat, Ob Naklu 6, Dokležovje - predlagatelj NSI - član
5. Valerija Žalig, Cankarjeva ul. 6 - predlagatelj SD in Zelena koalicija - članica.

AD 13 - Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci
Župan dr. Matej Gomboši ove, da imamo za ta namen-za razvoj podjetništva v Občini Beltinci
namenjena določena sredstva v proračunu za letošnje leto. S predlaganim pravilnikom se bo
dodeljevalo finančne spodbude prosilcem.
Omenjeni pravilnik so na svojih sejah pregledali in zavzeli stališča do vsebine: odbor za proračun in
finance, statutarno pravna komisija in odbor za gospodarstvo.
Odbor za proračun in finance – predsednik Roman Činč pove, da je odbor zavzel pozitivno stališče do
vsebine, vendar pa predlaga, da ne vsa sredstva izkoristiti z enim ampak z večimi razpisi. Prav tako
zagotoviti polnjenje fonda in ne praznjenje.
Igor Adžič predsednik statutarno pravne komisije

pove, da je njihova naloga bila poiskati oz. najti
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pravne podlage za nastanek. Le-te so podane v zakonodaji, opozarjajo pa na dejstvo, da kopičenje oz.
večkratno izplačevanje ne sme biti, pravilnik pa naj se končno sprejme in realizira.
Tudi odbor za gospodarstvo pod vodstvom Marjana Balažica je na svoji seji 12. maja 2011 obravnaval
ta pravilnik in je bil soglasnega mnenja, da pravilnik nazorno in pregledno opredeljuje kdo so
upravičenci za finančne spodbude, za kakšne ukrepe bi se dodeljevalo sredstva. Prav tako je opisan
tudi postopek ter nadzor nad dodeljenimi sredstvi. Vsled navedenega odbor predlaga občinskemu
svetu, da pravilnik v predlagani obliki in sprejme.
Matej Zavec na predlog še štirih sopodpisanih članov OS daje predlog, da se v pravilniku v 3. členu
zapiše, da je pravna oseba po tem pravilniku gospodarska družba, samostojni podjetnik, mikro
podjetje, malo podjetje, srednje veliko podjetje, zadruga ali zavod. V nadaljevanju pravilnika se beseda
»podjetje« zamenja z besedo »pravna oseba«.
Sraka Alojz daje o tem, da se dopolni 6. člen pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj
podjetništva v Občini Beltinci, z novo alineo, ki se glasi. – da imajo poravnane vse obveznosti do
zaposlenih vključno s prispevki za pokojninsko in socialno blagajno.
Roman Činč predlaga, da se v pravilnik zapiše, da komisijo za izvedbo postopka v pravilniku predlaga
župan, potrdi pa jo občinski svet.
Po razpravi župan predlaga glasovanje o pisnih amandmajih podanih na sami seji.
1. Amandma Zavec Mateja s sopodpisniki: Marjan Balažic, Bojan Žerdin, Bojan Vereš, Štefan Perša o
tem, da se v pravilniku v 3. členu zapiše, da je pravna oseba po tem pravilniku gospodarska družba,
samostojni podjetnik, mikro podjetje, malo podjetje, srednje veliko podjetje, zadruga ali zavod. V
nadaljevanju pravilnika se beseda »podjetje« zamenja z besedo »pravna oseba«.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA 11, PROTI: 0.
Sklep št. 74/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema amandma, da se v 3. členu pravilnika o dodeljevanju
finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci zapiše, da je pravna oseba po tem
pravilniku gospodarska družba, samostojni podjetnik, mikro podjetje, malo podjetje, srednje
veliko podjetje, zadruga ali zavod. V nadaljevanju pravilnika se beseda »podjetje« zamenja z
besedo »pravna oseba«.
