OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 30.11.2010 ob 17.00 uri,
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci
PRISOTNI NOVOIZVOLJENI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: ADŽIČ Igor, BALAŽIC Marjan, ČINČ Roman,
DUH Martin, FERČAK Jožef, FORJAN Alojz, HORVAT Srečko, HORVAT Dušan, HORVAT Alojz Ladislav,
PERŠA Štefan, RUŽIČ Jožef, SMODIŠ Marjan, SRAKA Alojz, VEREŠ Bojan, VIRAG Genovefa, ZAVEC
Matej, ŽERDIN Bojan, ŽIŽEK Štefan.
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: PETEK Slavko (opravičil svojo odsotnost).
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Venčeslav Smodiš, poslovna sekretarka v občinski upravi, Lilijana Žižek.
SEJO VODIL: dr. GOMBOŠI Matej, župan.
Župan pozdravi vse prisotne in pove, da je to redna seja, druga po vrsti po konstitutivni, kjer se začne z
delom in upa ter želi, da bodo seje konstruktivne, da bo dialog konstruktiven, kratek in jedrnat. Prav
tako upa, da se bodo držali časovnih okvirov, da ne bo potrebno seje podaljševati in da bodo skozi delo
vsi prisotni pokazali sodelovanje ter da bodo tako občanom in občankam pokazali, da so sposobni iskati
rešitve v dobrobit celotne občine.
Ugotavlja, da je zaenkrat prisotnih 16 članov občinskega sveta, svetnik Slavko Petek je opravičil svojo
odsotnost.
V nadaljevanju poda v razpravo vsebino dnevnega reda, ki jo prebere. Prisotni na vsebino niso imeli
nobenih pripomb in so glasovali.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 09/V:
Sprejme se dnevni red 2. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci:
1. Sprejem zapisnika 1. konstitutivne seje in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
2. Realizacija sklepov 1. konstitutivne seje in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
3. Potrditev mandata nadomestnem članu Občinskega sveta Občine Beltinci.
4. Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Beltinci.
5. Imenovanje predsednikov in članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Beltinci in drugih
organov Občine.
6. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Beltinci
7. Mnenje glede skupnega upravljavca pomurskega vodovoda sistem B.
8. Stališče v zvezi pošiljanjem gradiv za seje občinskega sveta svetnikom po elektronski pošti in
nakupom prenosnih računalnikov
9. Stališče v zvezi s predstavitvijo kandidatov/k za vodstvene funkcije javnih zavodov in javnih
podjetij, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Beltinci na sejah KMVI in sejah občinskega sveta.
10. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
11. Poročilo župana Občine Beltinci o pomembnejših dogajanjih v občini.
AD 1 - Sprejem zapisnika 1. konstitutivne seje in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci
Župan dr. Matej Gomboši pove, da je 1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Beltinci bila
03.11.2010, 1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Beltinci pa je bila izvedena 15.11.2010.
Pripravljena zapisnika da v razpravo.
Razprave ni bilo, zato predlaga o vsakem posebej glasovanje.
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1. Zapisnik 1. konstitutivne seje OS.

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 10/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme zapisnik 1. konstitutivne seje občinskega sveta z dne
03.11.2010
2. Zapisnik 1. dopisne seje OS.

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 11/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme zapisnik 1. dopisne seje občinskega sveta
15.11.2010

z dne

AD 2 - Realizacija sklepov 1. konstitutivne seje in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci
Pri tej točki župan dr. Matej Gomboši prisotnim poda poročilo o realizaciji sklepov. Vsi sklepi prejšnjih
sej so bili realizirani.
Pri tej točki ni bilo razprave in niso bili sprejeti sklepi.
AD 3 - Potrditev mandata nadomestnem članu Občinskega sveta Občine Beltinci
Občinski svet občine Beltinci je na 1. konstitutivni seji dne 03.11.2010 sprejel ugotovitveni sklep o
prenehanju funkcije člana Občinskega sveta Občine Beltinci dr. Mateju Gomboši, Beltinci, Panonska ul.
101 zaradi nezdružljivosti funkcije s funkcijo župana ter o tem obvestil Občinsko volilno komisijo (OVK)
Občine Beltinci. OVK je dne 16.11.2010 in dne 22.11.2010 z ugotovitvenim sklepom ugotovila, da je
mandat člana občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov SDS–Slovenska
demokratska stranka v volilni enoti I, da je naslednji kandidat na listi SDS Bojan Žerdin, roj.
10.08.1979, stanujoč v Lipi 135/b ter, da je kandidat podal pisno izjavo, da sprejema mandat člana
Občinskega sveta Občine Beltinci. S tem so izpolnjeni pogoji za potrditev mandata nadomestnemu
članu občinskega sveta.
Predsednik KMVVI, Matej Zavec, je prisotnim povedal, da je na seji KMVVI bil v zvezi s tem sprejeti
sklep, da se potrdi mandat nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Beltinci.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 12/V:
Občinski svet Občine Beltinci potrdi mandat Bojanu Žerdinu roj. 10.08.1979, stanujočem Lipa
135 b za člana Občinskega sveta Občine Beltinci, do izteka mandatne dobe članov sveta.
Ta sklep velja z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan čestita v imenu vseh prisotnih, novemu članu Bojanu Žerdinu za imenovanje oz. za članstvo v
občinskem svetu.
AD 4 - Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Beltinci
V skladu s 53. a čl. ZOFVI je Svet Osnovne šole Beltinci z dopisom z dne 10.11.2010 Občino Beltinci
zaprosil za obrazloženo mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnateljice šole. Upoštevajoč določila
53 a. čl. ZOFVI ravnatelja imenuje svet šole. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje lokalne
skupnosti, na območju katere ima šola sedež, ter mnenje sveta staršev. Mnenje lokalne skupnosti in
sveta staršev mora biti obrazloženo, učiteljski zbor pa o mnenju tajno glasuje. V primeru, da lokalna
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skupnost ne poda mnenja v 20. dneh od prejema vloge za podajo mnenja, ima svet šole pravico odločati
o izbiri brez tega mnenja.
Občina Beltinci je vlogo za podajo mnenja prejela dne 11.11.2010, dvajset dnevni rok za podajo
odgovora Svetu Osnovne šole Beltinci pa se izteče dne 01.12.2010. Ko svet šole izmed prijavljenih
kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje
ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o
imenovanju ravnatelja brez tega mnenja. Mandat ravnatelja traja pet let.
