OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
ZAPISNIK
29. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI,
ki je bila 28.03.2014 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, Dušan HORVAT, Srečko HORVAT,
Alojz Ladislav HORVAT, Štefan PERŠA, Slavko PETEK, Jožef RUŽIČ,
Marjan SMODIŠ, Alojz SRAKA, Bojan VEREŠ, Genovefa VIRAG,
Bojan ŽERDIN, Štefan ŽIŽEK.

ODSOTNI:

/

PRISOTNI
OSTALI
VABLJENI:

Tatjana TRSTENJAK-višja svetovalka III. v občinski upravi,
Štefan ČINČ-računovodja v občinski upravi,
Janez SENICA-direktor JKP Komune d.o.o. Beltinci,
Martina VIDONJA-ravnateljica Vrtca Beltinci, Mateja HORVAT-ravnateljica
OŠ Beltinci.

SEJO VODIL: dr. Matej GOMBOŠI, župan Občine Beltinci.

Župan dr. Matej GOMBOŠI je pozdravil vse prisotni in predlagal v sprejem dopolnitev dnevnega reda, s
tem, da bi se na 3. mesto uvrstila nova točka z imenom – Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
člana občinskeg sveta. Danes je v zvezi s tem zasedala tudi komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Razprava o dnevnem redu.
Svetnik Slavko Petek pove, da je za 29. sejo OS
bilo predlaganih 11 točk dnevnega reda.
Najpomembnejši točki današnje seje, to sta obravnava proračuna v drugem branju in načrt ravnanja s
stvarnim premoženjem, sta pomaknjeni na zadnjo in predzadnje mesto, s čimer se ne strinja. Poslovnik
v svojem 37. Členu predvideva, da seje občinskega sveta naj ne bi trajale dlje kot 4 ure, zato preldaga,
da se na naslednjo sejo sveta (opravičuje se gostjem že vnaprej) premaknejo točke dnevnega reda 3, 4 in
5. 10 in 11. točka dnevnega reda pa se pomakneta takoj za to novo, dodatno, ki jo predlaga župan.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 364/V:
Sprejme se uvrstitev dodatne nove 3. točke dnevnega reda z besedilom: Ugotovitveni sklep o
prenehanju mandata člana občinskega sveta.

Nadalje daje na glasovanje župan predlog za spremembo dnevnega reda svetnika Slavka Petka in sicer,
da se umaknejo 3,4 in 5. točka dnevnega reda in se preložijo na naslednjo sejo OS.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 4.
Sklep št. 365/V:
Sprejme se predlog za spremembo dnevnega reda 29. seje Občinskega sveta Občine Beltinci, s
tem, da se na naslednjo sejo OS premaknejo točke 3,4 in 5. Točki pod AD 10 in AD 11 se
pomaknejo na mesto točke AD 4, ostale točke se smiselno preštevilčijo.

Izvede se še glasovanje o tako spremenjenem dnevnem redu 29. seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
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Glasovanje: ZA. 14, PROTI: 3.
Sklep št. 366/V:
Sprejme se dopolnjeni in spremenjeni dnevni red 29. seje občinskega sveta Občine Beltinci
1. Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 28. redne seje OS.
2. Potrditev zapisnikov in realizacija sklepov 5. izredne in nadaljevanja 5. izredne seje OS.
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta.
4. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2014 - 2. obravnava.
5. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2014.
6. Soglasje k ceni proizvedene energije v obliki tople vode v mikro sitemu ogrevanja Kovač
Beltinci.
7. Obravnava in potrditev cen storitev na področju gospodarske javne službe-odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Beltinci kot je prikazana v Elaboratu
izvajalca Komune Beltinci d.o.o. in sprejetje sklepa o višini subvencioniranja cen teh storitev.
8. Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v Občini Beltinci.
9. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.

AD 1 – Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 28. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Župan daje v razpravo in sprejem zapisnik 28. redne seje. Prisotni niso imeli pripomb in so glasovali o
vsebini zapisnika in sicer.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta Občine Beltinci.
Glasovanje:ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 367/V:
Sprejme se vsebina zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki
in vsebini.
Ob pregledu sklepov 28. seje je bilo ugotovljeno, da so bili realizirani vsi sklepi prejšnje redne seje OS.

AD 2 – Potrditev zapisnikov in realizacija sklepov 5. izredne in nadaljevanja 5. izredne seje
Občinskega sveta Občine Beltinci
Župan daje v razpravo in sprejem vsebino zapisnikov 5. izredne in nadaljevanja 5. izredne seje OS.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje.
a) Zapisnik 5. izredne seje OS
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 1.
Sklep št. 368/V:
Sprejme se vsebina zapisnika 5. Izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki
in vsebini.
b) zapisnik nadaljevanja 5. Izredne seje OS
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 1.

Sklep št. 369/V:
Sprejme se vsebina zapisnika nadaljevanja 5. Izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v
predlagani obliki in vsebini.
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AD 3 - Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta.
Župan dr. Matej Gomboši pove, da je svetnik in podžupan Matej Zavec podal odstopno izjavo in vsled
navedenega mora občinski svet sprejeti ugotovitveni sklep, katerega bomo potem predali tudi občinski
volilnii komisiji, ki bo izvedla postopek nadomestnega člana OS.
Pri tej točki poda svojo razlago, zakaj je podal odstop Matej Zavec. Vsem se zahvaljuje za dobro
sodelovanje in želi uspešno in odgovorno v dobrobit vseh občank in občanov.
Župan se mu zahvaljuje za korektno opralvjeno delo in mu želi vse dobro v prihodnje.
Tatjana Trstenjak prisotnim predstavi dosedanji in tudi postopek za naprej. S strani komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni bilo dodatne obrazložitve, zato župan predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep: 370/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana
občinskega sveta, gospodu Mateju Zavcu, roj. 12.09.1975, stanujočemu v Gančanih 153, 9231
Beltinci
Nadalje se še glasuje o tem, da preneha mandat članu OS – Mateju Zavcu tudi v delovnih telesih OS v
katere je bil imenovani.
Ugotavljanje prisotnosti . Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 371/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana OS Mateju Zavcu, roj. 12.09.1975, stanujočemu v Gančanih 153, 9231 Beltinci tudi v komisiji za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v odboru za prostorsko planiranje ter v komisiji za
romska vprašanja OS Občine Beltinci.

AD 4 - Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2014
Računovodja Štefan Činč predstavi predlog proračuna za 2. obravnavo po postavkah.
Predsednik odbora za proračun in finance OS, Roman Činč poda poročilo odbora in pove, da so predlog
proračuna obravnavali na svoji seji in sprejeli sklep, da se proračun v predlagani obliki ne sprejme
ampak se dopolni. Priporočilo svetnikom je, da podprejo amandmaje in se potem sprejme predlog
proračuna v drugem branju.
Odbor za prostorsko planiranje je prav tako obravnaval predlog proračuna – predsednik Štefan Perša
poda poročilo. Pove, da je le-ta razpravljal o predloženem proračunu a ni sprejel nobenega sklepa, ker je
razprava trajala v nedogled, pri glasovanju pa je bil izid 2 za, 4 proti.
Odbor za negospodarstvo je tudi obravnaval predlog proračuna – predsednik Slavko Petek poda
poročilo. Pove, da je le-ta razpravljal o predloženem proračunu in niso imeli celega, ampak le del ki se
nanaša na njihovo področje. Ker ni bilo sprememb med 1 in 2. branjem, tako OS predlaga, da potrdi
tisti del, ki se nanaša na odbor za negospodarstvo, v vsebinski del se zapiše, da Občina Beltinci v
polovičnem znesku (naj bo določen enotno za vse krajevne skupnosti) sofinancira prireditev ob dnevu
starejših občanov.
Odbor za zaščito in reševanje je prav tako obravnaval predlog proračuna – predsednik Jožef Ferčak,
poda poročilo. Pove, da je zasedal na 3. seji kjer so sprejeli sklep, da se vozilo iz postavke, ki je
postavljena v proračunu v letu 2014 - nabavi vozilo ki je ovrednoteno 100.000 evrov in se da vozilo v
nadgradnjo. Zavežemo se s pogodbo, da se naslednja nadgradnja izplača v 2015, ostale postavke, ki so
za delovanje GZ in društev ter CZ so se člani strinjali in sprejeli sklep, da z takimi kot so se strinjajo in
se ga naj potrdi v tistem okviru in tistem področju.
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Odbor za gospodarstvo – predsednik Marjan Balažic poda poročilo. Obravnaval je odbor vsebino
proračuna in OS predlaga, da podpre postavke 15 – varovanje okolja in naravna dediščina, pstavke 16prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost. Osbor pa daje OS soglasje k postavkam
proračuna 14 – gospodarstvo z opombo in sicer, da se za razvoj socialnega podjetništva, transferji ZTK,
turistična hišica v Bratoncih – poišče možnost dodatnih sredstev. Postavka – ureditev trga oz. centra
Beltinec pa naj se izvede le pod pogojem, dase večina volivcev občine z ureditvijo le-tega strinja.
Odbor za kmetijstvo – predsedndik Štefan Žižek poda poročilo, saj so tudi oni pregledali predlog
proračuna in občinskemu svetu se predlaga, da sprejme predlog predlagani v vsebini s tem, da se
postavka »komasacije celotna občina« zamnjša iz 15.000,00 evrov na 10.000,00 evrov, saj se v letu 2014
ne predvideva nobena druga prijava komasacij kot v Gančanih – to je v tem novem predlogu tudi
upoštevano.
Župan dr. Matej Gomboši pove, da so pred sejo prispeli amandmaji – jih je skupaj 22. Predlaga, da se
jih obravnava posamezno. O vsakem bo podano mnenje župana, predlagatelj amandmaja vloženega več
ne more spreminjati, lahko ga umakne ali pa se strinja z amandmajem, ki ga na njegov amandma poda
župan.
Amandmaje so člani OS vložili na podlagi 2. odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Beltinci (Ur. list RS št. 63/2010) in sicer:
Amandma št. 1 – predlagatelj Jožef Ferčak : Postavka 9044205141 – Ureditev vaškega jedra Lipa se
zmanjša na 124.671,37 EUR in se 30.000 EUR nameni v novi postavki in sicer za pokritje strehe
Gasilskega doma Lipa.
Župan dr. Matej Gomboši daje obrazložitev, da je amandma pogojno veljaven. Navede razloge zanj,
vendar predlagatelj Jožef Ferčak vztraja pri njem in želi, da se o njem glasuje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 0.
Sklep št. 372/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme amandma – postavka 9044205141 – ureditev vaškega jedra
Lipa se zmanjša na 124.671,37 EUR in se 30.000,00 evrov nameni v novi postavki in sicer
Prekritje Gasilskega doma Lipa.