2. Pisni amandma Romana Činča s sopodpisniki: Srečko Horvat, Gena Virag, Forjan Alojz, Alojz Sraka
- Komisijo za izvedbo postopka v pravilniku predlaga župan, potrdi pa jo občinski svet.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 75/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme amandma, da se v pravilniku o dodeljevanju finančnih
spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci doda določilo, da komisijo za izvedbo postopka
predlaga župan, potrdi pa jo občinski svet.
3. Amandma Alojza Srake o tem, da se dopolni 6. člen pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za
razvoj podjetništva v Občini Beltinci, z novo alineo, ki se glasi. – da imajo prijavitelji poravnane vse
obveznosti do zaposlenih vključno s prispevki za pokojninsko in socialno blagajno.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.
Sklep št. 76/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme amandma, da se v pravilniku o dodeljevanju finančnih
spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci v 6. členu doda nova alinea, ki glasi: - da imajo
prijavitelji poravnane vse obveznosti do zaposlenih vključno s prispevki za pokojninsko in
zdravstveno blagajno.
Ob koncu glasovanja o amandmajih, župan dr. Matej Gomboši predlaga glasovanje o vsebini celotnega
pravilnika z navedenimi oz. sprejetimi amandmaji. Prisotni so se strinjali in glasovali
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 77/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj
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podjetništva v Občini Beltinci z vsemi sprejetimi amandmaji.

AD 14 - Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini
Župan dr. Matej Gomboši je pri tej točki podal poročilo o dogajanjih v občini v času od zadnje seje
občinskega sveta.
Prisotnim pove, da imajo v gradivu priloženo mnenja, ki so bila pridobljena v zvezi z zadevo, ki je
nekako nastala oz. bila obravnavana znotraj komisije za mandatna vprašanja na pobudo nekaterih
članov komisije glede odpoklica predstavnikov občine v javnih zavodih. Tam je bila nekako izražena
želja, da bi se pridobilo mnenje, kakšni so ti postopki. Občinski svet namreč, kot je zapisano v
priloženih mnenjih, ima to možnost odpoklica. Stvar je le pravilnega postopka, ki se lahko začne.
Glede projektov pa pove – predvsem za krajane Ižakovec in težave z bioplinarno, je namreč bil pri
direktorju gospodu Polaniču in mu je bilo zagotovljeno, da so naročili dodatne bio filtre in ko jih bodo
namestili bodo sporočili na občino, da bodo lahko krajani Ižakovec se potem o tem informiralo. Ta
namestitev bo bistveno pripomogla k zmanjšanju smradu tamkaj živečih.
Nadalje kar se tiče našega kabelskega oz. optičnega omrežja in podjetja Teleing so prav tako bili
izvedeni razgovori v KS Dokležovju, kjer je bila glede tega posebna situacija. Prav tako bo v kratkem
izveden razgovor na temo razjasnitve in razhajanj glede podrazumevanja Teleinga kot operaterja ter
občani kot lastniki sistema.
Prisotne tudi seznani, da bo v mesecu septembru v Zdravstveni postaji Beltinci pričel z delom novi
stalni pediater za naše malčke. Glede projekta – obnove ceste skozi Lipo, župan pove, da je že izbran
projektant, manjka pa še dogovor z Občino Turnišče glede sofinanciranja dela cestišča, ki gre skozi
njihovo občino.
Glede DARSA in odškodnine ob izgradnji avtoceste, lahko pove, da so se na tem področju izvajale
močne aktivnosti in tako je bil z izvajalci dosežen odgovor za obnovo celotne ceste skozi Gančane in ne
le delno, kot je bilo prvotno mišljeno. Pri tem se je zalo angažiral predsednik KS Gančani, gospod Vasja
Bugar in ob tej priložnosti se mu župan za to zahvaljuje.
Prisotne je prav tako obvestil glede elektrarn na reki Muri. Pred kratkim je bil na razgovoru pri
radognskem županu gospodu Kampušu in nekako so sedaj doseženi dogovori, da bi se šlo v izvedbo
eventualno 2 pretočnih elektrarn brez bazenov.
