OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
ZAPISNIK
26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI,
ki je bila 25. julija 2013 ob 17.00 uri v prostorih Občine Beltinci,
Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci
PRISOTNI:

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

ODSOTNI:

Marjan BALAŽIC, Alojz Ladislav HORVAT, Bojan VEREŠ, Dušan HORVAT.

PRISOTNI OSTALI
VABLJENI: Štefan Činč, finačnik v občinski upravi Občine Beltinci, Tatjana Trstenjak, višja svetovalka
II v občinski upravi,Izidor Lebar, predsednik Nadzornega odbora Občine Beltinci, mag. Nataša Meolic,
direktorica CSD Murska Sobota, mag. Damir Ivančič, direktor Policije uprave Murska Sobota, gospod
Bojan Prosič, rajonski policist za območje Občine Beltinci, Regina Ozmec, predsednica komisije za
priznanja, Janez Senica direktor JKP Komuna d.o.o. Beltinci, Alojz Benkovič, direktor Doum d.o.o.
Beltinci.
SEJO VODIL: dr. Matej GOMBOŠI, župan Občine Beltinci.
Ugotavlja, da je prisotnih 12 članov občinskega sveta Občine Beltinci, kar pomeni da je zagotovljena
sklepčnost in se seja lahko nadaljuje.
Župan dr. Matej Gomboši je pozdravil vse prisotne in ob predlogu vabila in dnevnega reda 26. redne seje
Občinskega sveta Občine Beltinci pove, da je direktor RA Sinergije d.o.o. Moravske Toplice odsoten, zato
se ta točka umika iz dnevnega reda. Namesto te točke predlaga, da bi občinski svet obravnaval dodatno
gradivo, ki so ga prejeli svetniki po elektronski pošti dne 23.07.2013. Iz dopisa koordinatorjev projekta
Pomurski vodovod sistem B, g. Danijela Kalamarja in g. Franca Šlihthuberja namreč izhaja, da naj
občinski svet dotičnih občin invsticijski program za oskrbo s pitno vodo Pomurja pitrdijo čimprej
oziroma še ta teden, da se bo lahko pričelo z gradnjo in da bo zadoščeno zahtevam Ministrstva za
kmetijstvo in okolje.
V razpravi o dnevnem redu sodeluje svetnik Alojz Sraka, ki pove, da se strinja s spremembo in daje
pobudo ter upa, da v kolikor se bo seja zavlekla, glede na obsežen dnevni red, meni, da bi morali sejo
pred osmo uro zvečer prekiniti in se udeležiti otvoritve folklornega festivala in razstav, ki bodo ob tej
priložnosti odprte. S sejo potem lahko nadaljujemo pozneje.
Župan dr. Matej Gomboši mu odgovori, da ne ve, če bo čas za to, ker imamo na tej seji precej dela.
Ker ni bilo več razprave o vsebini dnevnega reda, župan predlaga glasovanje o uvrstitvi dodatne točke
(namesto 5).
Ugotavljanje prisotnosti.Prisotnih je 13 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 13. PROTI: 0.
Sklep št. 318/V:
Dodatno se na dnevni red 26. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci uvrsti namesto točke
AD 5 – Sklep o potrditvi investicijskega programa za oskrbo s pitno vodo Pomurja - sistem B.
Nato daje župan dr. Matej Gomboši na glasovanje še spremenjeni oz. tako dopolnjeni dnevni red 26.
rednes seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0.
Sklep št. 319/V:
Sprejme se spremenjeni oz. dopolnjeni dnevni red 26. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
in sicer:
1. Potrditev zapisnika n realizacija sklepov 25. redne seje OS.
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2. Seznanitev z Letnim poročilom Centra za socialno delo Murska Sobota za leto 2012.
3. Seznanitev z Letnim poročilom Policijske uprave Murska Sobota za leto 2012.
4. Seznanitev z letnim poročilom RRA Mura Murska Sobota za leto 2012.
5. Sklep o potrditvi investicijskega programa (IP) za oskrbo s pitno vodo Pomurja-sistem B.
6. Odločitev predlogih priznanj Občine Beltinci v letu 2013.
7. Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini.
8. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
9. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne padavinske odpadne vode na območju
Občine Beltinci - druga obravnava.
10. Seznanitev s Poročilom o polletni realizaciji Proračuna Občine Beltinci za leto 2013.
11. Sklep o zadolžitvi.
12. Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem v Občini Beltinci za leto 2013.
13. Sprejem Programa ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za
leto 2013.
14. Sofinanciranje avtobusnih prevozov OŠ učencev v Š Beltinci v šolskem letu 2013/2014.
15.Soglasje k ceniku storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja.