Predsednik KMVVI, Matej Zavec, ki je bil poročevalec pri tej točki dnevnega reda je povedal, da je
komisija na 1. konstitutivni seji, dne 15.11.2010, obravnavala vlogo Sveta Osnovne šole Beltinci za
podajo mnenja k imenovanju ravnateljice šole. Člani KMVI so dobili z vabilom za sejo tudi gradivo- vlogo
sveta šole z prilogami (prijave na razpis, življenjepis, vizija šole, kopije diplom, potrdil….). Mandat
sedanji ravnateljici poteče v začetku naslednjega koledarskega leta, mnenje lokalne skupnosti sicer ni
zavezujoče, vendar pa se je občina kot ustanoviteljica na povabilo dolžna odzvati. Na razpis za ravnatelja
so se prijavile tri ustrezne kandidatke, ki izpolnjujejo razpisne pogoje:
1. dr. Marica Horvat, dipl. defektolog-logoped, sedanja ravnateljica Osnovne šole Beltinci, stanujoča
v Babincih 42, 9240 Ljutomer;
2. Mateja Horvat, profesorica razrednega pouka na Osnovni šoli Beltinci, s stalnim bivališčem
Trnje 119, 9232 Črenšovci;
3. Vida Tivadar Mesarič, profesorica slovenščine in sociologije v Osnovni šoli Sv. Jurij ob Ščavnici
in na Srednji zdravstveni šoli Rakičan (dopolnjevanje obveze), s stalnim bivališčem Lipovci 6,
9231 Beltinci.
Po predstavitvi kandidatk za ravnateljico in razpravi je KMVI sklenila, da predlaga občinskemu svetu,
da poda pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke dr. Marice Horvat, Babinci 42, 9240 Ljutomer, za
ravnateljico Osnovne šole Beltinci.
Pri tej točki razpravlja svetnik Alojz Sraka, ki pove, da sicer ne želi direktno razpravljati o predlogu, saj
se z njim strinja in ga podpira. Vendar pa daje predlog za v bodoče, da naj bi komisija že pred
odločanjem o imenovanju takih in drugačnih predstavnikov oz. direktorjev oz. ravnateljev zavodov imela
oz. pridobila končna mnenja o tem, kako je glasoval učiteljski zbor, kako je glasoval svet staršev. ((taka
je praksa ponekod tudi v Murski Soboti). Tako bo manj zapletov in tudi lažje bo odločanje. S tem pa ne
želi, da bi se komurkoli jemala kakršna koli pravica odločanja.
Župan opozori razpravljalca, svetnika Alojza Srako, da ta predlog in ta razprava ne spada k tej točki in
prosi vse nadaljnje razpravljalce, da se držijo tematike.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 12 , PROTI: 2.
Sklep št. 13/V:
Občinski svet Občine Beltinci daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke dr. Marice
Horvat, Babinci 42, 9240 Ljutomer, za ravnateljico Osnovne šole Beltinci.
AD 5 - Imenovanje predsednikov in članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Beltinci in
drugih organov Občine
V poglavju 2.1. Odbori in komisije občinskega sveta Statuta Občine Beltinci (členi: 23-28) so
vsebovana določila vrsti delovnih teles občinskega sveta, o številu članov odborov ( od 5 do 9) in
komisij (od 3 do 5). V Poslovniku Občinskega sveta Občine Beltinci so določila o delovnih telesih
vsebovana v 7. poglavju Delovna telesa sveta ( od čl. 58 do 69). Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Beltinci, ki šteje 5. članov in je v celoti sestavljena iz
članov občinskega sveta.
Druga stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s Statutom Občine Beltinci in poslovnikom
občinskega sveta so: Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, ki šteje 9 članov,
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, ki šteje 9 članov, Odbor za
prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, , ki šteje 9 članov, Odbor za proračun in
finance, ki šteje 5 članov, Statutarno-pravna komisija, ki šteje 5 članov.
Na podlagi določb 66. čl. poslovnika občinskega sveta lahko občinski svet ustanovi trudi občasna
delovna telesa. Upoštevajoč določila 16. čl. Statuta Občine Beltinci občinski svet imenuje člane
delovnih teles občinskega sveta in člane drugih organov Občine Beltinci.
Na 1. dopisni seji Občinskega sveta Občine Beltinci dne 15. 11.2010 je občinski svet sprejel sklep o
ustanovitvi občasnih delovnih teles občinskega sveta Občine Beltinci in drugih organov občine, ki jih ta
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po zakonu mora imeti. Na tej dopisni seji je občinski svet sprejel odločitev o ustanovi naslednjih
odborov in komisij kot občasnih delovnih teles Občinskega sveta ter drugih organov občine: Odbor za
kmetijstvo, Odbor za medgeneracijsko sobivanje in vseživljenjsko učenje, Odbor za zaščito in reševanje,
Komisijo za romska vprašanja, Svet za preventivo,varnostni sosvet.
Predsednik KMVVI Matej Zavec pove, da je z dopisom z dne 16.11.2010 komisija pozvala člane
občinskega sveta, nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani Občinskega sveta Občine
Beltinci, da ji na podlagi predhodnega dogovora in volilnih rezultatov do 23. 11.2010 posredujejo
predloge kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine. KMVI je na svoji
2. redni seji dne 24.11.2010 obravnavala vse prejete predloge kandidatov za člane delovnih teles
Občinskega sveta Občine Beltinci in za člane drugih organov občine. Pregledala je ali kandidati
izpolnjujejo pogoje za članstvo v odboru oz. komisiji (združljivost funkcij). Ugotovila je, da vsi kandidati
izpolnjujejo pogoje za imenovanje v odbore in komisije ter da so vsi podali pisne izjave o sprejemu
kandidature.
Na tej seji KMVVI je bilo ugotovljeno, da pri Komisiji za romska vprašanja ni bil podan predlog
kandidatov za dva predstavnika Romov ampak samo en, prav tako pa tudi ni bil podan predlog
kandidata-zunanjega člana. predstavnika Policijske postaje. Z ozirom na nastalo situacijo, je bila danes
pred sejo občinskega sveta izvedena 1. izredna seja KMVVI, na kateri je bil sprejeti sklep št. 16, da se v
Komisijo za romska vprašanja imenujeta še (ob predloženih soglasjih kandidatov), Horvat Ivanka,
Murska ul. 24, Dokležovje ter predstavnik Policije M.Sobota, Boštjan Sedonja, Bakovci, Mladinska ul. 3,
9000 Murska Sobota.
KMVI je nato izoblikovala predlog list kandidatov za imenovanje članov odborov in komisij ter jih
predlaga v občinskemu svetu v obravnavo in sprejem na to 2. redno sejo občinskega sveta. KMVVI bo
na naslednjo sejo občinskega sveta podala predloge za imenovanje članov v Odbor za zaščito in
reševanje, v Svet za preventivo in v Varnostni sosvet potem, ko bo s strani ustanov, katerih predstavniki
so po funkciji tudi člani teh odborov in organov, pridobila od ustanov predloge kandidatov in pisne
izjave predlaganih kandidatov o sprejemu kandidatur. O tem je KMVVI sprejela na svoji 1. izredni seji
dne 30.11.2010 sklep št. 15. s katerim bo pozvala institucije, da podajo predloge v članstvo navedenih
teles.
Župan dr. Matej Gomboši še pove, da sklepi upoštevajo člane iz usklajevalnih sestankov vodij političnih
strank. Ugotavlja, da razprave pri tej točki ni, zato predlaga glasovanje o posameznem predlogu sklepa.
