OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
ZAPISNIK
18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI,
ki je bila v torek, 31.07.2012 ob 17.00 uri
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci

PRISOTNI:

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

ODSOTNI:

Roman ČINČ, Alojz SRAKA, Matej ZAVEC.

PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik NO Izidor Lebar, predstavnik DRI Aleš Pavšek, direktor JKP
Komuna d.o.o. Beltinci Janez Senica, ravnateljica Vrtca Beltinci Martina Vidonja, v.d. direktorja OU,
Venčeslav Smodiš, računovodja v OU Štefan Činč.
Sejo vodil: dr. Matej Gomboši, župan.
Župan, dr. Matej Gomboši pozdravi vse prisotne in prebere dnevni red 18. redne seje Občinskega sveta
Občine Beltinci. Predlaga razširitev dnevnega reda s točko o imenovanju strokovne komisije za pospeševanje
podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Občini Beltinci, ki naj se, ker je mandatna, uvrsti takoj za 2.
točko. Prejšnja komisija namreč ni bila imenovana v skladu s Poslovnikom (ni imela večine članov iz OS), zato
jo je potrebno imenovati na novo, da lahko čimprej prične z delom.
Prisotni se na razpravo niso odzvali, zato se da predlog o razširitvi dnevnega reda na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 0.
Sklep št. 223/V:
Dnevni red 18. redne seje OS se razširi z dodatno točko o imenovanju strokovne komisije za
pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Občini Beltinci.
Nato sledi glasovanje o tako spremenjenem dnevnem redu 18. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 1.
Sklep št. 224/V:
1. Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
2. Imenovanje strokovne komisije za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v
Občini Beltinci.
3. Sprejem sklepa o potrditvi predinvesticijske zasnove za oskrbo s pitno vodo Pomurja-sistem B.
4. Sprejem sklepa o določitvi-uskladitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v
javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci in sklepa o podaji soglasja k Pravilnik o
načinu in postopkih obračunavanja oskrbe otrok, vključenih v vzgojno varstvene programe v
Vrtcu Beltinci.
5. Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Beltinci za leto 2012.
6. Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini.
7. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
8. Potrditev predloga sofinanciranja programov kulturnih društev in kulturnih projektov v Občini
Beltinci.

AD 1 - Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Župan odpre razpravo in obenem poudari, da so sklepi prejšnje seje realizirani. Prisotni niso imeli pripomb,
zato se izvede glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
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Sklep št. 225/V:
Sprejme se vsebina zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani vsebini.