AD 1 – Sprejem zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in realizacija sklepov
prejšnje seje
Župan poda v razpravo vsebino zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani
obliki. Prisotni na vsebino niso imeli nobenih pripomb zato ga je župan dal na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0.
Sklep št. 320/V:
Sprejme se vsebina zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki
in vsebini.
Ob pregledu sklepov prejšnje seje je bilo ugotovljeno, da so bili vsi sklepi realizirani.

AD 2 – Seznanitev z Letnim poročilom Centra za socialno delo Murska Sobota za leto 2012
Pri tej točki direktorica Centra za socialno delo Murska Soota, gospoa Nataša Meolic poda poročilo in
delo njihove ustanove v preteklem koledarskem letu ter seznani članico in člane OS Občine Beltinci z
nadaljnjimi aktivnostmi centra.
Predsednik odbora za negospodarstvo, Slavko Petek pove, da je omenjeno poročilo odbor obravnaval na
svoji 22. redni seji, ki je bila 10.07.2013, kjer je direktorica razložila vsebino poročila ter poudaril, da je
zelo dobro sodelovanje z našo občino. Vidimo da smo po pomočeh in kriterijh glede na število prebivalcev
naše občine nekje okrog 15 %. Na odboru je bila izpostavljena problematika mladih, s katero bi se CSD
Murska Sobota moral več ukvarjati.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se župan zahvaljuje direktorici za poročilo ter prihod na sejo
občinskega sveta.
AD 3 – Seznanitev z Letnim poročilom Policijske uprave Murska Sobota za leto 2012
Pri tej točki poda poročilo gospod Tomislav Habulin, komandir PP Murska Sobota, ki v uvodu pojasni,
da bo pristne seznanil s poročilo Policijske postaje Murska Sobota in ne uprave, kot je napačno zapisano
v naslovu te točke kot tudi na vabilu za sejo. Pri tej točki je na seji sveta prisostvoval tudi vodja rajona za
območje Občine Beltinci PU Murska Sobota, gospod Bojan Prosič.
Svetnik Srečko Horvat želi izkoristi priložnost in pove, da imajo še vedno izredne težave v njihovi KS
Dokležovje, saj tovornjaki in šleperji še vedno uničujejo njihove ceste, ki jih uporabljajo kot najkrajšo pot
do Murske Sobote. Bi se bilo glede tega treba sestati in doreči, saj se izgovori prelagajo drug na drugega
in želi, da se to enkrat uredi.
Gospod Tomislav Habulin pove, da je vožnja čez/skozi naselja skupni problem vseh občin v Pomurju.
Nadalje pove, da so policisti posebej pozorni na to, vendar pa naša zakonodaja omogoča (izjema je lokalni
promet), za domače prevoznike, ki imajo na območju občine, kjer se vozijo in kjer imajo sedež svoje firme
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oz. podjetja to omogočeno, vendar pa se tudi ta pravica velikokrat tudi zlorablja. Soglaša in pozdravlja
idejo, da se pogovorijo in poskušajo doreči zadevo in doseči tudi na tem področju želeni napredek.
Kršitelje pa bodo še naprej kaznili in izvajali poostren nadzor.
Svetnik Jožef Ferčak se navezuje na razpravo omenjenih in izrazi svoje mnenje saj se tudi sam kot
podjetnik in prevoznik s povedanim glih ne strinja. Dejstvo je, da se išče res najkrajšo pot do cilja, saj
smo nekako vsi primorani k čimmanjšim stroškom. Ga pa zanima nekaj drugega, namreč traktorji in
traktorski priklopniki ne plačujejo cestninskih dajatev in se moralo nekako to urediti, saj so mnogokrat
dosti težji kot se dovoli in to nikakor ni prav.