V Občini Beltinci smo pred kratkim izvedli kar dve okrogli mizi, eno na tematiko razvoja kmetijstva in
podeželja, kjer smo gostili ministra za kmetijstvo, mag. Dejana Židana ter evropskega poslanca dr.
Milana Zvera. Na okrogli mizi o razvoju strategije športa in rekreacije v Občini Beltinci pa so bili med
drugim prisotni tudi predstavniki združenja športnih centrov Slovenije, Olimpijskega komiteja
Slovenije. Vidimo, da je v občini potreba po objektih za rekreacijo in šport, vendar pa bomo nekako
morali premišljevati v smeri zagotovitve oz. graditve manjših objektov za manjši denar, saj bomo tudi
tako lahko občanom dali lepe priložnosti. Za zelo velike t.i. objekte občina trenutno nima sredstev, saj
smo sredi izgradnje kanalizacije, ki je največji projekt in katerega moramo dokončati.
V Občini Beltinci se prav tako začne aktivirati skupina za zdravje, ki je v tem mesecu imela svoj prvi
delovni sestanek in bo v veliko pomoč pri koordiniranju na tem področju.
Prav tako prisotne seznani s tem, da se postopek za razpisano delovno mesto pravnika zaključuje,
vendar pa poudari, da skoraj vsi prijavljeni niso izpolnjevali razpisanih pogojev – predvsem glede
delovne dobe. Od treh, ki izpolnjujejo pogoje, sta le dva kandidata prišla na razgovor.
Izgradnja primarne kanalizacije in ČN se izvaja po planu kot je zastavljeno, čakamo pa na sestanek na
ministrstvu, da se dogovorimo glede sofinanciranja 15.000 enot. Sofinanciranje občanov se bliža h
koncu in tudi ta denar je strogo namenski in ni bojazni, da bi se ga uporabilo za karkoli drugo kot za
kanalizacijo. Za vse krajane Bratonec in Lipe pa ob koncu pove veselo novico, da je prinesel iz
Ljubljane pogodbo o sofinanciranju sekundarnega kanalizacijskega omrežja, kar smo nekaj časa že
nestrpno čakali. Ob koncu pa je vse prisotne spomnil in povabil na osrednjo občinsko proslavo ob
Dnevu državnosti in 20. obletnici samostojnosti Republike Slovenije, ki bo 22. junija 2011.

AD 15 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci
Svetnik Alojz Sraka:
43P. Pri dnevnem redu v bodoče predlaga, da se točki Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o
dogajanjih v občini ter Pobude in vprašanja članov občinskega sveta uvrstita na višja mesta po točkah,
saj se občani želijo informirati o vsem čim prej in jim potem ni potrebno čakati drugega dela posnetka
seje, ki je šele naslednji dan po izvedeni seji. Kot primer daje današnje pozitivne informacije o izgradnji
kanalizacije v občini. Jasno je potrebno občanom povedati, kdaj je tisti zadnji dan, ko se še lahko po
sedanji ceni priključijo na kanalizacijo, kakšno je stanje, koliko pogodb je bilo tistih pogodb, ki so bile
podpisane in niso plačevali.
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Svetnik Srečko Horvat:
30V. Postavlja vprašanje kako je z plastičnimi vrečami za zbiranje plastenk po vaseh. Občani, ki so
tiste, ki so jih imeli že porabili morajo drago plačati nove, če jih želijo naprej imeti. Zanima ga, če bi
lahko se pridobila informacija o tem, če se bodo v bodoče vreča še kaj dobila zastonj ali ne. Poleg tega
spominja na svoj predlog iz ene od prejšnjih sej ko je podal predlog za 14-dnevni odvoz odpadkov iz
ekoloških otokov-sredstva v proračunu so namenjena za to.