AD 2 - Imenovanje strokovne komisije za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v
Občini Beltinci
Župan predstavi potek potrditve te komisije in njene naloge. Prejšnja komisija ni bila imenovana v skladu s
Poslovnikom, ker ni imela večine članov iz Občinskega sveta, zato je potrebno zadevo korigirati in predlaga
nove člane:
− MARJAN BALAŽIC, Bratonci 114, 9231 Beltinci – predsednik,
− GENOVEFA VIRAG, Bratonci 39, 9231 Beltinci – članica,
− ALOJZ SRAKA, Lipovci 64, 9231 Beltinci – član,
− MARKO MOČNIK, Lipovci 35, 9231 Beltinci – član,
− ZVER BOŠTJAN, Ižakovci 147, 9231 Beltinci – član
G. Igor Adžič se ne strinja s tem, da so člani dobili gradivo za tako pomembno točko šele tik pred sejo. Prav
tako je opozoril na nepravilni potek komunikacije, preko katerega je bil Alojz Sraka, ki se nahaja na dopustu,
obveščen oz. povprašan o tem ali bi sodeloval v taki komisiji. Tja naj bi ga namreč poklical svetnik Matej
Zavec. Igor Adžič opominja, da bi morala ta komunikacija potekati preko za to pristojnih oseb, Alojz Sraka pa
bi moral podpisati pisno soglasje za sodelovanje v tej komisiji. G. Zavec naj bi prav tako g. Sraki povedal, da
so se v zvezi s prejšnjo komisijo pojavljali določeni dvomi v verodostojnost dodeljevanja sredstev, saj naj bi bili
prejemniki sredstev stranke računovodskega servisa v lasti g. Ružiča, ki je bil član prejšnje komisije. Sam je
te navedbe preveril in ugotovil, da nobeden od lanskoletnih prejemnikov sredstev ni stranka računovodskega
servisa g. Ružiča. Prav tako se je g. Adžič vprašal tudi o zakonitosti in verodostojnosti odločitev prejšnje
komisije, če le-ta ni bila pravilno imenovana.
Župan zanika očitke o obtoževanju člana komisije, pravi, da je imenovanje nove komisije posledica tega, da
prejšnja ni bila imenovana v skladu s Poslovnikom, za novo imenovanje pa obstajajo vse pravne podlage. Kar
se tiče klicev svetnika svetniku pa pravi, da se svetniki med sabo seveda lahko kličejo za mnenja, pripombe,
predloge, da je tovrstna komunikacija celo zaželena.
Ga. Genovefa Virag je povedala, da je tudi sama predlagana v navedeno komisijo in da je njo poklical v.d.
direktor OU, jo povprašal če se strinja in jo povabil, da pride podpisat soglasje. Je pa sicer sama mislila, da se
ta komisija imenuje vsako leto na novo.
G. Perša Štefan pravi, da je tudi njega poklical g. Zavec kot predsednik mandatne komisije in ga vprašal, če
ima kak predlog za novega člana te komisije. Predlagal je mag. Boštjana Zver.
Ker se ostali niso prijavili k razpravi, je sledilo glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 4.
Sklep št. 226/V:
V komisijo za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Občini Beltinci se imenujejo
− MARJAN BALAŽIC, Bratonci 114, 9231 Beltinci – predsednik,
− GENOVEFA VIRAG, Bratonci 39, 9231 Beltinci – članica,
− ALOJZ SRAKA, Lipovci 64, 9231 Beltinci – član,
− MARKO MOČNIK, Lipovci 35, 9231 Beltinci – član,
− ZVER BOŠTJAN, Ižakovci 147, 9231 Beltinci – član.
AD 3 - Sprejem sklepa o potrditvi predinvesticijske zasnove za oskrbo s pitno vodo Pomurja-sistem B
Župan pove, da je v predinvesticijski zasnovi za oskrbo s pitno vodo Pomurja – sistem B prišlo do določenih
sprememb, zato je pozval predstavnika DRI, da predstavi in pojasni spremembe.
G. Pavšek predstavi predinvesticijsko zasnovo kot celoto in potem še spremembe, ki so se pojavile za Občino
Beltinci.
Razmišljanje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe na to tematiko je podal
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predsednik Odbora g. Marjan Balažic, saj je Odbor to točko obravnaval na svoji seji. Odbor potrditvi
predinvesticijske zasnove ni bil naklonjen.
V razpravi je g. Ferčak izpostavil zapostavljenost regije v ocenjevanju zemljišč ter izrazil skrb za gradnjo
vodovoda, kjer se boji, da bodo zopet velik del stroškov na koncu nosile občine. Ostali v razpravi niso
sodelovali.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA:1. PROTI: 14.
Sklep št. 227/V:
Občinski svet Občine Beltinci ne potrdi Predinvesticijske zasnove za Oskrbo s pitno vodo Pomurja sistem B, ki ga je julija 2012 izdelala družba DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture
d.o.o., Ulica talcev 24, Maribor, ker iz predložene zasnove izhaja preveč dilem (prevrednotenje cene
dokumentacije, podvrednotenje cene odkupa zemljišč, podvrednotenje cene izvedbe omrežja).