AD 4 – Seznanitev z Letnim poročilom Regionalne razvojne agencije Mura Murska Sobota za leto
2012
V nadaljevanju župan ugotavlja, da še vedno ni prisotnega predstavnika RRA Mura za obravnavanje
omenjene točke, zato se predlaga, da se s sejo nadaljujej po predvidenem dnevnem redu.
AD 5 – Sprejetje Sklepa o potrditvi investicijskega programa za oskrbo s pitno vodo Pomurja –
sistem B
Na seji je podal poročilo in nujnost sprejetja Sklepa zaradi zadostitve zahtevam Ministrstva za kmetijstvo
in okolje ter pridobitvi evropskih sredstev, koordinator projekta Pomurski vodovod sistema B, župan
Občine Gornje Petrovci, gospod Franc Šlihthuber.
Svetnik Alojz Sraka izrazi veselje, da sebo končno začelo delati, v izogib nejasnosti pa prosi razjasnitev
deležev za našo občino. Razlago poda župan Občine Gornji Petrovci, gospod Franc Šlihthuber.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0.
Sklep št. 321/V:
1. POTRDI SE INVESTICIJSKI PROGRAM ZA OSKRBO S PITNO VODO POMURJA-SISTEM B,
izdelovalca DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o. Kotnikova 40, 1000
Ljubljana z datumom izdelave julij 2013.
2. Vrednost celotne investicije po tekočih cenah znaša: 49.549.480,00 eur (z DDV).
3. Viri financiranja po tekočih cenah:
- kohezijski sklad v znesku: 28.529.128,56 eur.
- MKO in vodni sklad v znesku: 9.826.338,00 eur.
- proračuni občin v znesku: 11.194.013,00 eur.
Znotraj proračunov obin znaša delež Občine Beltinci 616.000,00 eur.
4. Odobri se izvedba investicije.
5. Investicija bo izvedena predvidoma do konca leta 2015.

AD 6 – Odločitev o predlogih priznanj Občine Beltinci za leto 2013.
Poročilo pri tej točki poda predsednica komisije za priznanja, Regina Ozmec. Prav tako poda v sprejem
predlog sklepa, ki je bil sprejeti na seji komisije.
Ugotavljanje pristnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje:ZA: 15, PROTI: 0.
Sklep št. 322/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema odločitev o tem, d se v letu 2013 podelijo nslednja
priznanja Občine Beltinci ob občinskem prazniku 17. avgustu:
1. naziv ČASTNI OBČAN OBČINE BELTINCI - gospe Milici Šadl, Cvetno naselje 6, 931 Beltinci.
2. PLAKETA Občine Beltinci - ŽNK Teleing Pomurje Beltinci, Ravenska 8/a, 9231 Beltinci.

AD 7 – Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci v letu 2013
Župan dr. Matej Gomboši lahko z veseljem prisotne seznani, da je stekel in se tudi pozitivno izšel
razgovor s člani Sveta KS Beltici in predsednikom KS Beltinci glede stroškov za kulturno dvorano in
nadaljnje skupne projekte. Tako je bil sedaj sprejeti dogovor, da bo prevzela KS Beltinci polovico stroškov
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za kulturno dvorano in 1/3 stroškov za gasilski dom. Glede folklornega festivala imamo v proračunu
posebno postavko in tudi KS je sedaj pristopila k sofinanciranju ter da bo prevzela del stroškov in s tem
pokazala da tudi sama podpira festival, ki se odvija v domači KS – torej v Beltincih. Pozitivni dogovor je
tudi tako bil glede investicij za naprej, kot tudi je bil sklenjen dogovor za skupno koriščenje novega
igrišča pri OŠ Beltinci. Tako z veseljem lahko ob koncu še doda, da je bil narejen na tem področju velik
korak naprej.
Na področju varnosti v cestnem prometu smo prevzeli in predali uradnemu namenu novi opozorilni
merilec hitrosti v KS Lipa in na tem področju se bodo aktivnosti nadaljevale.
Glede izgradnje kanalizacija in ČN v občini pove župan, da je trenutno ČN v delnem poskusnem
obratovanju. Bila so postavljena vprašanja, zakaj še iz vseh linij ni mogoč pretok oz. priklop – operativno
so bile določene težave pri soglasjih za črpališča, lahko pa z veseljem pove, da smo v občini rešili vse, le
en primer je še ostal, le-ta pa se rešuje s pomočjo Centra za socialno delo Murska Sobota. Nato v
nadaljevanju operativno prevzema delovanje kanalizacijskega sistema naša Komuna d.o.o. Beltinci.
Občina je tudi dobila, kar z veseljem pove prisotnim, sofinancerske pogodbe za višino 2 mio evrov za
kolesarske steze, kar smo se prijavili na javni razpis. Prav tako je v teh dneh prispel sklep o ureditvi in
sofinanciranju projekta za sanacijo OŠ in podružnice Melinci in vrtec Lipovci – energetsko področje.
Veseli smo neizmerno, da smo prejeli v letošnjem letu izredno veliko projektov in posledično tudi sredstva
iz EU.
Glede vodovoda vidimo, da je le-ta tik pred odločbami in gradnjo. Ve, da ni bilo zaupanja v tako velik
projekt, bilo je dosti težav, vendar pa se je vse rešilo in z velikim olajšanjem zremo naprej saj bo v
mesecu avgustu podpis pogodbe in uvedba izvajalcev za delo ter gradnja.