Amandma št. 2 - predlagatelj Slavko Petek: Postavka 9044202040 – nakup računalnikov se zmanjša na
5.000,00 evrov in se 5.000,00 evrov nameni v novi postavki in sicer za zamnjšanje zadolževanja občine.
Župan ugotovi, da amandma ni veljaven, ki postavke niso uravnotežene, je pa v predlogu proračuna že
znižanje upoštevano, tako da smo se približali amandmajskemu predlogu. Predlagatelj Slavko Petek se
strinja s tem.
Amandma št. 3 – predlagatelj Alojz Sraka: Postavka 9044202040- nakup računalnikov se zmanjša na
5.000,00 evrov in se 5.000,00 evrov nameni v novi postavki in sicer gasilskemu domu Lipa.
Župan ugotavlja, da je tudi ta amandma postavkovno neusklajen in se o njem ne more izvesti
glasovanje. Predlagatelj Alojz Sraka vseeno vztraja pri njem, vendar mu tudi računovodja poda
obrazložitev, saj je v predlogu proračuna razlike le za 1.000,00 evrov, ki se jih lahko preraporeja in ne
5.000,00 kot je v amandmaju. Župan amandmaja ne daje na glasovanje.
Amandma št. 4 – predlagatelj Alojz Sraka: Postavka 9024029030-Promocije in sponzorstva se zniža na
9.000,00 evrov in se 3.000,00 evrov nameni novi postavki in sicer Gasilski dom Lipa.
Župan poda obrazložitev, da je že v predlogu proračuna približano stanje kot je zapisano v amandmaju,
zato se o njem ne glasuje.
Amandma št. 5 – predlagatelj Slavko Petek: Postavka 9044025060-Tekoče vzdrževanje objektov in
opreme se zmanjša na 35.300,00 evrov in se 4.700,00 evrov nameni zmanjšanju zadolževanja občine.
Župan ugotavlja, da je amandma formalno pravilen, predlagatelj Slavko Petek vztraja pri glasovanju o
njem.
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Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 0.
Sklep št. 373/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme amandma - Postavka 9044025060-Tekoče vzdrževanje
objektov in opreme se zmanjša na 35.300,00 evrov in se 4.700,00 evrov nameni zmanjšanju
zadolževanja občine.

Amandma št. 6 – predlagatelj Slavko Petek – Postavka 9044203060-Nakup drugih osnovnih sredstev se
zmanjša na 2.000,0'0 evrov in se 3.000,00 nameni v novi postavki in sicer zmanjšanju zadoževanja
občine.
Župan poda obrazložitev, da je na tej postavki predvidena nabava ognjevarnih omar v pisarnah in v
arhivu, saj po izvedenih kontrolah, je prišlo do zahteve, da je potrebno za vse projekte imeti vso
dokumentacijo v takih omarah, ki pa niso poceni. Predlaga umik amandmaja, predlagatelj Slavko Petek
se strinja in ga po podani obrazložitvi tudi umika.
Amandma št. 7 – predlagatelj Slavko Petek – Postavka 9044025132 – Prometna signalizacija se zmanjša
na 8.000,00 evrov in se 15.000,00 evrov nameni v novi postavki in sicer za ureditev pločnika na Melincih.
Župan poda obrazložitev – amandma je formalno pravilen. Poda svoje mnenje in sicer da imamo
predvideno pri tej postavki ureditev banke cestnih podatkov za celotno občino kot tudi pripravo
elaborata, ki ga je potrebno na podlagi državnih predpisov potrebno imeti. To pa je pogoj, da lahko
uvrstimo poti in ceste v javno dobro. Javno dobro pa pomeni, da so tista potem oproščena davka na
nepremičnine, kot pa je znano, namreč zakon o davku na nepremičnine ni v skladu z ustavo, je
nedavno razglasilo ustavno sodišče. Vsi ti stroški ki so predvideni s pripravo tega pa so zajeti v tej
postavki. Predlagatelj Slavko Petek vztraja tudi po obrazložitvi župana pri svojem amandmaju in želi, da
se o njem glasuje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občoinskega sveta.
Glasovanje:ZA: 12, PROTI: 0.
Sklep št. 374/V;
Občinski svet Občine Beltinci sprejme amandma – postavka 9044025132 – Prometna
signalizacija se zmanjša na 8.000,00 evrov in se 15.000,00 evrov nameni v novi postavki in sicer
za ureditev pločnika na Melincih.
Amandma št. 8 – predlagatelj Slavko Petek – postavka 9044021161 – Prostorsko planiranje se zmanjša
na 24.000,00 evrov in se nameni v novi postavki in sicer za ureditev pločnika na Melincih, razlika pa gre
za zmanjšanje zadolževanja občine.
Župan obrazloži, da je amandma pogojno formalno pravilen, saj se ga ne da prav razumeti. V tej
postavki je OPPN, ki je še v teku, tri pogodbe so že podpisane ki bodo šle na sprejetje na OS in potem v
javno obravnavo. Predlaga, da amandma predlagatelj umakne, ker drugače potem ne moremo vsega
izvesti. Prav tako spomni prisotne, da so zagovarjali dejstvo, da je potrebno tudi v ostalih KS-ih začeti
postopke sprejema OPPN-jev. Če se bo ta potavka zmanjšala potem tega ne bo mogoče izvesti kot bi
želeli. Če se postavko tako zniža bo potrebno že začete postopke ustaviti.
Srečko Horvat meni, da so sredstva planirana, vendar pa je to zato tako, ker sej e župan tako odločil.
Opozoril je na dejstvo, da bi že lani moralo biti urejeno pri njih v Dokležovju za objekt, ki ga lastnik še
sedaj ne more legalizirati pa le-ta stoji in samo zato hoče garancijo, da če se bo šlo v OPPN-je naj bo to v
vseh krajevnih skupnostih in to do konca mandatnega obdobja tega občinskega sveta.
Marjan Balažic meni, da je potrebno enakopravno gledati na vse krajevne skupnosti in to upoštevati
vsepovsod.
Župan dodatno pove, da je predlog občine v tej smeri, da se to potem res uredi.
Predlagatelj Slavko Petek umika amandma, vendar pa se naj v postavko dopiše tudi za postopke OPPNjev v ostalih krajevnih skupnostih, da naj se izvedejo. Vendar pa župan predlaga popravek tega
predloga, da naj se pričnejo postopki po dogovoru z posamezno krajevno skupnostjo, saj izvesti se ne
morejo, ker to ni mogoče…vsak postopek OPPN-ja zahteva svoj čas.
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Alojz Sraka samo doda, da se je nekatere postavilo v neenakopraven položaj in naj se za vse uredi da
bodo vsi imeli enake možnosti gradnje.
Ob koncu se izvede glasovanje o županovem amandmaju – da se postavka prostorsko planiranje ohrani
v predlagani višini in se v vseh vaseh po dogovoru izvedejo postopki OPPN-jev. Prisotni so se strinjali s
tem predlaganim sklepom in so glasovali.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 375/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme amandma - postavka 9044021161-prostorsko planiranje se
ohrani na enaki višini. Pričnejo pa se v vseh krajevnih skupnostih (po dogovoru z posamezno KS)
postopki OPPN-ja.

