OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
ZAPISNIK
8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI,
ki je bila 26.07.2011 ob 17.00 uri v prostorih Občine Beltinci,
Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci

PRISOTNI:

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

ODSOTNI:

Dušan HORVAT, Igor ADŽIČ, Marjan SMODIŠ, Matej ZAVEC.

PRISOTNI OSTALI
VABLJENI:
Višja svetovalka III v občinski upravi, Tatjana Trstenjak,
predsednik NO, Izidor Lebar, predstavnik Komisije za izvedbo in
objavo javnega razpisa za podelitev nagrad in priznanj Občine Beltinci,
Simon Horvat, Štefan Činč, finančnik v občinski upravi.

SEJO VODIL: dr. Matej GOMBOŠI, župan Občine Beltinci.
Župan dr. Matej GOMBOŠI je pozdravil vse prisotni in prisotnim prebere vsebino dnevnega reda 8.
redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
Ugotavlja, da je prisotnih 15 članov občinskega sveta, svet je sklepčen in lahko nadaljuje s svojim
delom.
Razprave o vsebini dnevnega reda ni bilo, zato se predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI:0.
Sklep št. 97/V:
Sprejme se dnevni red 8. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci:
1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
2. Realizacija sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
3. Odločitev o predlogih za podelitev priznanj Občine Beltinci v letu 2011.
4. Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini.
5. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
6. Poročilo o poslovanju Občine Beltinci v 1. polletju 2011.
7. Obvezna razlaga določb 7. čl. Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta ob
Kmečki ulici v Beltincih.
8. Soglasje k sklepu Mestnega sveta MO Muska Sobota o soglasju Zdravstvenemu domu
Murska Sobota za oddajo poslovnih prostorov v najem.

AD 1 - Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Ob pregledu zapisnika prejšnje seje ni bilo ugotovljeno nobenih napak, zato ga je župan dr. Matej
Gomboši dal na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 0.
Sklep št. 98/V:
Sprejme se vsebina zapisnik 7. seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki in
vsebini.
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AD 2 - Realizacija sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Ob pregledu sklepov prejšnje 6. redne seje je bilo ugotovljeno, da so vsi sklepi bili realizirani. Pri tej
točki ni bilo razprave, zato je župan prešel na obravnavo naslednje točke dnevnega reda.

AD 3 - Odločitev o predlogih za podelitev priznanj Občine Beltinci v letu 2011
Komisija za izvedbo in objavo razpisa za podelitev priznanj in nagrad Občine Beltinci je izvedla razpis
in prejela predloge in pripravila predlog za sejo občinskega sveta, je v uvodu pojasnil župan dr. Matej
Gomboši.
Ker je predsednik komisije odsoten, je na seji prisoten predstavnik komisije, Simon Horvat, ki
prisotnim poda izsledke zapisnika 3. redne seje komisije in predlog sklepa, ki ga je pripravila komisija.
Komisija je vse prispele predloge posamično obravnavala in ugotovila, da so vsi predlogi pravočasno
vloženi in da izpolnjujejo z razpisom vse zahtevane podatke. Komisija na podlagi sklepa OS 89/V iz 7.
redne seje OS o številu podeljenih priznanj daje OS v sprejem vse tri prispele predloge.
Razprave pri tej točki ni, zato sledi glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.
Sklep št. 99/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme odločitev o tem, da se v letu 2011 podelijo naslednja
priznanja Občine Beltinci:
1. PISNO PRIZNANJE OBČINE BELTINCI Emiliji Kavaš, Panonska 113, 9231 Beltinci.
2. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE BELTINCI, prof. Mirko Ramovš, Dunajska 269, 1000
Ljubljana.
3. PLAKETO OBČINE BELTINCI podjetju Popravilo in vzdrževanje obdelovalnih strojev za
kovino, les in plastiko Roman Škafar, s.p. Lipovci 180/b, 9231 Beltinci.