Župan odgovarja Srečku Horvatu, da se bo preverilo, kakšna je veljavnost pogodbe o pilotnem projektu
zbiranja plastenk. Prav tako se bo pri Saubermacher & Komunala preverilo kako je glede odvoza, ki ga
je svetnik že predlagal. Poiskalo se bo mogoče eventualno cenejšo storitev, ali razpis. Se pa je potrebno
zavedati, da pogostejši odvoz pomeni večji strošek.
Svetnik Martin Duh:
31V. Rekonstrukcija ceste Beltinci-Melinci – slišal je, da baje ne gre oz. se ne izvaja kot je bilo
planirano.
32V. Kolesarska steza Beltinci-Melinci (manjkajoči del) pri pokopališču – kako napreduje zadeva.
33V. Škoda divjadi na posevkih – zadnje čase je tega ogromno. Zanima ga, ali občina ima ustrezne
mehanizme, da bi na tem področju kaj ukrenila oz. ali ima občina podatke o številu divjadi na našem
območju, saj pridelovalci opažajo, da se povečuje število teh velikih divjadi-jelenjad.
Župan odgovarja Martinu Duhu, da se je občina prijavila na razpis z Hrvaško vendar pa je bila naša
vloga zavrnjena z obrazložitvijo, ker se s tem ne rešuje obmejnega infrastrukturnega vprašanja - se pa
išče naprej možnosti prijav na razpise, saj strošek ni majhen. Kar se pa tiče manjkajoči del kolesarske
steze pri pokopališču v Melincih, zadeve tečejo pospešeno naprej.
Glede škode zaradi divjadi pa občina pristojnosti kot tudi informacij o številu le-teh nima, lahko pa se
pridobi informacija od Zavoda za gozdove ali lovcev.
Svetnik Jože Ružič:
Zahvaljuje se za izkazano zaupanje za imenovanje za predsednika v NS JKP Komune Beltinci d.o.o.
Velja zaveza, da bo komunalno podjetje zaživelo.
34V. Postavlja vprašanje, saj se je kar nekaj občanov obrnilo na njega glede slabega signala kabelske
televizije kot tudi da programi vmes izginjajo ter da za te nastavitve oz. t.i. popravila delavci Teleinga
občanom izstavljajo račune.
Glede vreč za zbiranje plastike pa predlaga, da glede na to, da podjetje Saubermacher & Komunala
prodaja plastiko naprej lahko sofinancira oz. plača tudi vreča za odpadke, torej da jih daje še naprej
zastonj.
Župan odgovarja Jožetu Ružiču, da se za vse težave morajo uporabniki obrniti na teleingovega
vzdrževalca. Se pa bo pogledalo v pogodbo, ki je bila podpisana, kaj je predmet garancije ali napak.
Svetnik Roman Činč:
44P. Predlaga, da naj se tudi predsednik NO, nameni prenosni računalnik, da bo lažje spremljal seje
občinskega sveta.
35V. Glede pokopališč so se na sestanku pred časom zmenili, da se prenese vzdrževanje in upravljanje
na Komuno d.o.o. Beltinci brez najema koncesionarjev. Glede tega ima vprašanje, kako pa bo z žarnimi
zidovi, torej kako se bo pristopilo k temu. Ali se bodo s tem vsaka KS sama ukvarjale in si urejale, ali
pa bo tudi to prevzela Komuna Beltinci.
36V. Glede Gregorčičeve ulice v Beltincih sprašuje župana in občinsko upravo, zakaj nekateri niso bili
povabljeni na sestanek, ki je bil pred časom sklican na to tematiko. Prav tako ga zanima, kako daleč je
s tem projektom ter da se je že pojavil predlog o postavitvi dvostranskih pločnikov, saj naj bi to bilo
boljše. Križišče, ki vodi k vrtcu pa bi se naj uredilo oz. rešilo z rondojem, saj je precej nepregledno.