Amandma št. 9 – predlagatelj Alojz Sraka – iz postavke (področja PK 14 GOSPODARSTVO se izloči
30.000,00 evrov in se nastavi nova postavka SOCIALNO PODJETNIŠTVO.
Župan poda obrazložitev amandmaja. Postavka ni določena-katera je mišljena? Amandma je formalno
pravno neveljaven.
Alojz Sraka dodatno obrazloži svoj amandma v smislu, da področje socialnega podjetništva nima
določenih pravil in so le-ta skoraj 100 % zagotovljeni vir za novo zaposlitev ljudi, ki so težlje zaposljivi
(starejši, invalidi…), ki se seveda v klasičnih podjetjih ne morejo zaposliti. To podjetje prinaša torej
nova delovna mesta in zato vztraja pri svojem amandmaju.
Župan se strinja z Alojzem Srako, vendar pa bi bilo lažja pot, če bi sredstva ostala na tej postavki in bi
se potem skozi pravila korigiralo – komisijo tudi že imamo in bilo vse bistveno lažje. Podpira se ta
predlog, vendar pa ga moramo na čim manj birokratski način izpeljati – mogoče se pove, da se na tej
postavki rezervira 30.000 evrov za socialno podjetništvo, vendar pa se predlagatelj Alojz Sraka s tem
nikakor ne strinja. To ni fabrika z normo, ne dovoli, da se ga vleče za nos in želi, da amandma kot je tak
tudi ostane.
Marjan Balažic je spomnil, kot je povedal že v uvodu, da so na odboru sprejeli sklep, da se naj za
socialno podjetništvo najdejo viri izven tega področja.
Igor Adžič spomni na nekoč samostojno pravno osebo, ki smo jo imeli in sicer razvojni sklad, ki je
pridno polnila denar in je pred ukinitvijo imela privarčevana sredstva in so se le-ta ob ukinitvi sklada
prenesla na občino in se je pred leti iz tistih sredstev naredil bypas v industrijski coni pri ČN. Dejstvo je,
da v teh treh leti se ni iz osnovnih virov naredilo nič, da bi podjetništvu dodali vrednost, ta predlog je v
smislu rešitve tega problema.
Po rapravi se izvede glasovanje o amandmaju Alojza Srake.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 2.
Sklep št. 376/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema amandma - iz postavke (področja PK 14 GOSPODARSTVO
se izloči 30.000,00 evrov in se nastavi nova postavka SOCIALNO PODJETNIŠTVO.

Amandma št. 10 – predlagatelj Alojz Sraka – postavka 9044310180 – Ou investicijski transfer
kulturnozgodovinskih spomenikov se zniža za 4.000,00 evrov in se 4.000,00 evrov prenese na postavko
Delovanje odbora za medgeneracijsko sožitje in vseživljenjsko učenje.
Župan poda obrazložitev, da ta amandma ni pravilen. Formalno gledano odbor ne more
postavke, ker ne more trošiti sredstev, se pa spomni, kaj je predlagatelj Alojz Srak pri
Dodatno poda obrazložitev predlagatelj amandmaja in poudarja, da lansko leto odbor ni
sredstev in to je argument, zakaj želi, da se sredstva prenesejo iz ene postavke v
predlaga.Sedaj ima odbor na občinski upravi strokovno sodelavko, ki

imeti svoje
tem mislil.
porabil teh
drugo kot
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Župan pri tem opozarja, da ne bo prišlo do dvojnega financiranja – imeti v uvidu, da občina že
sofinancira delovanje društev v občini.
Izvede se glasovanje o amandmaju, saj predlagatelj Alojz Sraka to zahteva.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA:15, PROTI: 0.
Sklep št. 377/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema amandma - Postavka 9044310180 – OU investicijski
transfer kulturnozgodovinskih spomenikov se zniža za 4.000,00 evrov in se 4.000,00 evrov
prenese na postavko, ki je bila že v prejšnjih mandatih in bo njen naziv tak kot se je takrat
imenovala.

Amandma št. 11- predlagatelj Alojz Sraka – postavka 9044024060 – Stroški službenih potovanj se
zmanjša na 800,00 evrov ins e 1.000,00 evrov nameni za zmanjšanje zadolževanja občine.
Župan poda obrazložitev, da je amandma neveljaven, saj je v popravljenem predlogu že realiziran –
zmanjšanje je upoštevano.
Amandma št. 12 - predlagatelj – Alojz Sraka – Postavka 9024029011 – reprezentanca se zmanjša na
2.500,00 evrov in se 3.000,00 evrov nameni v novi postavki in sicer Gasilski dom Lipa.
Župan daje obrazložitev, da je postavka že zmanjšana in tako je amandma delno realiziran. Kot tak pa
vsebuje napačne številke in ni veljaven oz. je nepravilen.
Amandma št. 13 – predlagatlej Jože Ružič – postavka 9044029160 – praznično urejanje naselij se
zmanjša na 4.000,00 evrov in se 8.000,00 evrov nameni v novi postavki in sicer za zmanjšanje
zadolževanja občine.
Župan poda obrazložitev, da je na tej postavki že nekaj stroškov knjiženih – prevzetih od lani (plačilo v
letu 2014), postavko se je zmanjšalo na 9.000,00 evrov, vendar pa je realizacija že 7.000,00 evrov –
znižalo se jo je kolikr se je dalo. Dodatno ugotavlja, da amandma ni formalno pravilen, zato se o njem
ne more glasovati.
Amandma št. 14 – predlagatelj Jože Ružič – postavka 9044208163 – projekti/nadzori – objekti za
rekreacijo se zmanjša na 5.000,00 evrov in se 20.000,00 evrov nameni v novi postavki in sicer za
zmanjšanje zadolževanja občine.
Župan ugotavlja, da je amandma neveljaven, popravljeni predlog že vsebuje znižanje te potavke in zato
se o njem ne more glasovati (odvzeto je že 15.000,00 evrov, 20.000,00 se jih ne more odvzeti, ker jih v
tej višini na postavki več ni).
Amandma št.- 15 predlagatelj Jože Ružič - postavka 9044204166 – Inovativna trim steza se zmanjša na
47.120,00 evrov in se 18.000,00 evrov nameni v novi postavki in sicer za zmanjšanje zadolževanja
občine.
Po obrazložitvi, ki jo poda župan se predlagatelj Jože Ružič strinja, da se oblikuje novi amandma
(predlaga ga župan), da se postavka zniža za 10.000,00 evrov. Namreč kar nekaj računov bo še potrebno
za ta projekt plačati, lahko pa se briše nadaljevanje trim steze.
Župan predlaga svoj amandma in sicer, da se postavka 9044204166 – inovativna trim steza se zmanjša
za 10.000,00 evrov in se nameni za zmanjšanje zadolževanja občine.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. : 378/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme amandma – postavka 9044204166 – inovativna trim steza
se zmanjša za 10.000,00 evrov in se nameni za zmanjšanje zadolževanja občine.
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Amandma št. 16 – predlagatelj Jože Ružič – postavka 9044025132 – tekoče vzdrževanje JR se zmanjša
na 49.000,00 evrov ins e 15.000,00 nameni v novi postavki in sicer zmanjšanju zadolževanja občine,
razlika v višini 5.000,00 evrov pa se nameni novi postavki investicija v kolesarsko stezo v Lipovcih.
Župan poda obrazložitev, da investicija – izvedba kolesarske steze Lipovci ne more biti realiirana, ker so
postopki predolgi, prav tako se je postavka v popravljenem predlogu že znižala. Predlagatelj v sled
navedenega umika svoj amandma.
Amandma št. 17 – predlagatelj Štefan Žižek – s proračunske postavke 9044204160 OU – prirpava
zemljišč od 4204003-omunalna oprema-OIC (200.000,00 evrov), podprogram 16069001-urejanje
občinskih zemljišč, znotraj glavnega programa 1606-upravljanje in razpolaganje z zemljišči, predlaga, da
se zmanjša za 75.000,00 evrov in se prenese v proračunsko postavko 9044204131 OU –
investicije/investicijsko vzdrževanje-ceste za 4204167-cesta v Gančanih (Aluvar), podprogram 13029002investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, znotraj glavnega programa 1302-cestni promet in
infrastruktura tako ,da se zviša iz 50.000,00 evrov na 125.000,00 evrov.
Župan poda obrazložitev, da je amandma pravilen in veljaven. Predlagatelj dodatno obrazožitev poda
zakaj zagovarja svoj amandma in želi, da se o njem glasuje. Podjetnik bo ostal v občini, na vidiku so
nova delovna mesta, potrebno pa mu je s strani občine prisluhniti in preusmeriti cesto tako, da bo
potekala mimo podjetja, saj med novo proizvodno halo in obstoječo poteka občinska cesta, ki bo
dejansko pozneje postala dvorišče podjetja.
Marjan Balažic meni, da se s tem podjetju daje dodana vrednost in se s tem amandmajem strinja.
Investitor je domačin, ki bo v ta svoj projekt vložil 800.000 evrov bo vložil.
Igor Adžič podpira ta amandma, je dobra poslovna ideja pojetnika, vendar pa opozarja, da ne bodo v
prihodnje problemi, saj je to precej visoka subvencija občine le enemu podjetniku in da se slučajno
drugi ne bodo počutili odrinjene zaradi tega ali da ne bodo mislili, da so v podrejenem položaju. Škoda
da nismo pridobili sredstev iz razvoja regij in bi naš strošek bil le davek. Štefan Žižek doda da se je
poskušalo že pred leti, da bi se to cesto prekategoriziralo v državno, vendar pa država to ni hotela – saj
je njihov pogoj to, da mora iti skozi tri občine, da se lahko potem naziva kot državna cesta. Poleg tega je
bilo že v prejšnjem mandatu obljubljeno da se bo cesta naredila in se ni, vztraja pri svojem amandmaju
in želi, da se o njem glasuje.
Srečko Horvat podpira predlog, da se pomaga vsem podjetnikom, celo temu, ki bo zaposloval nove ljudi,
vendar pa poudarja, da ga boli srce, saj se spet jemlje od sredstev oz. iz postavke obrtna cona, škoda
da je temu tako.
Ugotavljanje prisotnih. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. : 379/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme amandma - iz proračunske postavke 9044204160 OU –
prirpava zemljišč od 4204003-omunalna oprema-OIC (200.000,00 evrov), podprogram 16069001urejanje občoinskih zemljišč, znotraj glavnega programa 1606-upravljanje in razpolaganje z
zemljišči, predlaga, da se zmanjša za 75.000,00 evrov in se prenese v proračunsko postavko
9044204131 OU – investicije/investicijsko vzdrževanje-ceste za 4204167-cesta v Gančanih
(Aluvar), podprogram 13029002-investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, znotraj
glavnega programa 1302-cestni promet in infrastruktura tako ,da se zviša iz 50.000,00 evrov na
125.000,00 evrov.