1. Odbor za proračun in finance
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 14/V:
V ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE se imenujejo:
1. ROMAN ČINČ, Travniška 16, 9231 Beltinci – predsednik,OS
2. MARJAN BALAŽIC, Bratonci 114 , 9231 Beltinci – član, OS,
3. JOŽEF FERČAK, Lipa 67/a, 9231 Beltinci – član, OS,
4. IGOR ADŽIČ, Cvetno naselje 4, 9231 Beltinci – član, OS,
5. JOŽEF RUŽIČ, Panonska 44, 9231 Beltinci – član, OS.
Članstvo v odboru preneha z dnem razrešitve oz. z dnem poteka mandata članom Občinskega
sveta Občine Beltinci , ki je odbor imenoval.
Okvirne naloge in pristojnosti odbora so določene v Statutu Občine Beltinci in Poslovniku
Občinskega sveta Občine Beltinci.
Sklep velja z dnem sprejetja.
2. Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 15/V:
V ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
imenujejo:
1. MARJAN BALAŽIC, Bratonci 114, 9231 Beltinci – predsednik, OS,
2. ALOJZ FORJAN, Melinci 131, 9231 Beltinci – član, OS,
3. MARJAN SMODIŠ, Melinci 15, 9231 Beltinci, član, OS,
4. ŽIŽEK ŠTEFAN, Gančani 146, 9231 Beltinci – član,OS,

se
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5.
6.
7.
8.
9.

JOŽEF RUŽIČ, Panonska 44, 9231 Beltinci – član,OS,
FRANC KOVAČ ml., Melinci 78/a, 9231 Beltinci – zunanji član,
MARJAN GRANFOL, Gančani 63/a, 9231 Beltinci – zunanji član,
ŠTEFAN POZDEREC, Lipovci 258, 9231 Beltinci – zunanji član,
MIRKO POREDOŠ, Ižakovci 102 , 9231 Beltinci – zunanji član.

Članstvo v odboru preneha z dnem razrešitve oz. z dnem poteka mandata članom Občinskega
sveta Občine Beltinci, ki je odbor imenoval.
Okvirne naloge in pristojnosti odbora so določene v Statutu Občine Beltinci in Poslovniku
Občinskega sveta Občine Beltinci.
Sklep velja z dnem sprejetja.
3. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 16/V:
V ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI se imenujejo:
1. SLAVKO PETEK, Gančani 10/a, 9231 Beltinci – predsednik, OS,
2. BOJAN VEREŠ, Ižakovci 41/b, 9231 Beltinci – član, OS,
3. GENOVEFA VIRAG, Bratonci 39, 9231 Beltinci – članica,OS,
4. ALOJZ LADISLAV HORVAT, Cankarjeva 16, 9231 Beltinci – član,OS,
5. ALOJZ SRAKA, Lipovci 64, 9231 Beltinci – član,OS,
6. JOŽICA SEKOLOVNIK, Bratonci 76, 9231 Beltinci – zunanja članica,
7. REGINA OZMEC, Ravenska 3, 9231 Beltinci – zunanja članica,
8. BOŠTJAN ZVER, Ižakovci 147, 9231 Beltinci – zunanji član,
9. BORIS BRUNEC, Dokležovje, Trate 16, Dokležovje – zunanji član.
Članstvo v odboru preneha z dnem razrešitve oz. z dnem poteka mandata članom Občinskega
sveta Občine Beltinci, ki je odbor imenoval.
Okvirne naloge in pristojnosti odbora so določene v Statutu Občine Beltinci in Poslovniku
Občinskega sveta Občine Beltinci.
Sklep velja z dnem sprejetja.
4. Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
Ugotavljanje prisotni. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 17/V:
V
ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI se
imenujejo:
1. ŠTEFAN PERŠA, Ižakovci 127, 9231 Beltinci – predsednik , OS,
2. MATEJ ZAVEC, Gančani 153, 9231 Beltinci – član , OS,
3. ROMAN ČINČ, Travniška 16, 9231 Beltinci – član, OS,
4. MARTIN DUH, Melinci 142, 9231 Beltinci – član,OS,
5. ALOJZ LADISLAV HORVAT, Cankarjeva 16, Beltinci – član,OS,
6. JOŽEF ERJAVEC, Lipovci 68, 9231 Beltinci – zunanji član,
7. MARTIN VIRAG, Bratonci 39, 9231 Beltinci – zunanji član,
8. SIMON HORVAT, Ob Naklu 9, Dokležovje, 9231 Beltinci – zunanji član,
9. VILJEM HORVAT, Sončna 2, Dokležovje, 9231 Beltinci – zunanji član.
Članstvo v odboru preneha z dnem razrešitve oz. z dnem poteka mandata članom Občinskega
sveta Občine Beltinci , ki je odbor imenoval.
Okvirne naloge in pristojnosti odbora so določene v Statutu Občine Beltinci in Poslovniku
Občinskega sveta Občine Beltinci.
Sklep velja z dnem sprejetja.
5. Statutarno pravna komisija.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
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Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 18/V:
V STATUTARNO PRAVNA KOMISIJO se imenujejo:
1. IGOR ADŽIČ, Cvetno naselje 4, 9231 Beltinci – predsednik,OS,
2. BOJAN ŽERDIN, Lipa 135/b, 9231 Beltinci – član, OS,
3. SREČKO HORVAT, Sončna 8, Dokležovje, 9231 Beltinci – član, OS,
4. MARTIN DUH, Melinci 142, 9231 Beltinci – član, OS,
5. SLAVKO PETEK, Gančani 10/a, 9231 Beltinci – član,OS.
Članstvo v komisiji preneha z dnem razrešitve oz. z dnem poteka mandata članom Občinskega
sveta Občine Beltinci, ki je komisijo imenoval.
Okvirne naloge in pristojnosti komisije so določene v Statutu Občine Beltinci in Poslovniku
Občinskega sveta Občine Beltinci.
Sklep velja z dnem sprejetja.
6. Odbor za kmetijstvo.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 19/V:
V ODBOR ZA KMETIJSTVO se imenujejo:
1. ŠTEFAN ŽIŽEK, Gančani 146, 9231 Beltinci – predsednik, OS,
2. MARJAN BALAŽIC, Bratonci 114, 9231 Beltinci – član,OS,
3. ALOJZ FORJAN, Melinci 131, 9231 Beltinci – član,OS,
4. MARJAN SMODIŠ, Melinci 15, 9231 Beltinci – član,OS,
5. MARTIN DUH, Melinci 142, 9231 Beltinci – član,OS,
6. JOŽEF BALAŽIC, Beltinci, Žitna 1/a, 9231 Beltinci – zunanji član,
7. DEJAN JAKOB, Lipovci 103, 9231 Beltinci – zunanji član,
8. FRANC NOVAK, Panonska 55/a, 9231 Beltinci – zunanji član,
9. STANKO GLAVAČ, Panonska 86, 9231 Beltinci – zunanji član,
Članstvo v odboru preneha z dnem razrešitve oz. z dnem poteka mandata članom Občinskega
sveta Občine Beltinci, ki je odbor imenoval.