AD 4 - Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini

Župan dr. Matej Gomboši pove, da dela glede nadaljnje izgradnje kanalizacije v občini potekajo na
terenu pospešeno. Prav tako se aktivnosti izvajajo skupaj z ministrstvi, da se čim prej dogovorimo o
sofinanciranju, v kratkem bo namreč tudi to rešeno. Glede izgradnje sekundarnega voda proti Lipi pa
je tudi že sprejeta rešitev, da bo ta del možno izvesti že letos jeseni, tako da bo urejeno prej, kot je bilo
prvotno načrtovano.
Župan prisotne tudi seznani o tem, da so se denacionalizacijski upravičenci za grad na izdano odločbo
ministrstva pritožili na upravno sodišče, tako da bo treba zadevo reševati naprej. To je bilo sicer za
pričakovati, vendar upamo lahko, da bo sodišče zadevo rešilo v prid in ugodno za našo občino.

AD 5 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci
Svetnik Srečko Horvat:
Želi replicirati iz prejšnje 7. redne seje, ki je bila 30.06.2011 glede svojega vprašanja 42V o položnicah
za NUSZ. Namreč takrat mu je župan zagotovil, da je občina naredila vse, vendar pa se je na Davčni
upravi Murska Sobota pozanimal, da še niso pošiljali položnic za to, ker občina še ni posredovala
popolnih podatkov. Večina občin je namreč to naredila že do 31. marca, tako da bodo tisti položnice že
prejeli, mi pa bomo spet morali čakati na konec leta in bodo položnice spet prišle pozno do plačnikov
oz. občanov. S tem se seveda ne strinja. Prav tako spominja na vprašanje 43 prav tako iz prejšnje seje
o aktivnostih z izgradnjo kolesarske steze Dokležovje Bakovci, češ, da je le-ta kot je na prejšnji seji
župan povedal, da je neaktualna. Bil je na obisku pri županu MO Murska Sobota, gospodu Štihec
Antonu, ki je bil presenečen glede tega, da ta trasa naj ne bi bila zanimiva. Ob nasipu za tisto varianto
v okviru projekta »Mura drive-bike« se tudi ve, da je aktualna, vendar pa s to nima nobene veze in na
mursko-soboški strani so še vedno zainteresirani za to prvo. Dobro bi bilo, če bi se oba župana
povezala, se sestala in dorekla ob predpripravi proračunov občin za leto 2012 in mogoče bi se dalo
pridobiti za to tudi kakšna evropska sredstva.
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Prav tako je župan na prejšnji seji zagotavljal, da občine letala že varujejo pred točo, preda pa mu
izpisek iz spletne strani, kjer je včeraj zasledil, da letalo, ki bi naj varovalo Prekmurje pred točo še stoji
na letališču v Mariboru, v hangarju, ker naj bi pogodbo o sofinanciranju podpisalo le 70 % občin, tako
da to, kar je župan povedal takrat ne drži. Prosi za odgovore.
Župan odgovarja Srečku Horvatu:
Glede NUSZ bomo preverili navedbe. Glede kolesarske steze Dokležovje-Bakovci pa je takrat povedal,
da se bo le-ta gradila v okviru tistega projekta kot je bilo povedano, nikakor pa se kakšne druge
variante ne bo črtalo. Glede varovanja letal ob toči, pogodbo je občina podpisala, se pa bo zadevo prav
tako preverilo, kje so se vozili in kdaj ter kako.
Svetnik Štefan Perša:
62P. To pobudo, ki jo bo iznesel je dal tudi že na odboru za prostorsko planiranje, bil je z njo tudi že
pri direktorju občinske uprave, danes pa izraža nesoglasje stanovalcev, ki živijo ob cesti Ribiška pot v
Beltincih ali Renojce – trasa Beltinci-Ižakovci. Na sejo je prinesel dopis z 19 podpisi tamkaj živečih, ki
se ne strinjajo z občinsko upravo in občinskim svetom glede izgradnje kolesarske steze ob glavni cesti
na tisti strani, ki je predvidena v projektu. Namreč po tej strani se vozijo starejše ženice, kolesarska se
mora zgraditi tudi za varnost najmlajših in torej predlaga, da se le-ta zgradi po levi strani vozišča –
mimo kamnoseštva v Beltincih.
Župan odgovarja Štefanu Perši:
Sam razume situacijo, nihče ne pravi, da se bo gradila točno tam, pomembno je, da bo varnost vseh
udeležencev v prometu zagotovljena. Povedalo se je, da je projekt izvedbe kolesarske steze tako daleč,
da bo šel v izvedbo po desni strani. Če pa se želi da se le-ta izvede po levi strani, pa je treba začeti od
nule z novimi projekti itd. Na drugi strani je namreč že vključeno odkupovanje zemljišč, zato je
nesmiselno v tem momentu ustaviti vse tam, kjer je že zadeva speljana skoraj do konca. Se pa bo
pobuda vzela v obzir in na znanje.
Svetnik Alojz Sraka:
Z vso odgovornostjo želi povedati, da mu ni všeč, kar je bilo svetnikom rečeno. Vsak izmed njih namreč
na sejah izpostavi probleme svojih vaščanov in svoje krajevne skupnosti kot tudi meni, da se problemi
rešujejo po malih korakih. Daje generalno pobudo št. 63 s katero prosi in zahteva, da se z vso
resnostjo obravnavajo njihove pobude in vprašanja ter da se na njih tudi z vso resnostjo odgovarja.
Zato naj se naredi oz. pripravi realizacija vseh pobud, četudi bo na koncu pri kateri od pobud pisalo,