Župan mu odgovarja, da glede računalnika za predsednika NO ni nobenega problema, mora biti le
podana želja z njihove strani, se pa je potrebno zavedati, da je vse to povezano s stroški. Glede
pokopališč je bil posredovan osnoven predlog oz. pobuda, da se krajevne skupnosti izjasnijo, če so za ta
prenos na JKP Komuno Beltinci ali ne. Navsezadnje so krajevne skupnosti lastnice pokopališč in s tem
morajo soglašati. Glede urejanja so ene cene, upravljanje, vzdrževanje pa so cene spet drugačne.
Investicijska dela morajo ostati v domeni lastnikov, tega se ne more prenašati. Kalkulacije morajo biti
tudi sprejemljive a ljudi oz. za občane, da bodo vsi enako plačevali, kot tudi je potrebno videti, kaj se za
ta znesek lahko zagotovi. Glede žarnih zidov – kar je investicijska zadeva, pa se bo treba odločiti kako
in kaj bo s tem. Določeni predpisi to predvidevajo na pokopališčih ni pa nujno. V prihodnosti bo še
izvedena koordinacija oz. sestanek vseh predsednikov KS-ov in tam se bodo potem še bolj podrobno o
tem lahko pogovorili, tudi glede stroškov in cen teh žalnih zidov. Glede Gregorčičeve ulice pa je bil
projektiran enostranski širok pločnik, geodetsko je bilo odmerjeno in so zato bili pozvani samo tisti, ki
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se jih to tangira. Ker pa se je že takrat bila tudi želja nekaterih z druge strani, da bi bil tudi tam
pločnik, pa se naknadno projektanta angažiralo, da pove, kaj to pomeni za pešce, za kolesarje. Glede
rondoja pri vrtcu pa je le-ta prevelik strošek.
Svetnik Igor Adžič:
45P. Glede Kocljevega naselja kot sam že dlje časa opaža poziva SPV Občine Beltinci, da preveri zadevo
na terenu, saj je cesta neprevozna. Prebivalci svoje avtomobile puščajo na robovih cest, tudi pozimi in
takrat tudi zimska služba ni mogla kvalitetno splužiti cestišč.
37V. Že od prejšnjega sestava občinskega sveta ni dobil vsebine sklepa in sedaj sprašuje tudi župana v
tem mandatu, da se mu pove, kdaj je OS sprejel sklep, da se lahko pristopi k namestitvi fotovoltajk na
poslopju OŠ. Tudi na OŠ o tem nič ne vedo, kot tudi jim predlog ni bil nikoli podrobno predstavljen.
Svet zavoda OŠ Beltinci namreč želi vedeti podrobnosti torej na podlagi katerega sklepa OS se izvajajo
nadaljnje aktivnosti saj tudi eden od občinskih uradnikov intenzivno dela na tem, da bi prišlo do
realizacije tega.
46P. Glede kanalizacije so ljudje kot ugotavlja v nadaljevanju nezadovoljni- ne zaradi dogodkov v
skupnem času. Ta zadeva se vleče že zelo dolgo. Zavedati se je tudi potrebno, da občina v tem
trenutku nima pogodbe o financiranju primernega voda in ČN, imamo pa pogodbo z izvajalcem in nas
to lahko privede v »depresijo«, če ne bomo prišli pravočasno do tja, kjer imamo denar. Glede tega torej,
da naj župan skupaj z občinsko upravo pripravi koncentrirano dokumentacijo, da se seznanijo z vsem
še podrobneje ter da tudi tako sprotno spremljajo aktivnosti, saj se pripravlja državni rebalans
proračuna in da ne bi slučajno tam izpadli, da bodo tudi oni kot člani OS poskušali po svojih močeh
aktivirati zveze in pomagati. Boji se namreč, da se zadeva nekoliko odmika vendar ne po lastni krivdi.
To je resna problematika in se je potrebno s tem spoprijeti in napeti vse sile, da ne bomo ostali brez
vsega.