Okvirne naloge in pristojnosti odbora so: obravnavanje predlogov aktov in drugih vprašanj iz
pristojnosti Občine Beltinci, ki se nanašajo na dejavnost in razvoj kmetijstva in podeželja,
gozdarstva, lovstva in ribištva, obravnavanje ostale problematike, ki mu jo dodeli občinski svet.
Sklep velja z dnem sprejetja.
7. Odbor za medgenarcijsko sobivanje in vseživljenjsko učenje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 20/V:
V ODBOR ZA MEDGENERACIJSKO SOBIVANJE IN VSEŽIVLJSKO UČENJE se imenujejo:
1. ALOJZ SRAKA, Lipovci 64, 9231 Beltinci – predsednik, OS,
2. BOJAN VEREŠ, Ižakovci 41/b, 9231 Beltinci – član,OS,
3. GENOVEFA VIRAG, Bratonci 39, 9231 Beltinci – članica, OS,
4. ANAMARIJA VUČKO, Lipovci 287, 9231 Beltinci – zunanja članica,
5. BERNARDA FERENČAK, Lipa 20, 9231 Beltinci – zunanja članica.
Članstvo v odboru preneha z dnem razrešitve oz. z dnem poteka mandata članom Občinskega
sveta Občine Beltinci , ki je odbor imenoval.
Okvirne naloge in pristojnosti odbora so: Obravnavanje predlogov aktov in drugih vprašanj iz
pristojnosti Občine Beltinci, ki se nanašajo na izmenjavo znanj, vedenj in veščin med vsemi
generacijami, omogočanje infrastrukturnih pogojev za avtonomno delovanje mladine,
izobražencev in starejših, implementacijo na novo pridobljenih znanj v lokalno okolje Občine
Beltinci, vključevanje izobraževalnih in kulturnih institucij Občine Beltinci v vseživljenjsko
učenje; obravnavanje ostale problematike, ki mu jo dodeli občinski svet.
Sklep velja z dnem sprejetja.

6

8. Komisija za romska vprašanja.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 21/V:
V KOMISIJO ZA ROMSKA VPRAŠANJA se imenujejo:
1. DUŠAN HORVAT, Poljska pot 9/g, 9231 Beltinci (Rom)– predsednik, OS
2. MATEJ ZAVEC, Gančani 153, 9231 Beltinci – član,OS,
3. ROMAN ČINČ, Travniška 16, 9231 Beltinci – član,OS,
4. ELIZABETA ZADRAVEC, Mladinska ul. 11, 9231 Beltinci-zunanji član,
5. IVANKA HORVAT, Dokležovje, Murska 24 (Romkinja), zunanji član,
6. BOŠTJAN SEDONJA, Bakovci, Mladinska ul. 3 (predst. Pol. postaje MS), zunanji član.
Članstvo v komisiji preneha z dnem razrešitve oz. z dnem poteka mandata članom Občinskega
sveta Občine Beltinci, ki je komisijo imenoval.
Okvirne naloge in pristojnosti komisije so določene v Zakonu o romski skupnosti in Statutu
Občine Beltinci in Poslovniku občinskega sveta Občine Beltinci.
Sklep velja z dnem sprejetja.
AD 6- Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Beltinci
Nadzorni odbor Občine Beltinci je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V 3. čl. Statuta Občine
Beltinci so vsebovana določila o tem, da ima nadzorni odbor 5 članov. Člane nadzornega odbora
imenuje občinski svet najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora mora imeti
najmanj VI stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja.
Predsednik KMVVI, Matej Zavec, ki je bil poročevalec pri tej točki dnevnega reda je povedal, da je
komisija z dopisom z dne 16.11.2010 pozvala člane občinskega sveta, nosilce kandidatnih list, s
katerih so bili izvoljeni člani Občinskega sveta Občine Beltinci, da ji do 23. 11.2010 posredujejo
predloge kandidatov za člane Nadzornega odbora. Na svoji 1. redni seji dne 24.11.2010 KMVVI je
obravnavala vse prejete predloge kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Beltinci. Pregledala je
ali kandidati izpolnjujejo pogoje za članstvo v nadzornem odboru občine(združljivost funkcij, stopnja
izobrazbe). Ugotovila je, da vsi kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje v Nadzorni odbor Občine
Beltinci ter da so vsi podali pisne izjave o sprejemu kandidature. Naknadno je dne 24.11.2010 podal
eden od predlaganih kandidatov (predlagatelj SDS) odstopno izjavo (Žižek Franc, Beltinci, Štefana
Kovača 20/a). KMVVI se je dne 30.11.2010 na 1. izredni seji o tem tudi pogovorila. Pregledala je
odstopno izjavo in ker je predlagatelj SDS tudi že podal soglasje nadomestnega kandidata v NO, je
sprejela sklep št. 14, s katerim se občinskemu svetu predlaga, da Mirana Maučeca, stanujočega v
Gančanih št. 187 predlaga v članstvo NO.
Občinskemu svetu KMVVI predlaga, da imenuje predlagane kandidate za člane nadzornega Odbora
Občine Beltinci s to na 1. izredni seji KMVVI sprejeto spremembo člana NO.
V razpravi pri tej točki sodeluje svetnik Štefan Perša, ki pove, da mu njegova vest ne dopušča, da bi pri
tej točki glasoval za predlaganega kandidata Marjana Maučeca in bo glede na to, da je bilo preteklo
obdobje z Marjanom Maučecem kritično, glasoval proti temu predlogu.
Svetnik Jožef Ferčak pa predlaga, da bi se glasovanje za imenovanje članov NO izvedlo tajno.
Župan daje po razpravi predlog svetnika Jožefa Ferčaka na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 0.
Sklep št. 22/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se bo glasovanje o imenovanju kandidatov za
člane NO Občine Beltinci izvedlo tajno.
V pojasnilo poteka glasovanja, župan dr. Matej Gomboši seznani prisotne člane OS, da se bo glasovalo o
zaprti listi kandidatov NO. Nadalje predlaga imenovanje 3 članov za izvedbo tajnih volitev za NO.
Komisijo vodi župan, predlaga še Romana Činča in Martina Duha-na predlog Mateja Zavca, vendar pa
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se Martin Duh funkciji odpove in je ne sprejema, zato župan predlaga Smodiš Marjana. O tem predlogu
se v nadaljevanju izvede glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 23/V:
Občinski svet Občine Beltinci imenuje 3 člansko komisijo za izvedbo tajnih volitev kandidatov za
člane Nadzornega odbora Občine Beltinci.
1. dr. Matej Gomboši, župan
2. Roman Činč, član
3. Marjan Smodiš, član.
Seja se prekine ob 17.45 uri, da se izvedejo tajne volitve. Po izvedbi tajnih volitev, se seja nadaljuje ob
8.20 uri.