Amandma št. 18 – predlagatelj Štefan Perša – postavka 9044204131 – OU investicijsko vzdrževanje cest
se zniža 40.000,00 evrov in se 40.000,00 evrov v novi postavki nameni za Rekonstrukcijo športnega
objekta ob igrišču v Ižakovcih.
Župan poda obrazložitev – amandma je pogojno pravilen. Poleg tega ga čudi, da je predlagatelj bil vedno
velik zagovornik ureditve cest in vozišč, sedaj pa želi s svojim amandmajem vložiti sredstva v
rekonstrukcijo športnega objekta v Ižakovcih. Poleg tega je v tej postavki zajeta tudi Gregorčičeva ulica,
ki je potrebna obnove in ureditve. Če se bo sredstva odvzelo, občina ne bo mogla sama izvesti obnove,
KS Beltinci bi lahko pristopila k sofinanciranju prav tako. Predlaga, da se najde drugi vir, kjer bi se
sredstva namenila za predlagateljev predlog. Sprašuje Štefan Peršo da pove, iz katerega projekta na tej
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postavki se naj vzamejo sredstva in se namenijo za objekt v Ižakovcih, tega namreč v
amandmaju ni navedel?

svojem

Štefana Peršo moti, da se sedaj izvajajo pregovarjanja, ker meni, da so sedaj na vrsti Ižakovci (bilo je
namreč tako govora, da vsaka KS nekaj dobi) in če je temu tako vztraja pri svojem predlogu. Navede
nujnost in prepotrebno ureditev tega objekta.
Roman Činč je nekako zaznal, da naj bi KS Beltinci posredno v Ižakovcih obnovila objekt, seveda se s
tem nikakor ne strinja. Tako pogojanje je neustrezno. Meni, da jepotrebno postaviti vse na nek skupni
imenovalec da se bo zadeve pripeljalo do konca oz. do realizacije do konca mandata. V vsaki KS je
predsednik le del ekipe – sveta KS-a, tako tudi sam sebe tretira in sam ne more o ničemer odločati.
Alojz Sraka predlaga pavzo, saj meni, da se razprava preveč razširja in ne vodi k nobenim rezultatom.
Ne želi, da se trguje z občinskim svetom in da se ga karkoli pregovarja.
Predlagatelj Štefan Perša vztraja pri tem amadmajju in nikoli ni prosil denarja od nobene krajevne
skupnosti.
Računovodja Štefan Činč prosi predlagatelja Štefana Peršo da pove, kateri projetk se naj za ta
predlagani znesek zniža – Štefan pove, da »za ogradi« se naj črta, ker ni tako nujno potreben kot objekt
v Ižakovcih. Vendar pa župan poudarja, da je bil odkup za ti dve parceli že narejen in je bilo kar precej
sredstev vloženih, zato se ga naj ne bi kar tako zvrglo.
Župan prekine sejo za 15 minut.
Štefan Perša pove, da naj se pri njegovem amandmaju potem zniža na 30.000,00 evrov (pri industrijski
coni) in se nameni za Ižakovce. Vendar pa ga župan spomni, da sam amandmaja ne more spreminjati,
lahko ga umakne in bo potem sam predlagal novi amandma.
Bojana Vereša zanima, če je potem teh 30.000,00 evrov dodatno k že obstoječim 20.000,00 evrov, ali ne.
Bojan Žerdin opozarja, da je za obrtno cono že tako malo sredstev predvideno in sedaj bi se naj še
odjemalo več, s tem se ne strinja. Opaža, da so manjše krajevne skupnosti v podrejenem položaju glede
projektov saj nimamo izdelanih prepotrebnih pravil, da bi bila delitev lažja. Prav tako je bilo, kot spomni
prisotne, v preteklosti delitev sofinancerskega deleža 70 % : 30 %, kar je bolj občinskega značaja in
obratno, če je bolj krajevnega značaja oz. pomena.
Gena Virag se nikakor ne strinja s takim sistemom – namreč ko je treba delati je občinskega pomena oz.
na občinskih ramenih, ko je za uporabo namenjeno pa je že od krajevne skupnosti.
Bojan Vereš poudari, da se pogovarjamo o odstotkih sofinanciranja – dejstvo je, da občiona sofinacira iz
svojega proračuna za višino 350.000 evrov, kar je zelo dosti napram drugim krajevnim skupnostim,
meni, da bi tudi krajevna skupnost morala primakniti svoj delež. Roman Činč mu odgovarja, da se je
potrebno zavedati in ne govoriti na pamet, da obiskujejo OŠ Beltinci otroci iz celotne občine in da
uporabljajo to pot do šole ne le beltinski otroci. Prav tako je igrišče narejeno ne le za Beltinčane ampak
za vse občane in občanke celotne občine. Dejstvo je, da kot je že Marjan Balažic povedal, niammo nekih
meril, kar bi bistveno olajšalo delo. Bojan Vereš pa mu odgovori, da sedaj ni govora o igrišču in da bi iz
svojega krajvnega proračuna le-ta lahko dala sredstva.
Štefan Perša ugotavlja in naznanja, da po razpravi, ki jo posluša ne bo odstopil od svojega predloga kot
ga je zapisal v svojem amandmaju in mu je zelo žal. V zadnjih letih Ižakovčarji niso dobili nič in sedaj ko
so nastopili s tem objektom, sedaj pa je problem. Postavka obrtna cona pa ni znižana bila samo zaradi
njegovega predloga ampak je bila že z prejšnjimi amandmaji, zahteva glasovanje o taki vsebini kot jo je
predlagal.
Alojz Sraka proceduralno spet opozarja, da naj se prekine taka diskusija. Mnenja je, da bi relacije KS-i
in občina morali že prej doreči in ne sedaj in tukaj na seji.
Izvede se glasovanje o predlogu – amandmaju Štefana Perše.
Ugotavljanje prisotnih. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 2.
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Sklep št. 380/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema amandma – postavka 9044204131 – OU investicijsko
vzdrževanje cest ostane na isti predlagani višini, se pa pri obrtni coni odvzame 40.000,00 evrov
in se nameni v novi postavki za Rekonstrukcijo športnega objekta ob igrišču v Ižakovcih.