Alojz Sraka daje repliko Igorju Adžiču, saj je le-ta vse dematiral in ne želi da se tako nadaljuje. Namreč
dobro vsi vedo kako se je hodilo »tožarit« in kako se je napenjalo vse sile, da z kanalizacije v naši občini
nič ne bi bilo, tega pa ne bo tokrat dovolil. Potrebno je k zadevi drugače pristopiti.
Igor Adžič mu odgovori, da je bil v prejšnjem mandatu tudi član OS in on nikoli ni delal tega. Dejstvo
je, da se dogaja krivica, saj v tej državi nimamo moči, ter da je bil takrat glede financiranja postavljen
pred dejstvo, da mora dvigniti roko. Potrebno je tudi v tem vmesnem času nadaljevati z delom, da bo
uspeh in da bodo realizirali to, za kar so bili poklicani oz. izvoljeni.
Župan dr. Matej Gomboši prisotne kot tudi oba razpravljalca opozarja na to, da naj ne vnašajo
negativizma v to težko zgodbo. Preteklega stanja ni mogoče popravljati kot tudi ne izbrisati, sedaj pa se
je potrebno skupaj truditi in angažirati, da se stvari iz preteklosti ne bodo ponavljale ter da projekt
izpeljemo do konca, kanalizacija je bistvena ter glavna prioriteta.
Glede fotovoltajk pove, da je to zadeva, ki se je izvajala tudi že v prejšnjem mandatnem obdobju, sedaj
pa se pelje naprej. Igor Adžič sicer še dodatno pove, da bi se zadeva morala predstaviti na svetu zavoda
OŠ preden se bo peljala naprej kot tudi bi moral biti prej sprejeti na seji ustrezen sklep ter tako se tudi
argumenti, kako se je postopek glede tega vodil, morajo povedati. Župan še dodatno pojasni, da sta se
ravnateljici OŠ Beltinci in Vrtca Beltinci s tem seznanili in pregledali tudi pogodbo, zadeva je pozitivno
usmerjena ter transparentna.
Svetnik Jožef Ferčak:
38V. Zanima ga, kako daleč je z dokončno ureditvijo kolesarste steze, glede na to, da se je tudi sklep
sprejel za namestitev ograje Lipa-Beltinci.
39V. Občina Beltinci je lastnica hiše in parcele v KS Lipa, katerih lastnici sta v Domu starejših in za
kateri občina plačuje oskrbo. Interesentov je kar nekaj za nakup omenjene hiše v KS Lipa, zanima ga,
če je občina o tem kaj več seznanjena?
40V. Med gradnjo AC je namreč bilo tudi obljubljeno, da bo urejeno za poljsko pot Lipa – Turnišče,
kako je s tem?
Župan odgovarja svetniku Jožetu Ferčaku, da se bo ograja, ki je bila predvidena, postavila na ovinkih
ceste Beltinci-Lipa po zagotovilih DRSC. Glede hiše v Lipi občina ni lastnica, je pa plačnica domske
oskrbe za oskrbovalki kot tudi ima plombo zaradi varstva vloženih sredstev. Lastnici se morata
dogovorit z potencialnim kupcem, da se hišo oceni, občina pa mora dati soglasje. Do povrnitev stroškov
oz. vplačanih sredstev za domsko oskrbo pa mora tudi priti. Prav tako mu župan daje odgovor glede
poljske poti Lipa-Turnišče, da je po zagotovilih DRSC to prav tako v načrtu izvedbe.
Svetnik Štefan Perša:
47P. Daje pobudo predsedniku NS, Jožetu Ružiču glede poročila iz prejšnje seje OS, ko je bilo iznešeno,
da obstajajo oz. so t.i. dolgovi iz preteklosti oz. iz prejšnjih let. NS naj pregleda, kateri so ti dolgovi ter
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da naj s tem seznani svetnike ter javnost. Vsi občani smo namreč dolžni plačevati račune, vsi moramo
biti pred zakonom enaki
Jožef Ružič odgovori Štefanu Perši, da bodo podatke vsekakor preverili, vendar pa zaradi zakona o
varstvu osebnih podatkov pred kamero o imenih in priimkih na žalost ne morejo debatirati. Za to
morajo biti izpolnjeni določeni kriteriji in pogoji, da se to lahko zgodi.