da je neumna. Že pred časom je predlagal in predlaga ponovno, da se naj naredi tudi zbir vseh pobud
in predlogov v občinskem glasilu tudi z odgovori. Tako se ne bo ponavljala generalna napaka, da potem
nekateri hodijo za govorniški pult večkrat in potem sprašujejo oz. se ponavljajo v svojih pobudah, saj
na nje niso dobili odgovorov. Na prejšnji seji je dal pobud št. 49 glede ambrozije, o tem namreč ni bilo
nič narejenega oz. le-ta ni bila realizirana – medobčinska inšpektorica zadnjič ko jo je na občinski
upravi obiskal o tem nič ne ve. Prav tako se glede rumenih vreč za zbiranje plastike ni podal konkretni
odgovor, saj občani vreč več nimajo, ne vedo pa kje jih lahko kupijo oz. nabavijo. Vse to so resne
zadeve, tematika je pomembna za vse v občini in želi, da se tako tudi obravnava. Čeravno bo mogoče
kdo smatral, da je bil oster v svojem izvajanju pa se zaveda, da je bil izvoljen za to, da na videz majhne
probleme iznesejo tam, kjer je za to prostor. Res je tudi da na občino prihajajo vendar pa morajo imeti
za svoja vprašanja kompetentnega sogovornika, saj on ima namreč tako službo da ne more čakati na
občini v nedogled.
Župan odgovarja Alojzu Sraki:
Pove mu in tudi vsem prisotnim, da nikomur nikoli ni nihče kratil njegovih pravic, dejstvo pa je, da se
vsak pomislek in komentar da povedati na dva načina, torej na normalen način, da pa tudi na drugi
način. Vsled navedenega poziva vse, da se o vsem nestrinjanju in drugih predlogih pogovarjajo kar se
da normalno in lepo.
Nadalje še pove, da vse pobude z resnostjo v občinski upravi obravnavamo. Glede objav le-teh smo se
že tudi pogovarjali. Glede plastičnih vreč smo tudi že povedali, da je zadeva rešena do konca leta z
podpisom aneksa z podjetjem Saubermacher & Komunala Murska Sobota. Na prejšnji seji pa je v zvezi
s tem tudi še povedal, da se bomo v jeseni na eni od sej morali generalno pogovoriti o vseh storitvah
(odpadki, mešani odpadki v črnih kontejnerjih, biološki odpadki), kako se bo namreč to področje
urejalo naprej ali z koncesijo ali preko pogodbe. Glede ambrozije pa je bilo tudi lepo povedano, da to
rešuje kmetijska inšpekcija in se je potrebno obrniti nanje, da jo odstranijo, mi služb za odstranjevanje
le-te nimamo.
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Svetnik Slavko Petek:
V svoji razpravi se navezuje na to, kar sta govorila njegova predhodnika, Horvat Srečko in Alojz Sraka.
Je že pred časom v mesecu decembru predlagal županu, da bi se lahko srečal z vsakim svetnikom v
osebnem razgovoru nekje 20 minut, da vsak predstavi svoje interesne dejavnosti, kjer na kakšnem
področju lahko tudi pomaga. Dejstvo pa je, da niso vsi enaki in imajo različni način nastopanja kot
tudi
različno
stopnjo
daru
govora
in
to
se
jim
ne
sme
zameriti.
Nadalje pove, da je bil pri razpisu za rekonstrukcijo vrtca Gančani bil soudeležen in je bil le-ta dvakrat
ponovljen, sedaj je končno razpis objavljen na portalu javnih naročil kar je že ves čas strokovnemu
sodelavcu Jerebic Iztoku povedal, da se tako delo v tem znesku mora obvezno objaviti na portalu. Ker
pa se to ni zgodilo oz. se je zgodilo šele sedaj, bo prišlo do tega, da roka 28. avgust nikakor »ne bomo
ulovili«. Postopek se bo zavlekel in ne strinja se s tem, da se je k temu tako pomembnemu projektu
pristopilo tako kot se je. Vesel je, da je na občinski upravi zaposlena nova sodelavka, pravnica, ki bo
misli da tudi na tem področju-razpisi, javna naročila vzpostavila večji red, kot je bil doslej. Namreč
zavedati se je potrebno, da kar nekaj izvajalcev se namreč več noče prijavljati na razpise, ki jih naša
občina objavlja.
Slavko Petek izraža veselje, da so svetniki potrdili vse tri kandidate oz. predloge za podelitev oz. prejem
priznanj ob občinskem prazniku, saj so vsi trije precej doprinesli v teh 40-ih letih tudi k beltinskem
festivalu in ker je sam zaprisežen folklorist vse lepo povabi, da se letošnjega udeležijo.
Župan odgovarja Slavku Petku:
Župan pove, da je za razgovore s svetniki vedno na razpolago, že večkrat, če se spomnijo jih je javno
povabil, da pridejo in se lahko pogovorijo z njim o vsem. Vsake pomoči, videnja, idej, sugestije se veseli
z njihove strani in vedno si je vzel in vedno si bo vzel čas za odprte pogovore.
Glede razpisa za rekonstrukcijo vrtca Gančani pa priznava, da je bila v občinski upravi narejena
napaka, res pa je tudi, da se zakonodaja na področju javnih naročil in razpisov izredno hitro
spreminja. Do časovnega zamika bo pri rekonstrukciji sicer res prišlo, vendar pa smo sedaj povabili k
oddaji ponudbe – z uvrstitvijo razpisa na portal javnih naročil, kar največ ponudnikov, za katere
smatramo, da so zmožni dati ponudbo.