AD 8 – Pobude in vprašanja Občinskega sveta Občine Beltinci.
Svetnik Martin Duh
se navezuje na kanalizacijo in zahteve oz. pripombe KS Melinci in se pridružil njihovim zahtevam in
dodali so namreč še nekaj – opažajo, da je ena zadeva naravna šla mimo in se ta ni izkoristila glede
nadzora. Vodostaji so padli in zadeva na Melincih še vedo stoji. Nočejo in ne moremo si dovoliti, da ko bo
zadeva laufala in bo priklopljeno prebivalstvo ter da bi izliv iz kanaliazcije bil tak kot je bil izliv v zimskih
mesecih, ko se je podtalnica dvignila in je bil zaradi napačnih izvedb in neupoštevanja njihovih opozoril
kar nekaj poplav v kar nekaj jaških. Ponovno opozarja, da imamo možnost tudi ali vsa opozorila izvajalec
ignorira in bodo potem sami onemogočili nadaljnje izvajanje, ali pa se jih bo upoštevalo in odpravilo
napake na katere že toliko časa opozarja - vprašanje 171.

Župan dr. Matej Gomboši mu odgovori, da se strinja z njim ter da razume njegovo skrb. Vendar pa se
stvari urejajo, vse naenkrat ni mogoče urediti, vendar pa se dela na večih lokacijah, res je, da je visoka
voda ena od načinov za tesnost kanalov, ni pa edini način. Pri tem sodelujejo centificirana podjetja s
strani države in tudi sam bo ob koncu zahteval odgovornost vseh, če kaj ne bo narejeno. Vodotesnost bo
preverjena, to je sigurno.
Svetnik Srečko Horvat:
Na prejšnji seji je pri pobudah in vprašanjih dal predlog da se pristopi k pripravi OPPN-jev za vse
krajevne skupnosti v občini in je dobil odgovor, da je občinska uprava že pristopila k pripravi za tri vasi,
pa prosi, če lahko pove župan za katere tri vasi se gre in kdaj je predvideni zaključek in če so v tem času
možni predlogi in želje ter pripombe da podajo tisti krajani v katerih vaseh se bo to delalo. Nadalje ga
zanima (vprašanje 172) kakšne aktivnosti na naši obrtni coni v Beltincih so že izvedene in kakšne se
predvidevajo. V glasilu je bilo zapisano, da potekajo aktivnosti in ga zanima če je temu res tako in katere
so to. Obrtno cono imamo eno in edino ki je legalna in drugih namreč nimamo.
Župan dr. Matej Gomboši poda odgovor da se gre za tri vasi in sicer Ižakovce, Melince in Lipovce, ker tam
še ni prostorsko urejeno kot bi bilo treba in zato so te tri vasi bile v začetku izbrane. So v fazi sprejema in
seveda lahko občani sodelujejo, vse je določeno z zakonom in zato ni skrbi. Glede obrtne cone pa mu
pove, da je tista v Lipovcih delno tudi naša in da je ne smemo zanemarjati. Le-ta je še tudi pomembna,
saj tako ustrezne lokacije oz. stičišča tolikih evropskih koridorjev nikjer drugje ni. Glede beltinske pa se
išče rešitve v povezavi z obnovljivimi viri energije (geotermalna energija) da bi se pomagalo investitorjem
da bi se jim ponudilo energijo za njihovo dejavnost- torej interes za to našo cono obstaja.
Svetnik Igor Adžič:
Na prejšnji seji ni dobil ustreznega odgovora na svoje vprašanje saj občani še vedno ne vedo koliko stane
izgradnja kanalizacije v celoti, koliko je sredstev bilo iz kohezije, kakšen bo njihov delež, tako da je
odgovor bil v napačno smer zapisan-pobuda 175 iz 25. redne seje OS. Pod pobudo 176 iz prejšnje seje
OS je podal da bi bilo primerno, če občina pridobi lastniške in solastniške deleže v zavodih in ustanovah
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in že takrat je bilo jasno da to sprašuje za Pomurske lekarne, kjer imamo predstavnico in ne vemo v
kakšnem deležu smo zastopani saj je to ne nazadnje organizacija, ki ima kar nekaj milijonska sredstva in
kapital vemo kam se lahko preusmeri, če spremljamo pretekle denarne tokove. Aktivnosti naj se izpeljejo,
sklicuje pa se na 18. člen poslovnika OS. Zanima ga, da se točno izračuna delež na gospodinjstva kakšen
bo.
Župan mu odgovori, da številk v odgovoru svetnik ni dobil, saj še situacije vse niso znane. Vendar pa ga
naj ne skrbi, da bodo občani vse dobili pravočasno in tudi izračunano – o tem ni dvoma. Glede
Pomurskih lekarn pa se bo preverilo in pridobilo informacijo.
Svetnica Gena Virag:
Daje pojasnilo, glede na predlog gospoda svetnika Alojza Srake, da bi se prekinilo sejo in se udeležili
otvoritve folklornega festivala. Se pridružuje njegovemu predlogu, saj je to zelo pomembna prireditev v
naši občini in sama bo pet minut do osme zvečer sejo zapustila in se udeležila otvoritve. Zaradi ljudi ki
sodelujejo pri njegovi izvedbi in tudi vsled vsega ogromnega truda, ki ga vlagajo si zaslužijo našo
pozornost.