AD 16 - Podelitev koncesije Sanitetni prevozi pacientov Franc Preindl s.p., Bratonci za
opravljanje ostalih sanitetnih prevozov pacientov
Pri tej točki dnevnega reda poda poročilo, direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš.
To tematiko je na svoji seji obravnaval tudi odbor za negospodarstvo. Predsednik odbora, Slavko Petek
poda poročilo in pove, da so bili člani odbora enotnega mnenja, da se Francu Preindlu iz Bratonec
koncesija poda. Omenjeni namreč ima 3 koncesije na Goričkem in tam ni imel s pridobitvijo nobenih
težav, težave pa ima kot domačin seda v domači občini. Tolmačenj pri tem je več, vendar pa se
predsednik odbora obrača na člane OS, da koncesijo prosilcu podelijo.
Jože Ružič pove, da so v času do seje občinskega sveta izvedli razne razgovore in si pridobili določene
odgovore v zvezi s tem, kako se koncesija lahko pridobi. Za podkrepitev dejstva, da se koncesijo
omenjenemu prosilcu lahko poda, preda direktorju občinske uprave, kopije raznih dokumentov: kopijo
sklepa občine Grad, 109. člen ZUP-a, kopijo odločbe o podelitvi koncesije. Organ, ki bi moral v roku 15
dni podati svoje mnenje, tega ni storil, se šteje kot da je soglasje bilo dano – to določilo je občina ob
izdaji koncesije eksplicitno upoštevala in je tako postopek lahko izpeljala prosilcu v prid. Ministrstvo se
namreč v roku 15 dni ni odzvalo in to pomeni, da soglaša oz. daje soglasje za podelitev koncesije.
Nadalje še pove prisotnim, da občina v nobenem primeru ne nosi nobenih finančnih posledic ob
podelitvi koncesije, storitve so pokrite iz obveznega oz. iz dodatnega zavarovanja odjemalcev oz.
uporabnikov teh storitev. Predlaga članom OS, da koncesijo podelijo za dobo 30-ih let.
Genovefa Virag pove, da kot vaščanka KS Bratonci in bodoča uporabnica tovrstnih storitev bo podrla
predlog za podelitev koncesije in poziva k sprejetju tega sklepa tudi ostale člane OS.
Župan ob zaključku razprave ugotavlja, da sta za glasovanje pri tej točki dnevnega reda predlagana 2
predloga sklepa. Sklep, ki ga je pripravila v gradivu občinska uprava in predlog člana OS, Jožeta
Ružiča.
Najprej daje na glasovanje predlog sklepa OU in sicer: »1. Vlagatelju Sanitetni prevozi pacientov Franc
Preindl s.p. Bratonci 137 se ob izpolnjevanju zakonskih pogojev podeli koncesija za opravljanje
OSTALIH SANITETNIH PREVOZOV PACIENTOV v mreži javne zdravstvene službe na področju OE
Murska Sobota, če mu bo podano pozitivno soglasje Ministrstva za zdravje k podelitvi koncesije in v
kolikor to za Občino Beltinci ne bo imelo nobenih finančnih obveznosti.
2. S koncesijsko pogodbo, po izdani odločbi o dodelitvi koncesije, bodo med koncedentko (Občino
Beltinci) in koncesionarjem (Sanitetni prevozi pacientov Preindl Franc. s.p. Bratonci 137) urejena
razmerja v zvezi s koncesijo za opravljanje ostalih sanitetnih prevozov pacientov.«
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov OS.