Župan dr. Matej Gomboši poda poročilo o izvedbi tajnih volitev: Komisija je pripravila 17 glasovnic, ki so
bile vse veljavne in ki so bile vse razdeljene. Glasovalo je: 11 svetnikov ZA predlog kandidatov (zaprte
liste) in 6 članov PROTI predlogu kandidatov (zaprti listi).
Sklep št. 24/V:
V Nadzorni odbor Občine Beltinci se imenujejo:
1. MARJAN MAUČEC, Gančani 80,9231 Beltinci,
2. MIRAN MAUČEC, GANČANI 187, 9231 Beltinci,
3. MILAN KERMAN, Bratonci 148/a, 9231 Beltinci,
4. IZIDOR LEBAR, Kajuhova 14, 9231 Beltinci,
5. MIRKO SRAKA, Bratonci 135/a, 9231 Beltinci.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oz. z dnem poteka mandata članom
občinskega svet , ki je nadzorni odbor imenoval.
Sklep velja z dnem sprejetja.
Seje se je udeležil ob 18.22 uri svetnik Dušan Horvat - sedaj je tako prisotnih 18 članov OS.
AD 7 - Mnenje glede skupnega upravljavca pomurskega vodovoda sistem B
Pri tej točki župan dr. Matej Gomboši preda besedo direktorju JKP Komuna d.o.o. Beltinci, gospodu
Janezu Senici, ki zelo nazorno in podrobno predstavi prisotnim celotni projekt Dne 18.11.2010 je bil na
Občini Gornji Petrovci skupni sestanek županov in predstavnikov občin v zvezi z izgradnjo pomurskega
vodovoda sistem B. Predstavljene so bile dosedanje aktivnosti v zvezi z izgradnjo pomurskega vodovoda.
Povedano je bilo, da je recenzija idejnih projektov za vse občine, ki so jih predložile v zaključni fazi.
Izbran je svetovalni inženir in je narejena analiza faznosti izgradnje vodovoda. Ministrstvo za okolje in
prostor je pripravilo osnutek sklepa, s katerim so določena sredstva za financiranje izvedbe priprave
projekta izgradnje sistema pomurskega vodovoda sistem B. Sklep je usklajen z že sklenjenimi
pogodbami in aneksi. Nekateri župani oz. predstavniki občin so opozorili na problematiko, ki je nastala
s tem, ko jim je Služba vlade RS preklicala sklepe o sofinanciranju projekta zato, ker so v ta namen
dobili sredstva iz 5. javnega razpisa RRP. S strani Občine Beltinci sta se sestanka udeležila župan dr.
Matej Gomboši in Janez Senica. Senica je povedal, da je v Občini Beltinci sistem rešen, čaka se le na
izgradnjo predvidenih vodov in vodnih virov. V preteklosti so bila v vodovodno omrežje s strani Občine
Beltinci vložena velika sredstva. Na tem sestanku je bila med drugim tudi predstavljen načrt skupnega
upravljanja vodovodnega sistema preko podjetja Vodovod Murska Sobota, ki bi prihodnje leto moralo
zaživeti. Sprejet je bil tudi sklep, da občine do 15.12.2010 podajo mnenja glede skupnega upravljavca
vodovoda in jih posredujejo matični občini Gornji Petrovci, katera bo pridobila zunanjo strokovno pomoč
glede ureditve ustreznih aktov za ustanovitev podjetja. Ker je v zvezi z izgradnjo pomurskega vodovoda
še veliko neznank in odprtih vprašanj, smatramo, da je dokončna opredelitev glede upravljanja
pomurskega vodovoda še preoranjena. V kolikor smo zainteresirani, da se v prihodnosti najde optimalen
način sodelovanja med zdajšnjim upravljavcem vodovodnega sistema Občine Beltinci (Komuna Beltinci
d.o.o.) in predvidenim novim podjetjem – upravljavcem pomurskega vodovoda, je pred sprejemom
dokončne odločitve potrebno ugotoviti učinke (prednosti in pomanjkljivosti) enotnega ali kombiniranega
upravljanja vodovodnega sistema Občine Beltinci.
Janez Senica pove, da pomurski vodovod zajema tri sisteme: sistem A – 7 občin – UE Lendava; sistem B
– 12 občin – UE Murska Sobota in sistem C – 8 občin – UE Ljutomer in Radgona. Koordinator projekta
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sistema B je župan Občine Gornji Petrovci g. Franc Šlihthuber, nosilka projekta pa je Občina Gornji
Petrovci. Oddajo javnih naročil izvede občina nosilka (občina Gornji Petrovci) za izvedbo: vodnih virov in
transportnih cevovodov; primarnih in sekundarnih vodovodov; storitev svetovalnega inženirja in
storitev odnosov z javnostjo. Nosilka projekta tudi sklepa pogodbe in izvaja finančne transakcije. Glede
financiranja projekta še pove, da MOP 100% financira vodne vire in transportne cevovode (razen DDV)
in vso projektno in razpisno dokumentacijo; primarne in sekundarne vodovode financira: a.) MOP in EU
– 90% neto stroškov (stroški brez DDV), b.) Občine – 10% neto stroškov + DDV. Občine krijejo del
stroškov na primarnih in sekundarnih vodih s pripadajočimi objekti ( 10% neto stroškov + DDV).
Občina Beltinci bo investitor in lastnik primarnih in sekundarnih vodov, prav tako bo 9.37% lastnik
vodnih virov in transportnih vodov.
Sraka Alojz pove, da podpira predlog, saj imamo delež pri upravljanju. Smo pa lahko še bolj ambiciozni,
v smeri, da bi mi ta del B upravljali, saj imamo dosti znanja in izkušenj. Cevi (salonitne in azbestne
vemo, da so nevarne in zastarele in jih bo potrebno čim prej zamenjati). Postavlja pa vprašanje glede
omenjene male ČN v Hraščicah – ali to pomeni, da se bo morala voda iz Hraščic čistiti in sedaj pijemo
neočiščeno? Prosi razlagalca pri tej točki dnevnega reda, gospoda Janeza Senico, da mu poda odgovor.
Janez Senica poda odgovor v smislu, da pripadajočo ČN projekti predvidevajo, isto tako predvidevajo
novi vir v Hraščicah. Dodatno pojasni, da voda, ki jo pijemo v občini je čista in neoporečna – sprotno in
redno se izvajajo kontrole ustreznosti pitne vode in bojazni ni.
Voda v Hraščicah zadostuje našim potrebam, je pa ta t.i. mala ČN neke vrste preventiva za vsak slučaj.
Svetnik Marjan Balažic je bil z zelo podrobno in nazorno razlago in predstavitvijo direktorja JKP
Komune d.o.o. Beltinci zadovoljen in se navedenim stališčem in predlaganim sklepom strinja. Strinja
se s tem, da je zaenkrat še preoranjeno govoriti o nekem skupnem upravljalcu tega vodovoda, ko pa še
ne vemo kako in kdaj se bo ta faza zaključila. Je pa zasledil v gradivu, da se o tem že govorilo oz. s tem
projektom pričelo leta 2005 – verjetno je bila narejena o tem kakšna študija oz. elaborat in bi lahko jo
dobili člani občinskega sveta v pogled. Bistveno pa je, da občina ne sme izgubiti samostojnosti, kot jo
ima sedaj. Župan dr. Matej Gomboši pa mu je še povedal, da bo gradivo o tem dano na portal občine in
bo vidno vsem.