Župan odgovori, da se strinja s svetnico, da je to pomembna prireditev, ter da sam želi, da bi s sejo
končali pravočasno, da bi se lahko udeležili otvoritve festivala.
Svetnik Alojz Sraka:
Se zahvaljuje za odgovore, vendar pa vseh ni prebral, ker jih nekako dobijo vedno zadnji dan oz. tik pred
zdajci. Natančno ni pregledal odgovora glede plakatiranja, o čemer je govoril na prejšnji seji OS – še
vedno zagovarja stališče, da bi naj imeli oglaševanje društva v občini zastonj – moti ga še vedno to, da
Komuna zaračunava namestitev, odstranitev plakata in potem še vmes vse tiste dni, ko plakat visi
obešen- to ne more biti. Z njim se strinja tudi svetnik Petek Slavko.
Govora je nadalje bilo tudi v zvezi z razvojnimi načrti občine – velike se bodo zaključile – tako kanalizacija
kot tudi vodovod – ostaja pa denacionalizacija v občini. Naj si občina pridobi pooblaščenca in naj ga
plača če je potrebno in naj se tudi pri nas te zadeve enkrat že zaključijo. Občina naj naredi vse, kar je
možno na tem področju -pobuda 181.
Župan mu odgovori, da na področju denacionalizacije ni res da premalo delamo. Glede plakatiranja pa
mu poda odgovor, kot je zapisano in kot velja tudi v odloku.
Svetnik Slavko Petek:
Se v nadaljevanju svoje razprave naveže kot je že prej povedal na sam odlok. To področje - plakatiranja
predstavi kot to imajo urejeno v Murski Soboti. Meni, da ni namen ustanovitve Komune d.o.o. Beltinci za
to, da bi služila na račun domačih društev.
Glede ulične številke 14/a v Gančanih – to je nova hiša pri potoku Pinkava. Obljubljena je bila namreč
namestitev ulične razsvetljave, pa do tega še vedno ni prišlo kljub plačilu vseh potrebnih prispevkov.
Prav tako tam tudi ni cesta asfaltirana in se makadamska cesta zelo praši in onesnažuje fasado
stanovanjske hiše. – pobuda št. 182. Glede čiščenja in urejanja pokopališč kot je dal pobudo se
navezuje na njegov odgovor da bo treba tudi na tem področju se lotiti stvari drugače. Stroški so, saj se
razume,vendar pa se je preden ni bilo treba plačati urejanja vse uredilo v krajevni skupnosti, se je
pokosilo travo in je bilo tudi vse v redu. Zavedati se je potrebno, da je ljudem čedalje težje, plače so
nizke,čedalje več je odpuščanj, ljudje ne bodo zmogli plačevati in bodo raje dali grobove razdreti, to pa
tudi ni prav. Daje pobudo 183 da naj se razmisli o tem in najde neko drugo rešitev. Glede položnic za
NUSZ je minilo že pol leta in prvega obroka še vedno ni na položnicah prišlo do občanov.
Župan mu odgovori, da se bo za ta naslov preverilo kot predlaga oz. daje pobudo svetnik Alojz Sraka.
Cene glede vzdrževanja pokopališč pa smo iskali najnižje kot se le dalo, vendar pa so stroški zelo veliki in
je na tej službi tudi izguba. Videli bomo torej kako bo naprej za naslednje proračunsko obdobje, prav
tako pa obstaja dogovor z krajevnimi skupnostmi kot tudi so sklenjene pogodbe in soglasja in se bomo
usklajevali še naprej.
Podrobno to področje predstavi Janez Senica, direktor JKP Komune d.o.o. Beltinci, ki pove, da je vedno
tako, da dokler ni potrebno plačevati ni problemov, potem pa ko se naenkrat začne nekaj zaračunavati
pa so problemi. Prisotnim poda koliko stroškov in kakšni računi prihajajo na Komuno samo za odvoz
kontejnerjev iz pokopališč. Ne strinja se s tem, da sedaj, ko se je v vse vpletlo Komuno sedaj pa naj bo
ona za vse kriva.
Glede položnic za NUSZ smo si vzeli več časa in se je stanje maksimalno preverilo po celi občini in tako
so se tudi t.i. luknje po krajevnih skupnostih pokrile, tako da je sedaj zajetih v plačevanje nadomestila
po vaseh vključenih več površin in bodo vasi dobile še nekaj več sredstev s tega naslova.
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Svetnik Alojz Forjan:
Okrog kanalizacije, ki je sedaj izredno aktualna je sam pridobil drugo informacijo in jo želi deliti s
prisotnimi. Namreč izvedel je, da manjka soglasje za priklop ostalih delov. Moti ga glede vodotesnosti, ki
se jo bo preverjalo, da bi se to najprej preverilo na Melincih, saj tam že veselo smrdi in zanima ga zakaj
se to prej ni naredilo-vprašanje 173.
Župan mu odgovori, da niso vse linije bile pripravljene, ker niso bila podpisana vsa elektro soglasja, da bi
pognali tiste linije, eno črpališče je še ostalo, ampak se tam rešuje preko CSD Murska Sobota, ker je
oseba starejša. Vodotesnosti še niso končane, saj so v zadnji fazi kot je že prej povedal in obrazložil. Vse
pa se ureja, tako da se bodo vse linije aktivirale pravočasno.