AD 4 - Sprejem sklepa o določitvi-uskladitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v
javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci in sklepa o podaji soglasja k Pravilnik o načinu in
postopkih obračunavanja oskrbe otrok, vključenih v vzgojno varstvene programe v Vrtcu Beltinci
Po uvodni besedi župana gradivo predstavi ravnateljica Vrtca Beltinci ga. Martina Vidonja. Povedala je, da se
bo cena programov predšolske vzgoje po novem nekoliko znižala ter predstavila spremembo v Pravilniku, po
kateri bo dosedanje plačilo 20% cene enega meseca, če je bil otrok oba počitniška meseca odsoten iz vrtca,
zamenjalo določilo, da bosta v tem primeru oba meseca popolnoma oproščena plačila za starše.
Mnenje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je podal predsednik odbora G. Slavko
Petek. Odbor predlaga potrditev obeh predlaganih sklepov.
Ga. Gena Virag je predlagala, da bi se za znižano ceno vrtca razbremenilo starše, občina pa naj bi plačevala
enako vsoto kot doslej. Župan odgovarja, da sami ukrepi že tako ali tako peljejo v to smer, da bodo starši
plačevali manj, občina pa ima v ustreznih aktih določeno, kakšen del se sofinancira oz. da po novem o tem
odloča Center za socialno delo.
Glasovanje je potekalo v dveh delih, za vsak predlog sklepa posebej.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 228/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Sklep o določitvi-uskladitvi cene programov predšolske vzgoje in
plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu v Vrtec Beltinci.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0.
Sklep št. 229/V:
Občinski svet daje soglasje k Pravilniku o načinu in postopkih obračunavanja oskrbe otrok, vključenih
v vzgojno varstvene programe v Vrtcu Beltinci, ki ga je sprejel Svet Vrtca dne 23.07.2012.

AD 5 - Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Beltinci za leto 2012.
Izvrševanje proračuna Občine Beltinci je predstavil računovodja g. Štefan Činč.
Razprave pri tej točki ni bilo in tudi ne glasovanja.

AD 6 - Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini
Župan je predstavil nekaj obvestil. S ciljem varčevanja smo se priključili novemu načinu pridobivanja
električne energije v občini, ki ga pelje Skupnost občin Slovenije za več občin in javnih organizacij v državi. Na
področju delovanja elektrarn na Muri smo v sodelovanju z Občino Veržej sporočili podjetju Dravske
elektrarne, da želimo biti čimbolj vključeni v načrtovanje te investicije v našem okolju. Direktor podjetja nas je
v tej smeri tudi že povabil na naslednje srečanje, ki ga bodo imeli na to temo. Aktivno bi radi sodelovali tudi v

3

štipendijski shemi, ki jo izvaja RRA Mura skupaj s podjetji iz regije, kjer 50 % zneska štipendije sofinancira
Evropska Unija, 50 % pa podjetja. V tej smeri se dogovarjamo, da bi Občina Beltinci naša podjetja z določenim
delom sofinanciranja sredstev razbremenila in tako pomagala tako njim kot tudi študentom. Svojo dosedanjo
obliko štipendiranja študentov naše občine bi obdržali in se tej še dodatno priključili. Komisije za dodeljevanje
dotacij društvom so večinoma opravile s svojim delom, tako da trenutno potekajo tudi že izplačila dotacij. Na
področju kanalizacije se dela nadaljujejo, ob tem pa, kolikor nam le dopušča finančno stanje, izboljšujemo
tudi nekatere ceste ter rešujemo določene točke odvodnjavanj. Več investicij se v teh poletnih mesecih izvaja
tudi v šoli in vrtcih, kjer smo ponekod namestili igrala ter v Gančanih staro kurjavo nadomestili s toplotno
črpalko. Presenečeni pa smo bili tudi nad pozitivnim odzivom občanov glede projekta kmečke tržnice, ki bi jo
radi postavili v občinskem središču. Kar nekaj domačinov se je namreč oglasilo, da so zainteresirani za
prodajo svojih izdelkov na tovrstni način, tako da se aktivnosti v zvezi z izvedbo tega projekta nadaljujejo.