AD 6 - Poročilo o poslovanju Občine Beltinci v 1. polletju 2011
V skladu z določili Zakona o javnih financah (63. člen) je polletno poročilo o poslovanju Občine Beltinci
v 1. polletju 2011 podal računovodja – finančnik Štefan Činč. Podal je prisotnim polletno realizacijo
prihodkov/odhodkov po kontih iz ekonomske klasifikacije (splošni del-bilanca ABC), prihodke po
proračunskih uporabnikih in ekonomski klasifikaciji (posebni del), polletno realizacijo investicijskih
odhodkov in transferjev po proračunskih uporabnikih, proračunskih postavkah in posameznih
projektih in virih financiranja (NRP).
Župan dr. Matej Gomboši dodatno še pove glede javne razsvetljave je namreč pogoj, da mora občina
imeti sklenjeno koncesijo oz. podpisano pogodbo za vzdrževanje javne razsvetljave na področju celotne
občine, če želi kandidirati za pridobitev dodatnih sredstev. Vendar pa je delež sofinanciranja na teh
razpisih izredno majhen – lahko bi bil kvečjemu le ¼ pridobili sredstev, zato pa že gledamo druge cilje
v luči prioritete-kanalizacije, ki nas bo dosti stala. Prav tako pa prisotne člane OS in javnost župan še
obvesti, da sta na internetni strani občine in na CATV objavljena dva razpisa-razpis za spodbujanje
kmetijstva ter razpis za javno športno infrastrukturo – razpisa sta odprta do konca meseca avgusta
2011.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato župan to točko zaključuje.
AD 7 - Obvezna razlaga določb 7. čl. Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
ob Kmečki ulici v Beltincih
Obrazložitev te točke poda župan dr. Matej Gomboši, ki pove, da je leta 1999 na seji sveta bil sprejeti
osnovni Odlok o zazidalnem načrtu ob Kmečki ulici v Beltincih. V 11. členu odloka so vsebovana
določila o oblikovanju streh na objektih. Prav tako je v odloku navedeno določilo o odstopanju od
oblike objektov prikazanih v grafičnih prilogah. Obvezno razlago določb 7. člena je potrebno sprejeti
zaradi dilem, ki se pojavljajo ob pripravi projektnih dokumentacij za pridobitev gradbenega dovoljenja
in v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov. Tako iz omenjenega odloka
namreč ni jasno razvidno kakšna odstopanja od dopustnih oblik in obdelavi streh na objektih v
območju, ki ga zajema zazidalni načrt so možna. Vsled navedenega se sprejem obvezna razlaga določb
kjer je to konkretno zabeleženo in se objavi v Uradnem listu RS.
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Razprave pri tej točki ni bilo, zato župan predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 5.