AD 9 – Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne padavinske odpadne vode na območju
Občine Beltinci – druga obravnava.
Tatjana Trstenjak predstavi vsebino odloka.
Predsednik odbora za prostorsko planiranje, Štefan Perša poda poročilo in pove, da je bil odlok
obravnavan na njihovi 18. seji kjer je odbor o njegovi vsebini razpravljal in predlaga se OS da sprejme
odlok s pripombo, da se zaradi obračuna v Beltincih izdela kataster površin od katerih se odmeri
dejavnost oz. plačilo, ker vemo, da je edino v Beltincih kombinirani sistem, v drugih vaseh tega ni.
Odbor je imel skupno sejo z odborom za gospodarstvo in Štefan Perša doda, da je odbor za gospodarstvo
podal isto mnenje za sejo OS.
Predsednik komisije za statutarna in pravna vprašanja pove, da je le-ta na svoji 20. seji obravnavala
predmetni odlok – odlok je pregledala in ugotovila, da so vsebovane vse predlagane spremembe in
dopolnitve odloka in predlagajo OS da se odlok sprejme.
Pri tej točki podata svoje mnenje svetnika Štefan Perša in Igor Adžič.
V nadaljevanju predstavi vsebino odloka še direktor JKP Komune d.o.o. Beltinci, Janez Senica.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0.
Sklep št. 323/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 drugi obravnavi.

AD 10 – Seznanitev s Poročilom o polletni realizaciji Proračuna Občine Beltinci za leto 2013
Pri tej točki poda podrobno poročilo o polletni realizaciji Proračuna Občine Beltinci za leto 2013
računovodja Štefan Činč.
Predsednik odbora za proračun in finance, Roman Činč poda poročilo iz zadnje seje njihovega odbora in
poda vsebino sklepa za sprejem na OS.
Razprave pri tej točki ni, zato se predlaga glasovanje o predlaganem sklepu.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 13 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 0.
Sklep št. 324/V:
Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil s Poročilom o polletni realizaciji proračuna Občine
Beltinci za leto 2013. za nadaljnje nemoteno izvrševanje nalog se v proračunu za leto 2013
DODATNO zagotovijo sredstva za naslednje postavke, s tem, da se prerazporeditve opravijo s
prvim rebalansom:
9044025131 - OU - Tekoče vzdrževanje - občinske ceste - 60.000,00 eur.
9044204130 - OU - investicije - kolesarske steze - 23.000,00 eur.
9044204143 - OU - projekti LAS/LEADER Občina kot partner - 24.000,00 eur.
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AD 11 – Sklep o zadolžitvi Občine Beltinci