AD 7 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci
Svetnik SLAVKO PETEK:
Veliko je bilo obvestil glede ambrozije ampak vsebine vseh so se več ali manj nanašale na kmetijske površine,
zato postavlja vprašanje št. 97, kako pa je z odstranjevanjem ambrozije ob cestah? Na nekaterih delih je
namreč zelo visoka in bi jo bilo treba še pred cvetenjem odstraniti in s tem preprečiti težke alergijske reakcije
nekaterih ljudi. Nadalje opozarja ter daje pobudo št. 142, da bi bilo potrebno merila za dodeljevanje dotacij
društvom še bolj poenostaviti, saj so preveč razširjena, kar se je najbolj pokazalo ob samem ocenjevanju
posameznih komisij. Odbori so sicer res obravnavali in potrdili vse pravilnike a časa za natančnejšo
obravnavo ni bilo dovolj. Zahvalil se je še organizatorju Mednarodnega folklornega festivala KUD Beltinci za
dobro izpeljano prireditev ter krajevnim skupnostim za sodelovanje na njej. Okaral pa je župana, da se
prireditve ni udeležil oz. je bil na njej prisoten samo v soboto, pa še to po predhodnem klicu predsednice
KUDa. Na tak način je kar nekaj povabljenih gostov ostalo brez njegovega sprejema, kar se za župana ne
spodobi. Sprašuje se, zakaj občina namenja mesečno 480 EUR podjetju, ki naj bi skrbelo za boljši ugled
občine, če se župan potem tako pomembnega dogodka v občini ne udeleži. Kar se elektrifikacije festivala tiče,
pa želi, da se podjetju, ki je izvedlo storitev, iz občinskega proračuna tudi izvrši plačilo, saj so svetniki tam
potrdili enak obseg sredstev za prireditve za tekoče leto, kot je bil v preteklem letu in bi tako za ta namen
morala obstajati sredstva.
Župan mu odgovarja, da sta tako Občina Beltinci kot tudi Cestno podjetje že pričela s košnjo ambrozije, tako
da bo čimprej odstranjena. Kar se tiče Pravilnikov za dodeljevanje dotacij društvom se ne strinja, da ni bilo
dovolj časa, saj so bili pravilniki v javni obravnavi skorajda dva meseca. So pa še možne izboljšave, saj smo
računali na to, da se bodo pomanjkljivosti pokazale po izvedbi ocenjevanj. Kar pa se tiče Folklornega festivala,
pa je bil župan na njem prisoten ob otvoritvi v četrtek in cel večer v soboto z ministrico. Seveda ne drži, da
samo zaradi klica predsednice KUD-a. Omenjena je le sporočila županu kdaj ministrica prispe, ker je bil Kud
koordinator obiska ministrice. Kud je tudi slabo skoordiniral prihod ministrice saj ni ni ustrezno dogovoril
točko sprejema in je tako prišlo do tega da ministrica ni vedela kje natančno že čakajo župan in svetniki na
njo.
Glede stroškov festivala pa je občina pokrila že zelo dosti stroškov za festival. Plačali smo varnost, vso
porabljeno elektriko, Kud dobi brezplačno občinski šotor in prostor v parku, kjer še zaračunava vstopnino in
izobeša lastne sponzorje, javni delavci kar nekaj tednov pripravljajo vse v parku. Nenazadnje dobi Kud
Beltinci še poleg vsega naštetega še dodatno 11.000 EUR za svoje delovanje in festival iz občinskega
proračuna. Ostala kulturna društva, ki tudi delujejo na državnem in mednarodnem nivoju, dobijo tudi 10x
manj sredstev. Po kontroli proračuna se je ugotovilo pomanjkanje sredstev na postavki prireditev, zato je
župan o tem vnaprej obvestil Kud kot organizatorje. Račun za postavite električnih kablov in ozvočenja tako
občina več ni mogla plačati. Ker želimo enakopravnost med krajevnimi skupnosti pričakujemo, da bo tako kot
vse ostale krajevne skupnosti, tudi krajevna skupnost Beltinci vsaj v tem majhnem delu pokazala svojo
podporo festivalu, ki se odvija na njenem področju.
Svetnica GENOVEFA VIRAG:
Postavila je vprašanje št. 98 in sicer da naj se komunalni prispevek za objekte, ki so v lasti občine ali KS krije
iz nenamenskih sredstev občinskega proračuna, saj bodo drugače društva imela velike težave pri plačevanju