Amandma št. 19 – predlagatelj Srečko Horvat – postavka 9044204131-OU investicijsko vzdrževanje cest
se zniža za 20.000,00 evrov in se 20.000,00 evrov doda k postavki 9044205142 OU Ureditev vaškega
jedra Dokležovje, ki se preimenuje v – Ureditev vaškega jedra/Mrliške vežice-Dookležovje. Skupni znesek
na postavki bo takko 40.000,00 evrov.
Župan poda obrazložitev – amandma je nepopoln, saj nima navedenega iz katerega projekta se naj
znižajo sredstva kot predlaga. Spomni predlagatelja in prisotne, da se je že z krajevnimi skupnostmi
uskladilo, da so pokopališča in mrliške vežice stvar krajevnih skupnosti, sedaj pa je predlagateljev
amandma kontra temu.
Predlagatelj amandmaja Srečko Horvat spomni prisotne, da glede na to, da je bila črtana kolesarska
steza (Dokležovje-Bratonci), ki je bila ovrednotena na 31.000 evrov, se naj tistih 20.000 evrov doda kar
bilo predlagano. Tako meni da bo že11.000 evrov od tistih za dokležovje stezo namenjeno neporabljeno
in v plusu. Svoj amandma ne umika in želi glasovanje. Dodatno še pove, da še ves čas posluša, mi pa
smo to že zmanjšali, da so zmanjšali ali na sklepe, ki jih je sprejel ta OS.
Župan poudarja, da se v dobrobit vseh šlo nasproti njihovemu predlogu, ampak ne razume ga, kje naj
se vzame teh 20.000,00 evrov kot predlaga Srečko Horvat. Le-ta ponovno sprašuje, kam je tistih
31.000,00 evrov neporabljenih za kolesarsko stezo kot je že povedal, šlo oz. kje so.
Nato vztraja, da se nameni sredstva, kot predlaga za vaško jedro v Dokležovju, torej naj se poveča
zadolževanje občine za 20.000,00 evrov, postavka investicijsko vzdrževanje pa ostane na enaki višini –
župan oblikuje amandma.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 381/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema amandma – postavka 9044204131-OU investicijsko
vzdrževanje ceste ostane na enaki predlagani višini, poveča se postavka Ureditev vaškega
jedra/mrliške vežice-Dokležovje za 20.000,00 evov, poveča pa se zadolževanje občine za
20.000,00 evrov.
Amandma št. 20 – predlagatelj Roman Činč (trije amandmaji): 3. V proračun Občine Beltinci se vnese
določilo: KS Beltinci se dodeli pravica do soupravljanja rokometnega in košarkaškega igrišča pri OŠ
Beltinci in sicer v popoldanskem času ter pouka prostih dnevih. 2. V proračun za leto 2014 se vnese člen,
ki določi brezplačen prenos lastništva občinskih prostorov nad pošto iz Občine Beltinci na KS Beltnci, v
zameno za odpoved pravici KS Beltinci do uporabe sobe v občinski stavbi, ki je bila KS Beltinci dodeljena
s sklepom občinskega sveta glede na vlgaanja krajevne skupnosti v občinsko stavbo. V sklopu te
zamenjave se tudi s strani KS Beltinci brezplačno preneseta dve odkupljeni parceli za Cesto za ogradi na
Občino Beltinci. 1. Spremeni se 16. Člen proračuna v zadnji vrstici, tako da glasi-Pravni posli, ki jih
sklepajo krajevne skupnosti nad 40.000,00 evrov za gradnje in nad 20.000,00 za storitve, so brez
soglasja župana nični.
Župan daje odgovor - da so pogojno veljavni njegovi amandmaji. Kot zadnji tretji, namreč ni stvar
sprejema na seji občinskega sveta. O upravljanju odloča župan in o tem se na seji ne glasuje in da je to
stvar dogovora.
Vendar pa KS je v koheziji, ker če nima nečesa v upravljanju, ne more ničesar vlagati, dodaja Roman
Činč.
Župan nadaljuje z amandmajem št. 2, ki je stvar, ki se jo lahko obravnava in sprejema pri naslednji
točki dnevnega reda – pri načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem. Predlaga mu, da naj KS Beltinci
doda svoj delež sofinanciranja pri projektu Gregorčičeve ulice in potem se bomo približali drug
drugemu. Kot pa sta se tudi že pred časom pogovarjala po telefonu je to stvar dogovora in ne proračuna.
Dejstvo je, kot navaja Roman Činč, namreč že štiri leta so to obljube in obljube, realizacije pa ni. KS je
obnovila fasado in streho na občinski stavbi, vedno je pokazala koorperativnost in je namestila strojno
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opremo v sobo in uporabljali so jo lahko tudi drugi, sedaj pa želijo, da se jim dodeli prostor, ki bo samo
njihov in to je – prostor nad pošto, kot je zapisano v predlogu. Meni da je to stvar proračuna in ne
načrta razpolaganja. Prav tako spomni na prenos lastništva nazaj na KS Beltinci za kulturno dvorano,
saj kot vemo občina na razpisu za projekt Gnjejzdo ni bila uspešna.
Amandma št. 1 kot ga predlaga predlagatelj Roman Činč. Občina namreč odgovarja za finančno stanje
krajevnih skupnosti, ker če pride do česarkoli je občoina subsidiarno odgovorna. Vedno je občina nudila
pomoč in nasvete pri pripravi projektov in razpisov, sedaj pa vidi, da se želi s tem predlogom nekaj
blokirati.
Predlagatelj meni, da če so krajevne skupnosti sposobne voditi postopke nekoliko nižje, so sposobne
voditi tudi te nekoliko višje. Sodelovanje med občino in krajevnimi skupnostmi namreč ni predmet te
višine zneska. Noče se namreč stalno pogajati za neke zadeve in želi to že kar ima kot KS v načrtu
izpeljati, vendar pa občine nihče ne odriva kot tudi občine nihče ne bo zadolžil in si še naprej želijo
pomoči.
Župan navede primer, ko so se pojavile težave zaradi podobne situacije, to je namreč mišljeno kot neke
vrste varovalo. Če pogledamo še globje, na občinski ravni je sprejeti pravilnik o izvedbah javnih naročil
in jih smiselno lahko uprabljajo tudi krajevne skupnosti, če se jih poenostavi.
Predlagatelj vztraja pri svojem amandmaju, vendar pa mu župan ponudi drugi amandma in sicer nad
10.000,00 evrov in nad 20.000,00 evrov za gradnje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 6, PROTI: 11.