Uvodno pojasnilo poda župan dr. Matej Gomboši. Računovodja Štefan Činč predstavi vsebino sklepa o
zadolžitvi in njegova določila.
Predsednik odbora za proračun in finance, Roman Činč poda zaključke in sprejeti sklep njihovega
odbora, ki je na svoji seji obravnaval omenjeno vsebino sklepa-pametno bi bilo, če bi se občina zadolžila
le do neke mere in za čim krajšo dobo – torej za projekte, ki bodo realizirani in plačani v letu 2014 ter za
znesek do 500.000,00 evrov.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 0.
Sklep št. 325/V:
V skladu z določilom 15. člena Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2013, Občinski svet
Občine Beltinci pooblašča župana, da z najugodnejšim ponudnikom kredita, po pridobitvi soglasja
o zadolževanju s strani Ministrstva za finance, podpiše pogodbo o najemu dolgoročnega kredita v
višini do 780.000,00 eur za dobo vračanja do 10-ih let.

AD 12 – Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem v Občini Beltinci za leto 2013
Pri tej točko poda obrazlago omenjenega programa ukrepov Tatjana Trstenjak.
Odbor za prostorsko planiranje – predsednik Štefan Perša pove, da so omenjeno dopolnitev načrta
pregledali in o njem razpravljali na njihovi 18. Seji odbora in sprejeli sklep, da se OS predlaga, da ga v
predlagani obliki in vsebini sprejme oz. potrdi.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0.
Sklep št. 326/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Beltinci v letu 2013 v predloženi vsebini in obliki.

AD 13 – Sprejem Programa ukrepov za ohranjanje in
Beltinci za leto 2013

razvoj kmetijstva in podeželja v Občini

Uvodno obrazložitev pri tej točki poda Tatjana Trstenjak.
Predsednik odbora za kmetijstvo, Štefan Žižek predstavi program ukrepov in sklep, ki je bil sprejeti na
odboru za kmetijstvo na njihovi zadnji seji odbora.
Razprave pri tej točki ni, zato se predlaga glasovanje.
Ugotravljanje prisotnosti: Prisotnih je 14 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0.
Sklep št. 327/V:
Občinski set Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za kmetijstvo predlagani program ukrepov za
dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in odeželja v Občini Beltinci za leto
2013, predvidenih v 8, 10,11,13 in 19.c členu Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na
pdoročju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci kot sledi:
a) za ukrep iz 8. čl. pravilnika: »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo« točka
4.1. Posodabljanje kmetij-stroški za nakup rastlinjakov in opreme: investicije v rastlinjake,
zamenjava folije, namakalne cevi, folije za tkanine, talne-perfurirane folije); pomoč je do 40%
upravičenih stroškov. Okvirna skupna višina sredstev za ta ukrep je: 5.000,00 EUR;
b) za ukrep iz 8. čl. pravilnika: »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo« točka
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4.1. Posodabljanje kmetij-stroški opreme za hleve (privezi, boksi, inštalacije, mlekovodi,
napajalniki, računalniški programi, stroški opreme pomožnih objektov-pokrivne mreže za silose).
Okvirna skupna višina sredstev za ta ukrep je: 4.500,00 EUR;
c) za ukrep iz 8. čl. pravilnika: »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo« točka
4.1. Posodabljanje kmetij-stroški nakupa in postavitve mrež proti toči v sadovnjakih; minimalna
površina površine sadovnjaka, ko se pomoč lahko dodeli je 15 arov, višina pomoči je do 30%
upravičenih stroškov. Okvirna skupna višina sredstev za ta ukrep je: 4.000,00 EUR;
č) Za ukrep iz 10. čl. pravilnika »Pomoč za plačilo zavarovalnih premij« za ukrep iz 4. točkesofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje živali zaradi bolezni; pomoč je do 20 %
vrednosti oz. upravičenih stroškov. Skupna okvirna višina sredstev za ta ukrep je: 500,00 EUR.
d) za ukrep iz 11. čl. pravilnika »Pomoč za arondacijo (zaokrožitev) zemljišč« se sofinancira 100%
za upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov (za plačilo upravne takse za odobritev
pravnega posla, za notarsko overitev pogodbe in za plačilo takse za zemljiškoknjižni predlog);
skupna okvirna višina za izvedbo tega ukrepa je 3.000,00 EUR;
e) za ukrep iz 13. čl. pravilnika »Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju«izobraževanje usposabljanje kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu;
intenzivnost
pomoči 50% upravičenih stroškov. Okvirna višina sredstev za izvedbo tega ta ukrepa je 500,00
EUR.
f) za ukrep iz 19. c. čl. pravilnika: Podpora ohranjanju oz. povečavanju rodovitnosti tal- 50 %
upravičenih stroškov nakupa sredstev za uravnavanje Ph vrednosti oz. analize tal. Okvirna skupna
višina sredstev za ta ukrep je: 42.500,00 EUR.
V primeru neizkoriščenosti sredstev za določeni ukrep se razpoložljiva sredstva lahko prenesejo
za ukrep, kjer bo to potrebno.