tako visokih zneskov prispevka. V tem primeru tudi prosi za povrnitev zneska komunalnega prispevka v višini
4.500 EUR, ki ga je plačalo TD Bratonci za namen izgradnje »Turistična hišica v Bratoncih«. Pohvalila je delo
g. Cirila Frasa iz Bratoncev pri izgradnji kanalizacije v Bratoncih ter opozorila oz. dala pobudo št. 143, da pri
ocenjevanju turističnih programov in projektov društev ni bilo točkovnika za določen projekt zato prosi, da se
to dopolni. Tudi sama je poudarila pomembnost folklornega festivala za občino in občane in četudi je sobotni
popoldne res posvečen posameznim krajevnim skupnostim, da se predstavijo tudi s svojo značilno kulinariko
in postane to potem že veselica, je tudi to vseeno zares lepa priložnost za druženje in družabnost občanov in
ima kot tako tudi svoj velik pomen.
Župan odgovarja, da imajo svetniki glede komunalnega prispevka možnost, da spremenijo odlok, v tej zvezi je
besedo dal tudi v.d. direktorju občinske uprave Venčeslavu Smodiš. Le-ta je povedal, da v obstoječem odloku
ni dopustna kakršnakoli možnost oprostitve plačila komunalnega prispevka, da pa res obstaja možnost
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spremembe odloka, kar pa se bo preučilo. S tem, da pa tudi če pride do spremembe odloka, ne bo mogel
veljati za nazaj. Ga. Virag replicira, da so že ob začetku projekta želeli, da bi pri projektu sodelovala tudi
občina in jim tako že takrat ne bi bilo potrebno plačati komunalnega prispevka. Razočarana je nad slabim
svetovanjem občine v tej zvezi. G. Smodiš odgovarja, da občina nima podeljena stavbne pravice, saj jo ima TD
Bratonci in občina kot taka v tem primeru tudi ne more po veljavnem odloku oprostiti oz. nadomestiti plačila
prispevka. Župan je še ga. Virag dejal, da bo projektna pisarna na občini TD-ju Bratonci pomagala s pripravo
prijavne dokumentacije na ustrezen razpis kot to dela že za druge projekte po občini. Kar se tiče točkovnika
pri ocenjevanju turističnih društev pa je poudaril, da komisija pač mora spoštovati veljaven pravilnik.
G. Štefan Žižek replicira na temo komunalnega prispevka. Predlaga (predlog št. 95), da se odlok res spremeni
tako, da se ukine plačevanje komunalnega prispevka za krajevne skupnosti in društva. TD Bratonci pa
predlaga (predlog št. 96), da napišejo vlogo in se bo poiskal način, da se jim bo plačani komunalni prispevek
lahko kompenziral.
Svetnik MARJAN BALAŽIC:
Strinja se g. Petkom o nevarnostih ambrozije, kljub temu pa meni, da ljudje še vseeno niso dovolj obveščeni o
tem in predlaga (predlog št. 97), da se opozorila, ki se nahaja na spletni strani, objavi tudi na internem
kanalu televizije.
Župan se strinja o pomembnosti osveščenosti in informiranja ljudi, zato se bo opozorilo ustrezno objavilo.
Svetnik MARTIN DUH:
Ne strinja se z odgovori na Pobude in vprašanja s 16. redne seje, a bo drugič povedal, zakaj ne. Zdaj želi
opozoriti na nevarnost v zvezi s poplavami reke Mure oz. na manjkajoči del nasipa med Melinci in Ižakovci.
Aktivnosti v tej smeri so se sicer že prej izvajale, do nekih konkretnih realizacij pa ni prišlo. Zato prosi
(pobuda št. 144) občinsko upravo, da izvede nove aktivnosti v zvezi s tem, da bo prišlo do nekih konkretnih
rezultatov. Naj se povečajo pritiski na ustrezna ministrstva, hkrati pa naj občinska uprava predloži neke
dokumente, kaj se je skozi leta že naredilo v tej zvezi, kateri dokumenti so se predložili državnim organom v
zvezi s tem.
Župan je povedal, da se tudi sam zaveda nevarnosti reke, zato je že urgiral na ministrstvo v zvezi s tem.
Zadnja aktivnost vlade na tem področju je sklic javne razprave o področjih poplavne ogroženosti, v katero se
bomo aktivno vključili tudi sami.
Svetnik BOJAN ŽERDIN:
Vprašanje št. 99: Kako je s projekti za kolesarsko stezo med Lipo in Gomilicami? Poudarja pomembnost te
kolesarske steze za krajane Lipe, ki imajo župnijo v Turnišču kot tudi za turiste. Dodaja še predlog št. 98, da
bi se opozorila glede ambrozije, ki so objavljena na spletni strani v tiskani obliki poslala vsem gospodinjstvom
v občini, saj bi na ta način zares maksimirali obveščenost ljudi o njenih nevarnostih.
Župan pove, da se projektiranje kolesarske steze zaključuje, v to projektiranje pa je vključeno tudi
projektiranje ceste skozi Lipo, ki je v zelo slabem stanju kot tudi pločniki in avtobusna postaja. Ker pa je to
državna cesta, je tu birokracija toliko zahtevnejša in posledično daljša.
Svetnik ŠTEFAN PERŠA:
Daje pobudo št. 145, naj občinska uprava vključi kmetijsko inšpekcijo in Zavod za zdravstveno varstvo. Kar
se tiče poplavnih nasipov, dodaja na že prej povedano, da je potrebno učvrstiti celotni nasip od Dokležovja do
Melincev. Zato daje pobudo št. 146, da naj Ministrstvo za okolje pohiti z dograditvijo, razširitvijo in
učvrstitvijo nasipa. Prav tako dodaja predlog št. 99, da naj se v Odlok o komunalnem prispevku doda člen, ki
bo oprostil navedenega plačila društva v Občini Beltinci.
Svetnik ALOJZ LADISLAV HORVAT:
Postavlja vprašanje št. 100, kako je možno, da je bilo v četrtek dopoldne v časopisu Vestnik že objavljeno, da
občina nima denarja za plačilo elektrike folklornega festivala, če pa je komisija za dodeljevanje dotacij
kulturnim društvom zasedala komaj v četrtek popoldne. Župan mu je odgovoril, da sam nima vpliva na to, kaj
je bilo objavljeno v Vestniku. Je pa ob tem poudaril, da je komisija dodelila KUDu Beltinci velik del vseh
sredstev, ki so bila na razpolago za sofinanciranje vseh kulturnih društev in s tem ponovno poudaril
pripravljenost občine za pomoč pri organizaciji festivala. G. Horvat je imel v nadaljevanju še vprašanje št.
101 glede sredstev, ki jih je Občina Beltinci namenila Zdravstvenemu domu Murska Sobota, zdaj pa ni
nobene povratne informacije o trenutnem finančnem stanju te institucije. Župan mu je odgovoril, da je za
tovrstno kontrolo imenovana posebna komisija ampak nekih njenih ugotovitev še ni. G. Horvat je še vprašal
(vprašanje št. 102) ali je direktorica Žižek Sapač obvestila Občino Beltinci, da hoče izstopiti iz zdravstvenih
zavodov. Župan mu je odgovoril, da tovrstne informacije ni prejel.
Svetnik ALOJZ FORJAN:
Postavil je vprašanje št. 103, kako je s preplastitvijo kolesarske steze na Melincih in pojasnilo v zvezi z
vodovodnimi merilci. Ponekod imajo zmontirana dva vodovodna merilca, drugi bi naj bil za živino in ostale
živali in oproščen plačila takse. Več ljudi pa ga je že opozorilo, da če na tem drugem merilcu ne porabijo več
kot 10m3 vode, jih stane skorajda več kot če bi morali plačati takso, saj si na tem merilcu občina zaračunava
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vzdrževanje. Opozarja na nesmotrnost stroškov takega vzdrževanja, saj ga popisovalec popiše istočasno ob
popisovanju prvega merilca, drugega vzdrževanja pa tu ne vidi. Župan mu je odgovoril, da je projektiranje
kolesarske steze skozi Melince v zaključni fazi kot del kolesarske steze ki bo potekala od začetka meje občine v
Dokležovju do konca meje v Melincih. Če pa rabi še dodatna pojasnila v zvezi z vodovodnimi merilci, pa naj se
obrne na Komuno Beltinci d.o.o., kjer mu bodo vse pojasnili. Na temo vodovodnih merilcev se je oglasil še v.d.
direktor OU g. Smodiš in povedal, da se za drugi vodovodni merilec taksa ne plačuje, plača pa se vzdrževanje.
Ceno vzdrževanja merilcev določa Nadzorni svet Komune Beltinci in da se je v tej zvezi potrebno obrniti na
njih. G. Forjan mu je repliciral, da je sam povedal ravno tako, ampak da ne vidi smiselnosti plačevanja
vzdrževanja drugega merilca.