Sklep št. 382/V:
Občinski svet Občine Beltinci ne sprejema oz. potrjuje amandmaja župana, da so pravni posli
brez soglasja župana nični nad 10.000,00 evrov in nad 20.000,00 evrov za gradnje.
Ob ugotovitvi glasovanja daje župan še predlagani prvotni amandma Romana Činča na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 0.
Sklep št. 383/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema amandma o spremembi 16. člena proračuna Občine
Beltinci Pravni posli, ki jih sklepajo krajevne skupnosti nad 20.000,00 € za blago in storitve ter
nad 40.000,00 € za gradnje, so brez soglasja župana nični.
Amandma št. 21 – predlagatelj Jožef Ružič predlog – center Beltinci se izloči iz proračuna, pri čemer se
prihodki za 619.000 evrov se znižajo evrospka sredstav, zadolževanje občine se za to razliko zmanjša.
Ta amandma je formalno pravilen, vendar pa ob tem želi župan še nekaj povedati. Tu je bilo 3.000,00
evrov sredstev že realiziranih in jih bo potrebno plačati. Mnenja kot ugotavlja se glede tega projekta že
dlje časa zelo različna, veliko je za projekt, veliko jih je tudi proti. Žal mu je, da smo prispeli do te točke,
da se projekt želi izločiti iz proračuna. Lansko leto pri rebalansu proračuna je bil projekt uvrščen v
načrt razvojnih programov in takrat nihče ni bil proti, letos pa so se začela nasprotovanja. Anketa, ki jo
je opravila medijska hiša in katere mi nismo plačali vseeno pokaže smernice, seveda ni moglo biti
anketiranih 5000 ljudi, je pa to nek reprezentativni vzorec, ki kaže usmeritev in njemu to nekaj pomeni.
V preteklosti v tem mandatnem obdobju je občinski svet sprejel kar nekaj projektov, ki smo jih izpeljali
z evropskimi sredstvi in se je vsem javno zahvalil za podporo. Sedaj pri tem pa se slišijo želje po
referendumih in nasprotovanja. Ta projekt je ustrezal razpisu (pogoje smo morali izpolnjevati, ker se
drugače niti prijaviti ne moremo), potrjen je bil na svetu regije, sedaj pa se kaže razdvojenost. Dejstvo je,
da je ta projekt v širši okolici sprejeti, seveda na koncu pa odloča o tem občinski svet. Obstaja pa tudi
možnost, da če na razpisu ne uspemo, tudi projekt v realizacijo ne bo šel. Da pa bi izpustili možnost
prejetja 619.000,00 evrov evropskih sredstev pa bi bila velika škoda, poleg tega pa bi z ureditvijo tega
prostora – občina pridobila na dodani vrednosti (turistična ponudba, obeležitev priključitve Prekmurja k
matični domovini – dogodek se je odvijal pred mnogimi leti ravno tu na tem območju). Poziva prisotne,
da dajo možnost temu projektu.
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Jože Ružič, glede na to, da je predlagatelj amandmaja želi podati obrazložitev. Sam je namreč eden od
tistih t.i. 12 umazanih, ki se jih blati vsepovsod, vendar pa jih prej nihče nikoli ni vprašal, kaj si mislijo
kot tudi ni bilo povprašano širše javnosti o tem. Kot je bilo že izpostavljeno – sklep odbora za
gospodarstvo – sam je glasoval proti sklepu, ker smatra, da naj o ureditvi trga Beltinci odloča večinska
volja ljudi v Občini Beltinci – ne pa 3 % populacije iz ankete. Če bo javna volja ljudi večinska, da se
projekt izvede tudi sam kot tudi ostalih 11 svetnikov temu projektu ne bo proti. Dokler pa jasno
izražene volje ljudstva ne bo, pa se ta postavka naj umakne iz proračuna.
Marjan Balažic pove, da je res, da so sprejeli sklep na odboru za gospodarstvo, da gre projekt trg
Beltinci v izvedbo le ob izraženi volji ljudstva. Vendar pa spomni prisotne, da se je pri tej točki danes
sprejelo kar precej amandmajev kjer se je videlo, da so sodelovali – ogromno jih je bilo takih, ki so šli
nasproti predlagateljem. Vendar pa ni le teh 12 svetnikov, kot je menil Jože Ružič, ampak so tudi ostali
del tega občinskega sveta in opazke kar se bo ali ne bo dogajalo s tem projektom bodo šle na vse , saj so
vsi soodgovorni volivcem. Pove tudi, da je ta proračun varčevalno naravnan, zadolževanje se je iz
prvotnega zneska zmanjšalo na minimum, dobra stran tega proračuna je torej pridobitev kar 80 %
sredstev seveda pogojno ob uspehu na javnem razpisu.
Alojz Sraka pove, da ga veseli visoka stopnja kooperativnosti in razumevanje vseh nas iz vseh strani, to
je tudi predstava za javnost – res pa je, da teh 12 t.i. grdih svetnikov kot je kolega Ružič omenil so bili v
medijih izpostavljeni. Anketa si ne zasluži strokovne presoje, to je le mnenje – poziva, da se iz emocij
preide na dejstva. Izpostavi, da se prelaga odgovornost na svetnike, ki pa v določenem trenutku niso
vedeli koliko proračunov imajo v javni razpravi, vendar o tem nekoliko kasneje. To je stvar etike in
človeškega dostojanstva – želi da se preseka enostransko blatenje saj tudi noče, da se ga imenuje »enega
od dvanajstih«. Dejstvo je, da postopek ni bil transparenten, kar se zahteva tudi revizija postopka. V
nadaljevanju prebere razpis iz leta 2013 (december) in predstavi upravičene namene – v ta razpis bi
lahko uvrstili tudi industrijsko cono, da bi delali fabrike, kjer bi zaposlovali ljudi, ne pa da namesto
tega financiramo fabriko idej. Nadalje še pove, da so si pridobili o tem projektu dokumentacijo na
občinski upravi in ugotavlja, da je občinski svet doslej potrjeval dip-e, razen tega, ki ga je potrdil župan.
To ni bilo pravilno in s tem se ne strinjajo. Svetniki so javni funkcionarji, ki upravljajo in delajo v korist
vseh občanov in ga moti, da so dobili tri verzije proračuna in s tem so bila po njegovem mnenju kršena
temeljna pravila (tako bi naj eni odbori delali z eno, drugi pa z drugo verzijo). Žal mu je, vendar se to
tako ne dela, saj gre za denar, ki je v lasti vseh.
Župan mu odgovori, da je vesel, da so dobili vso potrebno dokumentacijo, ki so jo rabili. Mnenje
ministrstva je, da dip-e potrjuje župan, finančni del pa občinski svet. Vse dokumente pa moramo imeti
pripravljene, če se želimo prijaviti na razpis, saj nihče na nas ne bo čakal in bi bilo škoda če zamudimo.
Računovodja Štefan Činč daje obrazložitev, da je priprava proračuna potekala tako kot veleva naš
poslovnik.
Župan dodatno pojasni, da je vsak proekt naš občinski iz javnih sredstev izveden le na naših področjih
in na naših zemljščih (torej na parcelah občine), saj se lahko gradi le na parcelah, ki so last investitorja,
to je Občine Beltinci.
Igor Adžič se zahvali županu, da je pridobil vse potrebne podatke, ki jih je potreboval od uslužbencev
občinske uprave glede projekta trg Beltinci. Glede medijske hiše, ki je izvajala anketo, je le-ta nekoč tudi
izvajala podobno anketo v naši občini in je napačno napovedala izid volitev za župana. Kot je bral
določila iz razpisa iz Uradnega lista RS (13.12.2013) kot tudi upravičene namene – smatra, da bi
občina lahko iz tega naredila še druge projekte oz. jih prijavila. Postavlja pa se vprašanje, če bi se
občina lahko prijavila s tem projektom o katerem govorimo, ker ni mestno – urbano središče? Navede
primer MO Ljubljana, ki že deset let dela trg republike (ga obnavlja) in so to veliki stroški. Nadalje ga
skrbi dejstvo, da je projektna pisarna bila izločena iz tega projekta. Iz teksta kulturno-varstvenih
pogojev pa manjka dokument enega lastnika parcele za ta projekt, ki pa ni v lasti občine. V mesecu
maju 2013 je bilo podano pooblastilo župana za pripravo tega projekta in sicer podjetju Arhitek Dugar
d.o.o. in je pridobivalo v imenu občine soglasja. Ne strinja se s tem, da smo velika sredstva za to
potrošili. Nato pridemo do pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki je le-to postalo 04.06.2013.Do
takrat pa se ni nikomur sanjalo, da je predviden kakršen koli projekt za center Beltinci. Nadlje še pove,
da je postopek bil narobe speljan, saj bi moral OS potrjevati DIP-e in ne župan. Skrbi ga, saj navede
podoben projekt v Občini Ljutomer – za ta denar bi lahko uredili obrtno cono. V tem centru zgodbe
napredka ne vidi kot tudi se z njim odrekamo perspektivno življenje zanamcem. In iz vsega tega
nezaupanja in dezinformacij delamo praktično na tem, da bomo v prihodnosti sigurno preko omrežnin
in amortizacijskih strošov nazaj polnili evropsko blagajno – jemati sredstva in se zadolževati – to je vse
skupaj predraga igračka.

12

Župan dr. Matej Gomboši se s povedanim ne strinja. Strinja se s tem, da so bili na občinski upravi na
razpolago in so jih tudi dobili vpogled v dokumentacijo ni bil oviran vendar pa status Beltinec po
razpisu ustreza. Sam na noben projekt občinski ne gleda kot na igračo. Ponovno predstavi dosedanje
aktivnosti, zavrača povedano, da bomo imeli na tem prostoru le cement in tlakovanec. Vse pogoje
zavoda za spomeniško varstvo smo izpolnili v predlogu projekta, saj bo na novo kar 85 novih dreves
zasajeno. Nikomur pa za pridobivanje soglasij nismo nikoli ničesar plačevali. Finančna sredstva bomo
prejeli le, če bomo na razpisu uspeli, drugače projekt ne bo zaživel.
Jože Ružič se spomni, da je bila sklicana koordinacija tudi na to temo in to samo z namenom, da se
prisotne prepriča, da naj potrdijo ta projekt. Na odboru za gospodarstvo je bil sprejeti pogojni sklep (o
katerem sam takrat ni glasoval), da se naj pogojno vključi v proračun ta projekt – vendar pa sam še
vedno zagovarja razpis referenduma, ki bi splošno voljo in željo občanov pokazal, če si ureditve tega trga
želijo ali ne. Če ne bi bilo nekomunikacijskega mrtvila od oktobra do januarja letošnjega leta bi se
mogoče zadeve drugače odvijale. Nikakor pa se ne strinja s tem, da bi se izsiljevalo in prepričevalo
večino o manjšinskem mnenju. Zanj nikoli anketa, ki je bila opravljena ne bo legitimna.
Marjan Balažic meni, da ta projekt v naše okolje vnaša veliko pozitivnega, vendar pa bo komisija tista,
ki bo projekt podrobno pregledala in tudi povedala, če ga bo potrdila ali ne.
Gena Virag pove, da je bila takrat v lanskem letu na predstavitvi tega projekta in se začudila, ker je
mislila, da je predstavitev Centra Beltinci-pri železnini in ne tukaj pred občino in cerkvijo kot sedaj
opazila da je govora o tem. Prav tako jo čudi tudi to, da je bilo že lansko leto marca zaprošeno za
gradbeno dovoljenje – zaporedje dogodkov.
Srečko Horvat prebere navedeno kot je razbral iz besedila pod takrat izvedeno anketo, da bi občina naj
za ta projekt že pridobila sredstva in da jih bo, če ne bo v tem letu pristopila k izvedbi, sredstva izgubila
oz. jih morala vračati (620.000,00 evrov). Torej so sredstva že na občinskem računu?
Župan pojasni, da občina mora prijaviti projekt, ministrstvo potdi in po razpisu bodo dodeljena sredstva
seveda v primeru uspeha na razpisu.
Roman Činč meni, da je bilo opisano polno stvari, ki so bile dorečene narobe in niso šle v tej smeri, saj
se s tem samo razdvaja ljudi. Prav tako so bile dane dezinformacije, saj se zadeve se prikazuje tako kot
da bomo sredstva sigurno dobili, pa nekaj malega zdraven dali. Mogoče je to res, mogoče pa tudi ne.
Dejstvo je, da je javnost razdeljena – eni so za ta projekt, spet drugi oz. velika večina proti njemu. Edina
možnost je, da se predlog umakne, se ugotovi volja ljudstva in bomo videli kakko naprej. Zadeva
sigurno po njegovem mnenju ni izgubljena za večno – upoštevati je potrebno, da delež občine tudi ni
zanemarljiv – poleg tega še zadolževanje.
Župan pove, da če želijo, da se izvede referendum v redu, se strinja s tem, vendar pa projekt mora ostati
v proračunu, ne moremo ga izvzemati, ker ga drugače več ni. Volja ljudstva bo povedala, če si trg želijo
ali ne. S sklepom se lahko torej zavežemo, da se projekt ne bo izvedel brez referenduma – volje ljudstva.
Roman Činč doda, da naj se sedaj projekt izbriše in bo ob pozitivni volji ljudstva lahko šel nazaj v
proračun z rebalansom.
Igor Adžič opozarja, da do sedaj volja občinskega sveta ni bila upoštevana. Sedaj se je potrebno
pogovarjati o amandmaju in glasovati o tem, glede referenduma se je potrebno meniti pozneje, saj ga
statut opredeljuje več vrst in to je nesmisel.
Tudi Alojz Sraka se strinja z Igorjem Adžičem, saj pri tej točki ne govorimo o referendumu ampak o
amandmaju in predlaga, da se držimo točke.
Marjan Balažic spomni, da je na odboru za gospodarstvo bilo govora le o tem projektu in ne o nobenih
prihodnjih in drugih projektih – glede razpisa referenduma.
Slavko Petek pa meni, da bi občina že zdavnaj lahko izvedla referendum, saj tako ali tako na januarski
seji 2014 proračun ni bil sprejeti oz. potrjeni.
Srečko Horvat pa doda, da lahko ta projekt ostane na zalogo in se lahko občina prijavi drugo leto na
razpis. Letos pa naj se izvzame iz proračuna, tak je predlog in o takem želi da se tudi izvede glasovanje
na tej seji sveta. Tudi predlagatelj amandmaja želi, da se vsebino upošteva in o tem glasuje.
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Martin Duh pove, da ni nasprotoval nobenem primeru, je legitimna zadeva, vendar pa ima občutek, da
govorijo dva jezika, najprej se sklicujejo na OS in nato na voljo ljudstva, če se jo je že omenilo. Oboje
namreč nikakor ne gre. OS ne more prelagati odgovornosti in se sklicevati na tretjo osebo.
Jože Ružič ponovno poudarja, da je bilo 15 mesecev čas za legitimen način pridobivanja javnega
mnenja. Prav tako je komunikacija župana z svetom potekala preko medijev, razen koordinacije in kar
je bilo na odborih, razen odbora za proračun, ki je potekal brez prisotnosti župana. Ne želi, da se obrača
njihovih besed, bil je sprejeti sklep kot je že bil predstavljen in zato ob koncu še vedno vztraja, da se o
njegovem amandmaju glasuje kot ga je predlagal. Z njim se strinja tudi kolega svetnik Slavko Petek.
Župan pa daje najprej – kot je razbral iz razprave predlog svoj, da se sproži najprej izvedba
referenduma, ki odloči, če je volja ljudstva za omenjeni projekt ali ne. Postavka ostane v proračunu
pogojno torej do izvedbe referenduma – pogojno, če bo volja ljudstva pozitivna. Če je pa ne bo ostane
tistih 3.000,00 evrov sredstev na tej postavki.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 13.
Sklep št. 384/V:
Občinski svet Občine Beltinci ne sprejema amandmaja, da postavka 9044205140-Ureditev centra
Beltinci ostane pogojno v proračunu do izvedbe referenduma. Le-ta se izvede v primeru, če bo
volja ljudstva na referendumu ZA. V nasprotnem primeru ostanejo sredstva na tej postavki le v
višini 3.000,00 evrov.
Iz glasovanja izhaja, da predlog županovega amandmaja ni dobil podpore, zato se izvede glasovanje o
predlogu amandmaja svetnika Jožeta Ružiča.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA:13, PROTI: 4.