Sklep št. 100/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme obvezno razlago 7. čl. Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o zazidalnega načrta ob Kmečki ulici v Beltincih (, ki ga je Občinski svet
Občine Beltinci sprejel na seji dne 21.09.2006) in je bil objavljen v Uradnem listu RS št.
105/06, v predlagani vsebini.

AD 8 - Soglasje k sklepu Mestnega sveta MO Muska Sobota o soglasju Zdravstvenemu domu
Murska Sobota za oddajo poslovnih prostorov v najem
Pri tej točki prav tako župan poda razlago te točke dnevnega reda. MO Murska Sobota je poslala na
občine soustanoviteljice javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota dopis o podaji soglasja k
sklepu mestnega sveta MO Murska Sobota o podaji soglasja za oddajo poslovnih prostorov v najem
koncesionarju Sapač Aleksandru: ortodontska ambulanta ter sorazmerni del prostorov zobotehničnega
laboratorija za zobotehnika.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato sledi glasovanje o predlagani vsebini sklepa.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 1.
Sklep št. 101/V:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k sklepu Mestnega sveta Mestne občine Murska
Sobota o soglasju Zdravstvenemu domu za oddajo prostore ortodontske ambulante v izmeri
20,30 m2 ter sorazmerni del prostorov zobotehničnega laboratorija za zobotehnika v izmeri
11,35 m2 v Zdravstvenem domu Murska Sobota v najem koncesionarju Sapač Aleksandru.

S tem je bil dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan in je župan dr. Matej
Gomboši sejo zaključil ob 18. 05 uri.

Seja je posneta na magnetogramski trak in se hrani v Arhivu Občine Beltinci.

Zapisala:
Lilijana Žižek

Župan:
dr. Matej GOMBOŠI
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