Svetnik JOŽE FERČAK:
Glede ceste med Lipo in Gomilicami je povedal, da bi občina morala izdelati finančni plan glede odvodnjavanja
in pločnikov, sredstva pa predvideti v proračunu. Da verjetno ni največji problem, da projektiranje še ni
zaključeno ampak to, da trenutno teh sredstev ni na razpolago. Zato daje pobudo št. 147, da naj se to
čimprej uredi, da se bo lahko cesta tudi v naslednjem letu primerno uredila. Strinjal se je z ostalimi svetniki
glede rešitve poplavnih nevarnosti reke Mure in poudaril, da se zadeve verjetno ne bodo začele hitreje odvijati,
če ne bomo v občini in pokrajini agresivneje izvajali ustreznih akcij v tej smeri. Opozarja pa na prepustna
vratca na nasipih, ki smo jih l. 2005 »zabüjrali« z vrečami peska in so do danes ostale v takem stanju, nihče
jih sproti ne pregleduje in obnavlja. Podal je še vprašanje št. 104 glede projekta, v katerem je zajeta tudi
ureditev ceste Pinkava med Gančani in Lipo, kako daleč so aktivnosti v zvezi s tem. Župan mu je podal
odgovor glede ceste Lipa Gomilice, da je to državni projekt, da je potrebno projektne načrte dati na ministrstvo
v potrditev in šele potem je smiselno načrtovati finančna sredstva z naše strani. Je pa državna birokracija
tista, ki zadevo zelo upočasnjuje. Kar se tiče poplav reke Mure, si je zadevo ob zadnjih poplavah tudi sam
ogledal na terenu in se povsem strinja, da je potrebno sprotno in učinkovito vzdrževanje, zato bomo na
ustrezne inštitucije tudi apelirali v zvezi s tem. Pri projektu, kjer je zajeta ureditev omenjene ceste Pinkava, pa
še čakamo na odgovor ministrstva, kateri so tisti projekti, ki so prioritetni pri prijavi na razpis regij, kamor se
bomo prijavili s tem našim projektom.
Svetnik ŠTEFAN ŽIŽEK:
Ima vprašanje št. 105 glede novih stolov na tribunah stadiona v Beltincih. Zanima ga, ali je bila občina
plačnik te investicije. Ostale krajevne skupnosti naj bi namreč vse bile na nek način upravičene do povrnitve
dela stroškov za vzdrževanje športnih objektov, zato ima pobudo št. 148, da se v naslednjem letu zopet izvede
razpis za sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov v občini, tako kot je bil tudi v lanskem letu. Župan mu
je odgovoril, da je bilo potrebno zaradi zahtev tekmovanj v višjih ligah in evropskih tekmovanjih, kamor sta se
uvrstila ženski in moški nogometni klub, posodobiti določene stvari, kar se tiče razpisa za vzdrževanje
športnih objektov pa je to predmet razmisleka za naprej, saj so se pri prejšnjem razpisu namreč pojavili