Sklep št. 385/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema amandma – postavka 9044205140 – Ureditev centra
Beltinec se izloči v celoti iz proračuna v znesku 889.926,75 Eur, pri čemer se prihodki proračuna
znižajo13 za 619.324,00 evra, za razliko pa se zmanjša zadolževanje občine.

Amandma 22 – predlagatelj Igor Adžič – predlaga amandma k Odloku o proračunu - o spremembi člena
13 in člena 21. Odloka (proračunska rezerva in prerazporeditve postavk).
Svetnik torej predlaga, da ni pooblastil – torej nič in da se prav tako popravijo spremembe projektov v
načrtu rzavojnih programov iz dosedanjih 20 % na 5 %. Župan predlog ne podpira, saj bi to pomenilo,
da bo potrebno za vsako malenkost sklicevati seje občinskega sveta, poleg tega je potreben tudi čas za
odzivnost. Zakon o javnih financah v 30. Členu pravi, da se ne sme zmanjševati oz. posegati na račun
novih odhodkov. Prvi del amandmaja je torej veljaven, drugi del pa ni zakonit. Sprašuje prisotne ali
želijo, da se dela normalno naprej ali ne. Tudi doslej so bile omejitve, vse se je videlo, za kakšen namen
so se sredstva uporabljale, zakaj bi bilo potrebno sedaj delo občinske uprave upočasniti in izvajati nove
postopke.Dejstvo je, da bo sklicevanje sej (dopisne se ne more sklicati) potegnilo za seboj izplačevanje
sejnin, vprašanje pa je tudi, kako bo z nujnimi stvarmi.
Svetnik Sraka Alojz pove, da je kolesarska steza Lipovci Gančani tista, kjer je že kar 2/3 zemlje
odkupljene in je le-ta v javni lasti - okrog tega ni diskusije. Bistveno je, da bodo vasi tako med seboj
povezane, če se bo to izvedlo. Zdi se mu prav smešno, da dve največji vasi v občini nimata kolesarske
steze (izpostavi varnost otrok in starejših). Glede podatkov, ki so razvidni kot je povedal kolega svetnik
Igor Adžič, iz superrevizorja, je temu res tako, sam se je tudi o tem prepričal – nekatera podjetja
(posamezniki) imajo namensko usmerjena sredstva v kar visokih zneskih.
Župan dr. Matej Gomboši mu odgovori, da gre projektiranje kolesarske steze Lipovci-Gančani naprej
(postopki – odmere, odkupi so daljši in je potrebno čas). Letos pa žal izvedba ne bo mogoča. Kar bo v
naši moči se bo naredilo čim več, kar pa pač ne gre, ker so postopki dolgi, pa drugo leto. Vendar pa se
svetnik Alojz Sraka s tem odgovorom ni strinjal.
Nadalje predlaga pri prvem delu amandmaja komprosim - 10 % za postavke proračunske maksimalno
in 20 % za razvojne projekte.
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Predlagatelj amandmaja Igor Adžič predlaga pavzo, se pa spomni, da je nekako tako določilo v
proračunu imel tudi že prejšnji župan v prejšnjem mandatu.
Seja se prekine za 5 minut.
Župan dr. Matej Gomboši daje kompromisni amandma na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 386/V:
21. člen Odloka o proračunu Občine Beltinci se spremeni, tako da glasi: Župan je pooblaščen, da
prerazporedi višino sredstev med proračunskimi postavkami, če s tem ni bistveno ogroženo
izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 5% proračunske
postavke, oziroma največ za 5.000,00 €, oziroma za postavke do 5.000,00 €, največ 500,00 €.
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik
sveta) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Če se vrednost projekta
v načrtu razvojnih programov spremeni za več kot 10%, mora tako spremembo predhodno
potrditi občinski svet oz. svet krajevne skupnosti, če gre za projekt ožjega dela občine.
O drugem delu amandmaja
(13. člen – sredstva tekoče proračunske referve za financiranje
posamezunih namenov javne porabe, ki jih ob sprejamnju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali
zagotoviti zadostnih sredstev se oblikujejo v višini 0,00 evra in se sredstva v celoti porabi za kolesarsko
stezo Lipovci Gančani) predagatelja Igorja Adžiča, pa župan dr. Matej Gomboši ponovno poudari, da o
njem ni mogoče glasovati – 30. člen ZJF-ja.
Alojz Sraka meni, da se naj najde kompromis oz. rešitev, ne pa da se išče najkrajša pot da se problemu
izognemo.
Župan dr. Matej Gomboši pove, da se v občini podpira izgradnjo kolesarske steze Lipovci- Gančani, saj
je od glavne ceste do pokopališča že gradnja predvidena, ker smo že tako daleč v tem delu, da se z
izgradnjo lahko prične. Nadaljevanja pa v načrtu razpolaganja nimamo in letos se žal ne bo dalo je
izgraditi. Postopke je potrebno izpeljati kot se morajo, ne moremo kar iz nič preskočiti na izgradnjo.
Alojz Sraka ponavlja, da od prve hiše v Lipovcih do zadnje hiše proti Gančanom, ni potrebno odkupiti
nič, to je dejstvo, tu ni odkupov. Od zadnje hiše do Gančan je potrebno odkupiti le tistih 700 m in nič
več. Kot tudi je dejstvo, da je ta del do zadnje hiše v Lipovcih v javni lasti, vse ograje so v Lipovcih že
tako narejene, da se ne posega v privat zemljišča. Kvadratura je torej rešena, v načrt je potrebno to
umestiti, če pa ne pa naj se dvigne zadolževanje v tem znesku, da se bo kolesarska izgradila – poveča se
naj zadolževanje.
Župan se ne strinja, da se za projekt pri prejšnjem amandmaju nismo smeli zadolževati, sedaj pa bi se
morali oz. bi tu moralo biti drugače. Daje predlog, da letos vse pripravimo kot je potrebno in se gre v
izvedbo drugo leto in potem rešimo to tudi lahko skozi rebalans. Vendar pa se Alojz Sraka z njim ne
strinja, saj noče, da se prelaga odgovornosti – vztraja, da se najde pot.
Svetnika Martina Duha zanima, koliko se je sedaj skozi amandmaje nabralo – za to zadevo je bilo
12.000 evrov izglasovano in to je to.
Po končani razpravi župan predlaga, da se izvede glasovanje o zadnjem predlogu sklepa, za potrditev
proračuna z vsemi sprejetimi amandmaji, podani na tej seji sveta.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep 387/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2014
z vsemi sprejetimi amandmaji in prilogami.
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AD 5 - Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2014
Tatjana Trstenjak predstavi v nadaljevanju podrobno vsebino načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
za leto 2014.
Načrt je obravnaval in pregledal na svoji seji tudi odbor za prostorsko planiranje. Predsednik Štefan
Perša pove, da je bil sprejeti na seji sklep, da naj občinski svet načrt v predlagani obliki in vsebini potrdi
oz. sprejme.
V rapravi pri tej točki dnevnega reda so sodelovali: Alojz Sraka, Roman Činč.
Alojz Sraka spomni, da je bilo povedano, da bo v načrt vključen tudi prej omenjeni tri metrski pas
vzdolž Lipovec (od zadnje hiše v Lipovcih do prve v Gančanih) za manjkajočo kolesarsko stezo. Zaveda
se, da bodo postopki dolgi, vendar je potrebno odkupiti parcele oz. zemljišča tudi če na račun
zadolževanja.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0.
Sklep št. 388/V:
V načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2014 se predvidi na račun zadolževanja in
se vključi odkup zemljišč od zadnje hiše v Lipovcih do prvih hiš v Gančanih za namen izgradnje
kolesarske steze.
Svetnik Roman Činč pove, da so imeli na odboru za proračun in finance dodatno tudi razgovore o tem,
kako se kateri projekti rangirajo in uvrščajo med realizacijo ter da so prišli do neke t.i. pobarvanke, kar
je od vsega tega občinsko premoženje in bo to predstavljajo olajšano delo naslednjemu občinskemu
svetu. Dokončno pa želi, da pride do pisne verifikacije da z asfaltnim rokometim in košarkaškim
igriščem poleg OŠ Beltinci soupravlja KS Beltinci-prosi, da se da soglasje, da župan podpiše pogodbo o
soupravljanju. Ko bodo imeli v KS soupravljanje, bodo lahko tudi investirali in financirali in vse bo
potem dvignjeno seveda na višiji nivo. Daje pa še generalno pripombo,saj namreč ni za pričakovati, da
bi dejansko vse, kar je zajeto v načrtu razpolaganja, dejansko tudi prodali, to je zgolj hipotetično. O
zamenjavi prostorov (nad pošto v zameno za pisarno v občinski stavbi) ter prenos odkupljenih parcel na
občino pa je že bilo govora pri AD 4 – ko se je obravnaval proračun in prosi, da se glasuje o tem, kot je
bilo tam obljubljeno.