Glasovanje: ZA: 0, PROTI: 0.
Sklep št. 78/V:
Občinski svet Občine Beltinci ne sprejme predlog sklepa, kot ga je pripravila občinska uprava in
sicer: »Vlagatelju Sanitetni prevozi pacientov Franc Preindl s.p. Bratonci 137 se ob izpolnjevanju
zakonskih pogojev podeli koncesija za opravljanje OSTALIH SANITETNIH PREVOZOV PACIENTOV
v mreži javne zdravstvene službe na področju OE Murska Sobota, če mu bo podano pozitivno
soglasje Ministrstva za zdravje k podelitvi koncesije in v kolikor to za Občino Beltinci ne bo
imelo nobenih finančnih obveznosti. S koncesijsko pogodbo, po izdani odločbi o dodelitvi
koncesije, bodo med koncedentko (Občino Beltinci) in koncesionarjem (Sanitetni prevozi
pacientov Preindl Franc. s.p. Bratonci 137) urejena razmerja v zvezi s koncesijo za opravljanje
ostalih sanitetnih prevozov pacientov.«
Glasovanje o predlogu sklepa svetnika Jožeta Ružiča.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 79/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme sklep, da se vlagatelju Sanitetni prevozi pacientov Franc
Preindl s.p., Bratonci 137, 9231 Beltinci podeli koncesija za opravljanje OSTALIH SANIETNIH
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PREVOZOV PACIENTOV v mreži javne zdravstvene službe na področju OE Murska Sobota za čas
30 let.
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš pa iz predloženih fotokopij, ki mu jih je med točko podal
svetnik Jožef Ružič razbere določena pravna dejstva in jih predstavi ob koncu te točke.

AD 18 - Teleing d.o.o. Razkrižje – podelitev služnosti za preselitev centrale CATV Beltinci
Župan, dr. Matej Gomboši prisotnim predstavi vsebino te točke dnevnega reda. Z podjetjem Telein
d.o.o. Razkrižje so bili opravljeni razgovori, glede njihove lokacije v našem prostoru v občinski stavbi in
iz razloga, ker želimo poenotiti stavbo, saj je uprava na tesnem s prostori. Načeloma niso nasprotovali s
selitvijo svojih aparatur, so pa zato po razgovoru podali vlogo za podelitev stavbne pravice na
občinskem zemljišču poleg občinske stavbe, kjer bi si postavili svoj kontejner in bi imeli vso opremo
tam spravljeno. V svoji vlogi so predvideli, da se jim podeli stavbna pravica sicer neodplačno, kar tako
tega ne moremo namreč narediti in moramo svojo lastnino zavarovati, se stavbna pravica neodplačno
ne more podeliti. Bo pa prišlo do uradne cenitve in se bo uredilo zadevo na podlagi veljavne in uradne
zakonodaje. Storitve za naše uporabnike-naše občane se zaradi tega ne bodo podražile.
O tej tematiki je na svoji seji razpravljal tudi Odbor je prostorsko planiranje. Predsednik Štefan Perša
pove, da se občinskemu svetu predlaga v sprejem predloženi sklep in se podeli stavbna pravica.
Po končani razpravi župan predlaga glasovanje o predloženi vsebini sklepa.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 1.
Sklep št. 80/V:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k ustanovitvi odplačne služnostne pravice za
postavitev objekta za preselitev centrale CATV Beltinci na zemljišču s parc. št. 1484/1 k.o.
Beltinci prosilcu TELEING d.o.o. Razkrižje 23.
Za postopek ustanovitve služnostne pravice je upoštevati določila predpisov, ki urejajo
razpolaganje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (občin).

S tem je bil dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan in je župan dr. Matej
Gomboši sejo zaključil ob 21. 50 uri.

Seja je posneta na magnetogramski trak in se hrani v Arhivu Občine Beltinci.
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Lilijana Žižek
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dr. Matej GOMBOŠI
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