Pred samo izvedbo glasovanja župan dr. Matej Gomboši poda stališče oz. predlog sklepa in ga prisotnim
tudi podrobno predstavi in prebere. Z vsebino se člani OS strinjajo in glasujejo.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18 PROTI: 0.
Sklep 25/V:
Občinski svet Občine Beltinci ocenjuje, da je v sedanji fazi preuranjeno dokončno odločiti o
bodočem upravljanju vodovodnega sistema Občine Beltinci, kajti aktivnosti v zvezi z izgradnjo
pomurskega vodovoda potekajo prepočasi in še ni zagotovil, da bo do realizacije projekta tudi
prišlo.
Pred dokončno odločitvijo se naj pripravijo potrebni podatki, ki bodo podlaga pri odločitvi za
enotni ali kombinirani sistem upravljanja vodovodnega sistema v Občini Beltinci.
Z obstoječim vodovodnim omrežjem v Občini Beltinci upravlja Javno komunalno podjetje
Komuna Beltinci d.o.o., ki je v občinski lasti. Zaradi tega se Občina Beltinci zavzema, da ostane v
upravljanju tega javnega podjetja obstoječe vodovodno omrežje.
AD 8 - Stališče v zvezi pošiljanjem gradiv za seje občinskega sveta svetnikom po elektronski
pošti in nakupom prenosnih računalnikov
Župan dr. Matej Gomboši pri tej točki predlaga prisotnim, da bi se (kot je bila iznešena misel oz. podan
predlog že v prejšnjem mandatu), gradiva pošiljala za seje občinskega sveta in delovna telesa OS (odbore
in komisije) v elektronski obliki. S tem bi se povečala učinkovitost občinske uprave na tem področju, kot
tudi bi se izboljšala učinkovitost komunikacije. Nabavili bi se torej osebni računalniki za vse člane
občinskega sveta in sicer za dobo trajanja tega mandatnega obdobja članom OS. Tudi dodatno
izobraževanje bi bilo izvedeno, če bi se za to svetniki in svetnica za to odločili . S podpisano izjavo bo
vsak član dobil osebni računalnik in s tem se bo tudi strinjal, da bo gradivo od takrat naprej dobival po
elektronski pošti. Župan je prisotnim predstavil, kako se sedaj gradiva pripravljajo, kako se kopirajo,
kako je potrebno poskrbeti za raznos, paziti na to, da se gradivo (glede na neugodne vremenske
razmere) ne razmoči, ipd. Tako pa bi bilo vse bistveno lažje in dostava tudi cenejša in lažja ter hitrejša.
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Občina prav tako ima glasovalni sistem, ki je bil nabavljen konec prejšnjega mandatnega obdobja in bi
ga v prihodnosti tudi začeli uporabljati.
Venčeslav Smodiš, direktor občinske uprave pove, da na podlagi določil 21. čl. Poslovnika Občinskega
sveta Občine Beltinci se vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom dnevnega reda in gradivom
pošlje županu, podžupanu, predsedniku nadzornega odbora, direktorju občinske uprave, predsednikom
svetov krajevnih skupnosti, vodjem političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu ter
predstavnikom medijev. Vabila in gradivo za sejo občinskega sveta se pošljejo po pošti v fizični obliki na
papirju, če tako s pisno izjavo naroči prejemnik pa lahko tudi na disketi, zgoščenki, drugem podobnem
nosilcu podatkov ali po elektronski pošti. V proračunu Občine Beltinci za leto 2010, ki ga je Občinski
svet Občine Beltinci sprejel na 30. redni seji dne 04.02.210 so med drugim predvidena tudi sredstva
za nakup prenosnih računalnikov za člane občinskega sveta. Kupljene prenosnike bi člani občinskega
sveta dobili na podlagi reverza v uporabo za čas trajanja njihovega mandata. Postavko iz sprejetega
proračuna Občine Beltinci je smiselno realizirati, če se člani občinskega sveta odločijo za možnost
prejetja prenosnih računalnikov v uporabo in prejemanja vabil ter gradiv za seje sveta po elektronski
pošti. V ta namen morajo podati pisno izjavo o tem, da želijo prejemati vabila in gradivo za seje
občinskega sveta po elektronski pošti. Za člane občinskega sveta (vsaj nekatere) bi v ta namen najbrž
bilo potrebno izvesti osnovno izobraževanje za delo z računalnikom.
Matej Zavec pove, da je v zadnjem času bil prisoten na občini v zvezi z komisijo za mandatna vprašanja
in je kar vesel tega predloga, ker je bilo največ težav s kopiranjem in distribucijo materiala oz. gradiva –
logistično je pozitivna zadeva, s tem, da se marsikdo izmed njih in izmed občanov in občank sprašuje o
finančni vzdržnosti glede stroška investicije. Meni, da je potrebno razmisliti o tem, da vsi ne rabijo
prenosnih računalnikov, da že imajo svoje in bi se s tem strošek lahko zmanjšal. Gre v bistvu za to, da
se stvari oz. postopke poenostavi in stroške z papirjem in dostavo zmanjša na minimum.
Bojan Vereš meni, da si, v dani gospodarski situaciji pri nas, še ne bi smeli privoščiti takega stroška nabave prenosnih računalnikov, eventualno mogoče kasneje. Če pa imajo vsi elektronske naslove, pa
lahko gradiva dobijo preko mailov – torej če imajo dostop do interneta, lahko to možnost sami izrabijo.
Župan dr. Matej Gomboši pove, da je to, kar se predlaga namreč že en ukrep racionalizacije s časom in
materialom. Strinja pa se, odločitev je na strani občinskega sveta, da se racionalizira nakup
prenosnikov. Vsi imajo doma oz. kje drugje dostop do računalnika – če imajo maile to imajo, so pa to
njihovi osebni računalniki in jih nihče ne more prisiliti v to, da bi jih uporabljali za druge namene. V
proračunu za leto 2010 je ta postavka že zajeta, tako da to ni dodatni strošek.
Dušan Horvat prisotne seznani, da je prejšnji romski svetnik Jože Horvat dobil računalnik od občine, on
pa je to prosil že prejšnjega župana in ga še do sedaj ni dobil. Internet doma ima a se mu to ne zdi
nikakor prav. Župan pove, da so nekateri svetniki že dobili prenosne računalnike in je res za premisliti
ali povezati avtomatsko pošiljanje gradiv in nakup računalnikov.