AD 14 – Sofinanciranje avtobusnih prevozov OŠ učencev v OŠ Beltinci v šolskem letu 2013-2014
Predsednik odbora za negospodarstvo, Slavko Petek pove, da so obravnavali omenjeni predlog
sofinanciranja avtobusnih prevozov OŠ učencev v OŠ Beltinci za naslednje šolsko leto in sprejeli sklep
kot se ga predlaga tudi za to sejo OS.
Razprave pri tej točki ni bilo.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.
Sklep št. 328/V:
1. Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da se v šolskem letu 2013/2014 iz občinskega
proračuna 100 % sofinancirajo (avtobusni) prevozi vseh učencev-vozačev v OŠ Beltinci in
nazaj domov (katerih prebivališče je oddaljeno manj kot 4 km od OŠ Beltinci iz vasi
gančani, Lipovci, Braotnci, Ižakovci, prevozi učencev 1. razredov iz vseh vasi v občini in
tudi prevozi ostalih OŠ učencev iz vasi Melinci, iz zaselkov Hraščice in Nemščak iz vasi
Lipa).
2. Sklep začne veljati takoj po sprejetju, uporablja pa se od 01.09.2013 naprej.

AD 15 – Soglasje k ceniku storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja.
Pri tej točki podata poročilo: odbor za proračun in finance ter v imenu odbora za gospodarstvo, Štefan
Žižek.
Roman Činč, predsednik odbora za proračun in finance pove, da je obravnaval odbor to temo in
ugotavljali, da sicer sodimo med tiste, kjer je ogrevanje dražje, vendar pa lahko povemo da so stvari
ugodnejše kot so bile pred časom, zato se odbor strinja s predlagano metodologijo.
Štefan Žižek pove, da tudi odbor za gospodarstvo daje svoje mnenje k podaji soglasja k ceniku storitev
oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja.
Slavko Petek iznese svoj dvom, da dejansko ni proti temu predlogu, vendar pa ga čudi, da mora občina
dajati soglasje, ker baje drugje to ni potrebno. Vendar pa kot je dodala Tatjana Trstenjak bi naj na
podlagi inšpekcijskega nadzora, ki je bil izvršen bila podana prošnja da se naj soglasje poda, tako je
zapisano v odločbi le-te.
Vsebino omenjenega ogrevanja je prisotnim podala Tatjana Trstenjak. Na seji je bil prisoten direktor
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Douma d.o.o. Beltinci, gospod Alojz Benkovič, ki pove, da je občina odjemalec v tem primeru ter da
uredba iz leta 2012 pravi, da potrditev cene potrebujejo podjetja, ki imajo moč večjo od enega megavata
in tako je naložila inšpekcija, da mora OS to potrditi, da pošljejo na ministrstvo za gospodarstvo. Sam
tudi zagotovi, da je, glede na primerjanje cen drugod po Sloveniji, le-ta naša med najnižjimi.
S tem se razprava zaključi in predlaga se glasovanje o predlagani vsebini sklepa.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.

Sklep št. 329/V:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k Ceniku storitev oskrbe s paro in toplo vodo za
namene daljinskega ogrevanja, dobavitelja toplotne energije DOUM d.o.o, Mladinska ul. 4, 9231
Beltinci z dne 21. junij 2013.

Ker je bil s tem dnevni red 26. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, je župan dr. Matej
Gomboši sejo zaključil ob 19.50 uri.
Posnetek te seje se hrani v Arhivu Občine Beltinci na DVD-ju.

Zapisala:
Lilijana ŽIŽEK

Župan:
dr. Matej GOMBOŠI
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