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 389/V:
Prekliče se sklep OS, s katerim ima KS Beltinci v brezplačni uporabi prostor v občinski stavbi in
se prenese lastništvo prostorov nad pošto v Beltincih. V sklopu te zamenjave se tudi s strani KS
Beltinci brezplačno preneseta dve odkupljeni parceli za »cesto za Ogradi« na občino Beltinci.
Predlog Romana Činča glede šole in igrišča ter prenosa v upravljanje le-tega za lažje investiranje se bo
izvedel na podlagi dogovora in razgovora med njim in županom in se o tem predlogu nocoj ne bo
glasovalo.
Ob koncu te točke se predlaga glasovanje o celotnem Načrtu ravnanja z dodatnimi dopolnitvami, kot je
bil sprejeto pri tej točki dnevnega reda.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.
Sklep št. 390/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Beltinci za
leto 2014 z dodatnimi dopolnitvami.
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AD 6 - Soglasje k ceni proizvedene energije v obliki tople vode v mikro sistemu ogrevanja Kovač
Beltinci
Obrazložitev te točke poda Tatjanja Trstenjak predstavila to točko.
Predlog za podajo soglasja je obravnaval na svoji seji tudi Odbor za gospodarstvo. Predsednik Marjan
Balažic pove, da je le-ta sprejel na svoji seji sklep, da se soglasje podeli.
Odbor za prostorsko planiranje, predsednik Štefan Perša pove, da je tudi njihov odbor obravnaval to
točko dnevnega reda in se predlaga OS, da sprejme sklep o podelitvi soglasja k ceni proizvedene energije
v obliki tople vode v mikro sistemu ogrevanja Kovač Beltinci.
– sklep sprejel, da predlaga os, da sprejme soglasje k ceni proizvedene energije v obliki tople vode, mikro
sistrem Kovač.
Svetnika Horvat Ladislav Alojza zanima, če ne bo ta varianta za uporabnike predraga, glede na to,
koliko stane material poleg tega je tudi vprašljivo kako se bodo polagale cevi, saj je cesta široka 4 m.
Župan mu odgovori, da občina po predpisih mora dati soglasje k ceni, ostale stvari niso stvar občine
ampak dogovora ponudnika in stranke, če se odločijo, da bodo pristopili k njegovemu sistemu.
Po razpravi se predlaga glasovanje o predlogu sklepa.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 1.
Sklep št. 391/:
Občinski svet Občine Beltinci podaja soglasje k izhodiščni ceni proizvedene energije v obliki
tople vode v mikro sistemu Kovač v predlagani višini in obliki.

AD 7 - Obravnava in potrditev cen storitev na področju gospodarske javne službe-odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Beltinci kot je prikazana v Elaboratu
izvajalca Komune Beltinci d.o.o. in sprejetje sklepa o višini subvencioniranja cen teh storitev
Pri tej točki dnevnega reda poda podrobno obrazložitev direktor JKP Komuna d.o.o. Beltinci, Janez
Senica.
To tematiko sta obravnavala matična odbora in sicer odbor za gospodarstvo ter odbor za prostorsko
planiranje. Marjan Balažic in Štefan Perša podata prisotnim poročilo iz njunih sej odborov. Oba odbora
predlagata, da OS sprejme sklep in podeli soglasje k ceni in sprejme sklep o subvenciji cene kot je
navedeno v predlogu sklepa.
Svetnika Alojza Forjana moti omrežnina, meni, da je bistveno je previsoka. Boji se, da bo mogoče
nekoga to pokopalo in zato predlaga, da je potrebno najti nekakšno rešitev.
Obrazložitev mu poda Janez Senica, ki pojasni, da je to direktiva ministrstva in se je potrebno držati
člena v uredbi. Tisti, ki pa imajo visoke omrežnine, si lahko pri ustrezni instituciji naročijo elaborat, da
se vodomere zmanjša iz 50 colov na minimum, to je edino kako se lahko korigira, avtomatsko na žalost
se to ne more narediti.
Štefan Perša pove, da je bilo na odboru obljubljeno, da bo pripravljen elaborat in da se bo popisalo
stanje, saj nekaterim še vedno meteorna voda odteka v kanalizacijo in tako nekateri, ki že tako nimajo
denarja morajo plačevati po nepotrebnem tudi to odtekajočo se vodo.
Roman Činč pove, da je voda in odvajanje nekako stalnica naših mandatov. Zavedati se je potrebno da
smo komunalna občina in to je naša prvenstvena naloga, da urejamo to področje. Prav tako vsaka
velika vlaganja bodo prinašala v bodoče to, da bo breme padlo na občane in zato je nujno potrebna
pravočasno in konkretno obveščanje občanov.
Janez Senica mu odgovori, da JKP Komuna d.o.o. Beltinci že ves čas sproti obvešča občane in jim
prenaša potrebne informacije.
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Po razpravi se predlaga glasovanje o dveh predlogih sklepov in sicer se izvede ločeno glasovanje za
vsakega posebej:
1. sklep:
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 1.
Sklep št. 392/V:
Potrdi se Sklep cene odvajanjain čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini
Beltinci.
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin:
Cena odvajanja: 0,1481 EUR/m3 (brez DDV).
Cena omrežnine: 4,6003 EUR/DN</20/mesec (brez subvencije).
2. sklep:
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA:16, PROTI: 0.
Sklep št. 393/:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Sklep o subvenciji cene omrežnine odvajanja komunalne
odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin:
1. Za ceno omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in
padavinske odpadne vode z javnih površin se določi splošna subvencija v višini 77,76 % cene
omrežnine.
2. Znesek subvencije omrežnine znaša 3,5773 EUR za nazivni premer vodomera DN</=20.
3. Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih
površin, upoštevaje subvencijo znaša; 1,0230 EUR/DN</=20/mesec (brez DDV).
4. Sredstva za subvencioniranje se zagovijo v proračunu Občine Beltinci.
Župan dr. Matej Gomboši predlaga prisotnim članom in članici Občinskega sveta Občine Beltnci, da se
seja po tej točki zaključi. Neobravnave točke se prenesejo na naslednjo redno sejo občinskega sveta.
Prisotni so se strinjali z njim in o tem tudi glasovali.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 394/V:
Občinski svet Občine Beltinci zaključuje 29. redno sejo Občinskega sveta Občine Beltinci.
Neobravnavane točke dnevnega reda se prenesejo na naslednjo redno sejo sveta.

Župan dr. Matej Gomboši sejo občinskega sveta zaključi ob 23.10 uri.

Posnetek – DVD seje se hrani v Arhivu Občine Beltinci.

Zapisala:
Lilijana BEŽAN

Župan:
dr. Matej GOMBOŠI
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