Igor Adžič, pove, da je svetnik iz preteklega sklica OS in takratni odbor za informiranje je na zadnji
svoji seji v 4. točki govoril o nabavi prenosnih računalnikov in tudi so se takrat pogovarjali o povezavi s
strežnikom občine – od koder bi si lahko svetniki gradivo prenesli. Upa le, da to ne bo pomenilo
posameznim svetnikom kakršnih koli težav (vsi namreč nimajo elektronske pošte, še niso vešči uporabe
le-tega). Ne strinja se s svetnikom Bojanom Verešem glede njegove razprave – to je varčevanje, ne pa
pisna gradiva, ki so včasih bila težka tudi do kilogram in pol, prav tako je uprava morala z
posredovanjem gradiva loviti roke ali pa dopolnjevati gradiva in vse to fizično dostavljati članom OS –
amortizacijska doba prenosnega računalnika je 2 leti in je kar dvakrat amortiziran. Računalnike bodo
svetniki tako ali tako po preteku mandata vrnili na občinsko upravo. Ne vidi večjega stroška kot nekje
10.000 evrov in to naj ne bi bil problem – vse to prinaša koristi.
Župan se strinja s povedanim s strani Igorja Adžiča. Fotokopirni stroji, printerji se obrabljajo, tu je
potem še fizični razvoz, vse to so stroški (tako materialni kot človeški). Predlaga, da se na računalnike
naloži cenejša programska oprema, ki bo omogočala članom branje pošte, pisanje dopisov, oblikovanje
in ostalo. Sam to področje zelo dobro pozna in meni, da se bodo nabavili dobri prenosniki, za ne
preveliko ceno, ki bodo čisto zadostovali za delo svetnika/svetnice v tem mandatnem obdobju.
Po končani razpravi, župan predlaga glasovanje o predloženi vsebini sklepa.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje:ZA: 17, PROTI: 0.
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Sklep 26/V:
Občinski svet Občine Beltinci soglaša s tem, da se realizira nakup prenosnih računalnikov za
člane občinskega sveta, za katere so sredstva predvidena v proračunu Občine Beltinci za leto
2010. Če se član občinskega sveta odloči, da želi prejemati vabila in gradiva za seje sveta po
elektronski pošti, mora občinski upravi Občine Beltinci podati o tem pisno izjavo. Prenosni
računalnik se mu preda v uporabo, ko podpiše izjavo o prejemanju gradiva za seje po elektronski
pošti in reverz o prejemu računalnika v uporabo za čas trajanja mandata občinskega svetnika.
AD 9 - Stališče v zvezi s predstavitvijo kandidatov/k za vodstvene funkcije javnih zavodov in
javnih podjetij, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Beltinci na sejah KMVI in sejah občinskega
sveta
Pri tej točki dnevnega reda, župan dr. Matej Gomboši, ki je poročevalec pove, da na podlagi določil 58.
čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci KMVI med drugim občinskemu svetu predlaga
kandidate za člane delovnih teles sveta, občinskih organov, ravnateljev, direktorjev in predstavnikov
ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih podjetij. KMVI pregleda
predloženo ji dokumentacijo kandidatov/k za direktorje oz. ravnatelje javnih zavodov in javnih podjetij.
Po navadi se tudi odloči in pozove kandidate/ke na sejo KMVI, da se predstavijo in da predstavijo
njihov pogled na razvoj zavoda oz. podjetja in program vodenja javnega zavoda oz. podjetja. Podobno
prakso imajo tudi sosednje občine. Na sejo občinskega sveta kandidatov/k v glavnem ne vabijo, da bi
se ti tam predstavili. Poslovnik Občinskega sveta Občine Beltinci ne vsebuje preciznejših določil o
načinu dela Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI) in občinskega sveta ob
imenovanjih direktorjev (ravnateljev) javnih zavodov in javnih podjetij, katerih (so)ustanovitelj je Občina
Beltinci. Predvsem nima določil o potrebnosti oz. obveznosti vabljenja kandidatov/k na sejo KMVI in na
sejo občinskega sveta. Se je pa tovrstna praksa, ko se kandidate/ke vabi na sejo KMVI največkrat
izkazala za dobro in potrebno. S sprejetjem predlaganega sklepa občinskega sveta se želi doseči, da se
tudi v preostalih primerih ob imenovanjih postopa enako, kot sedaj pri podaji mnenja k imenovanju
ravnateljice Osnovne šole Beltinci, ko so bile kandidatke za ravnateljico povabljene na predstavitev na
sejo KMVI, ne pa tudi na sejo občinskega sveta. V primeru sprejetja predloga sklepa na seji občinskega
sveta, bodo na sejo sveta lahko vabljeni na predstavitev le kandidati/ke, ki jih bo imenoval občinski
svet.
Marjana Balažica zanima predvsem pravniško mnenje ali se lahko predstavijo občinskemu svetu ali se
morajo predstaviti. Odgovor mu poda direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš, ki pove, da
poslovniških določil o tem ni (lahko se jih pozove, lahko da ne pridejo, je pa to njihova pravica in tudi
njihova odločitev). Če ima komisija že dovolj gradiva in iz tega lahko sprejme ustrezno odločitev, ali pa
hoče še osebno predstavitev.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 27/V:
Občinski svet Občine Beltinci določi-zavzame stališče, da se kandidati/ke za direktorje
(ravnatelje) javnih zavodov in javnih podjetij, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Beltinci in
občina daje le mnenje k imenovanju lahko predstavijo pred člani KMVI. V primerih, ko o
imenovanju teh odloča Občinski svet Občine Beltinci, se ti pred imenovanjem lahko predstavijo
tudi na občinskem svetu.
AD 10 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci
Svetnik Alojz Sraka predlaga:
1P. V bodoče naj se točka pobude in vprašanja uvrsti na 3. ali 4. mesto takoj za poročanjem župana.
2.P Pobude naj pošiljajo člani OS pisno. Pobude bi se lahko predstavile na panoju, kasneje pa bi se
objavile še v glasilu, tako da bodo občani videli, kaj delajo in koliko delajo ter če delajo.
3P. Občina bi naj prihodnje leto paralelno uvedla zbiranje manjših količin azbestnih plošč (do 50
kosov ali po kilogramih), saj se jih še vedno kar precejšnja količina nahaja v naravi in naši okolici.
4P. V občinski upravi bi se naj zagotovil prostor za brezplačnega svetovalca za področje energetike,
ki bi prihajal na občino enkrat mesečno ali pa do občanov, ki bi potrebovali na tem področju
kakršne koli nasvete ali pomoč pri razpisih ali prijavah.
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5P. Čim prej naj se uredi električno omrežje in priklop vseh ob železniški postaji Lipovci. Prav tako je
glede postaje potrebno sanirati dovozno cesto, ki je v zelo slabem stanju ter da naj se tam uredijo
parkirišča.
Odgovori župana na predloge svetnika Alojza Srake:
1P. Po poslovniku občinskega sveta so mandatne zadeve (sprejemi odlokov, pravilnikov ter
imenovanja) vedno na prvih mestih – takoj za sprejemom zapisnika ter realizacije sklepov. Lahko pa
se uvrsti takoj za tistimi točkami.