določeni pomisleki o njegovi smotrnosti, zato ga v letošnjem letu ni bilo.
Svetnik SREČKO HORVAT:
Podal je predlog št. 100 glede odvoza fekalij v vaseh, kjer še ni kanalizacije. V Dokležovju bo eno glavnih
črpališč za Pomurski vodovod in glede na to, da ljudje plačujejo takso za obremenjevanje voda, prav tako pa
imajo tudi probleme z nastalimi fekalijami, katerih odvoz je tudi treba plačati, predlaga, da te stroške, dokler
ne bo delovala kanalizacija, plača Občina Beltinci iz postavke za obremenjevanje voda. Prosi, da se o tej zadevi
čim prej razmisli. Župan odgovarja, da globalno želimo to stvar urediti s čimprejšnjo izgradnjo čistilne naprave
in s tem začetka obratovanja kanalizacije, do tedaj pa bomo ta predlog vzeli na znanje in ga preučili.
Ker ostali prisotni niso imeli več pobud in vprašanj, seja pa je se časovno zavlekla že malo čez dve uri trajanja
ampak je za obravnavo ostala le še ena točka, je župan prisotne vprašal ali se strinjajo, da brez pavze
predelajo še to točko. Prisotni so se s predlogom strinjali.
AD 8 - Potrditev predloga sofinanciranja programov kulturnih društev in kulturnih projektov v Občini
Beltinci
Župan je povedal, da je pri dodeljevanju dotacij za kulturna društva še potrebna potrditev občinskega sveta,
saj je tu v veljavi še stari pravilnik, za ostala področja dodeljevanja dotacij pa potrditev občinskega sveta več
ne bo potrebna. V razpravi ni sodeloval nihče, zato je sledilo glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 230/V:
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje predlog sofinanciranja programov kulturnih društev in kulturnih
projektov v Občini Beltinci za leto 2012 po predloženem razdelilniku, ki ga je pripravila Komisija za
odpiranje prispelih vlog in vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih projektov in sicer:
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RAZDELILNIK KULTURNA DRUŠTVA IN PROJEKTI
1

KUD Beltinci

11.000,00 EUR

2

KUD DOLINEC Gančani

900,00 EUR

3

KD Lipa

900,00 EUR

4

KUD Melinci

1.700,00 EUR

5

KUD Števan Kuhar Bratonci

1.000,00 EUR

6

KUD Lipovci

1.500,00 EUR

7

DKLI Ižakovci

1.100,00 EUR

8

KD MARKO BELTINCI

1.300,00 EUR

9

Društvo Aquila

1.460,00 EUR

SKUPAJ

20.860,00 EUR

S tem je bil dnevni red 18. redne seje občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, zato je župan dr. Matej
Gomboši sejo zaključil ob 19.20 uri.

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

Zapisala:
Aleksandra MESARIČ

Župan:
dr. Matej GOMBOŠI
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