2P. O pobudah, vprašanjih in predlogih se bo v bodoče vodila bolj podrobna evidenca, le-te bodo
oštevilčene, da ne bo prihajalo do podvajanj. Glede objave v glasilu (mogoče se bo šlo v pripravo
tanjšega in da bo izhajal pogosteje kot sedaj, ko izhaja 3-4 krat). Prav tako ima občina svojo
internetno stran, kjer se bodo te stvari tudi objavljale.
3P. Občina je do sedaj že dosti naredila na področju sortiranja, ločevanja odpadkov – po drugi strani
pa predstavlja to velik strošek . Je pa to ena od odločitev, ki se jo lahko predvidi v proračunu kot
povečanje postavke – je stvar proračuna.
4P. Občina kot tudi sam podpira tovrstno svetovanje in nudenje prostora oz. te storitve na sedežu
občine.
5P. Glede razsvetljave je občina dobila elektronsko sporočilo – pri železniški postaji Lipovci. Se pa bo
tudi saniralo to, kar se predlaga.
Svetnik Štefan Žižek predlaga:
6P. Pri delovanju odbora za kmetijstvo bi potrebovali sodelovanje kmetijskega svetovalca, gospoda
Daniela Puhana, ki bi bil prisoten kot zunanji strokovni sodelavec. V preteklosti je bilo tako in tudi
sedaj upa ter želi da bi se ga na seje vabilo in bi lahko pomagal s svojimi strokovnimi nasveti.
7P. Predlaga, da se naj tisti odpadki (predvsem azbestne plošče), ki so jih ob nedavni očiščevalni akciji
pustili na zbirnih mestih, čim prej odpeljejo, ker so na večih mestih po vaseh še vedno ostali.
Odgovori župan glede predlogov svetnika Štefana Žižeka:
6P. Strinja se z sodelovanjem strokovnjaka- kmetijskega svetovalca Daniela Puhana na odboru za
kmetijstvo.
7P. Glede azbestnih plošč pa je tudi sam imel podobno izkušnjo oz. ve za mesta, kjer so le-ta še vedno
ostala od očiščevalne akcije – se bodo v proračunu morala zagotoviti sredstva za odvoz le-teh.
Svetnik Marjan Balažic predlaga:
8P. Tudi v KS Bratonci so vsako leto pridni in sodelujejo pri očiščevalnih akcijah, ko pa pridejo na v
t.i. »Picošnjek« pa tam najdejo ogromno odpadkov. Dejstvo je tudi to, da ima vsaka KS svoje
odlagališče, vsako leto jih očistijo in vsako leto znova je vse spet onesnaženo. Rešitev so ograje in
apelira na pripravljalca proračuna, da naj to uvrsti v drugo leto.
9P. Predlaga nujno izvedbo nivelacijo (regulacijo) potoka Črnca. O tem je bilo pred leti in tudi v
prejšnjem mandatu že govora, ampak se na tem področju še ni nič premaknilo. Poplave, kot smo jih
imeli v zadnjem času, pustijo za seboj prava razdejanja. Občina bi morala apelirati na ustrezne
organe in institucije (upravljanje spada pod VGP), da ne bo vplivalo veliko deževje na podtalnico, da
ne bodo imeli ljudje v svojih kleteh v prihodnosti vodo.
10P. Apelirati je potrebno na občane in jih ozaveščati, da imajo zbirni center, vsakoletni odvoz oz.
zbiranje odpadkov (vse je zastonj) in naj ne odlagajo smeti in odpadkov na divja odlagališča, naj ne
onesnažujejo narave. Res je, da tudi od drugod prihajajo odpadki, vendar pa če bomo najprej doma
oz. pred domačim pragom poskrbeli, da odlagališč takih in drugačnih ne bo, tudi drugi ne bodo tam
odlagali – predlaga, da bi se v tej smeri delalo.
Odgovori župana glede predlogov svetnika Marjana Balažica:
9P. Glede Črnca je bilo že dosti govora – s strani sredstev imamo zvezane roke – lahko občina sicer
apelira na VGP, vendar pa oni sredstev nimajo. Premišljuje pa v smeri, da bi se mogoče ta projekt
izvedel v smislu ekoloških projektov. Bil je pred časom na predstavitvi projekta Biomura v Dokležovju,
kjer je bilo govora o oživitvi mrtvic in rečnih rokavov in bi se mogoče lahko videlo, če bi se potok Črnec
dalo uvrstiti v ta naravovarstveni projekt in ali so možnosti za pridobitev kakšnih sredstev. Dejstvo je,
da potok Črnec več ni ponos naše občine. Alojz Sraka pri tem dodatno pove, da imamo na tem področju
velikega strokovnjaka s področja reke Mure in sicer Simona Balažica, ki je Prekmurec in bi lahko na
tem kaj pomagal oz. svetoval – možna povezava tudi z KS Lipovci.
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Svetnik Štefan Ferčak daje pobudo:
11P. V celotni občini pogreša info točke oz. smeri, ki bi kazale poti do različnih turističnih oz.
kulturnih destinacij naše občine. Po krajevnih skupnostih se namreč vozijo turisti (kolesarji, pohodniki,
vozniki) in nemalokrat se zgodi, ko v določeni vasi ne vedo kam in kod oz. kje bi destinacija oz.
zanimivost bila.
Odgovor župana glede pobude svetnika Štefana Ferčaka:
11P. ZTK Beltinci je na občino že posredovala podoben predlog in potrebno ga bo proučiti, oceniti
njegovo vrednost. Dejstvo je namreč, da res nimamo lepih turističnih kažipotov – se bo potrebno na tem
področju angažirati in pridobiti tudi kakšna sredstva iz EU.
Svetnik Martin Duh sprašuje in daje pobude:
1V. V letošnjem proračunu ni bilo na območju Melinec marsikaj realizirano. Poskušal je opozoriti na to,
vendar do realizacije ni prišlo.
12P. Manjkajoči del na kolesarski stezi pri pokopališču Melinci v določenem delu ni dokončana. Z
lastnikom zemljišča naj se občina pogovori ter zadevo realizira.
13P. Cesta Melinci v »Meki«, ki je občinska cesta - bilo je dogovorjeno, v proračunu zagotovljeno, da se
asfaltirala in še vedno to ni bilo opravljeno oz. izvedeno.
14P. Občina se naj aktivno angažira in izvede pritisk do države, da zgradi manjkajoči nasip KS Melinci
in KS Ižakovci, predvsem na območju k.o. Ižakovci. Zadnje aktivnosti na tem področju so bile na žalost
izvedene pred 2 letoma. Imenovana je bila (na njegovo pobudo) v prejšnjem mandatu komisija za
realizacijo le-tega vendar prejšnji župan je ni sklical in ni mogla začeti s svojim delom. Naj se vsa ta
problematika ki jo je podal, prednostno obravnava.
Odgovori župana glede pobud svetnika Martina Duha:
14P. Aktivnosti na tem področju se že izvajajo – v letu 201 bi se naj šlo v sanacijo – po določenih
informacijah se že zbirajo predlogi, kaj bi bilo s strani ministrstva ustrezno izvedenega.
13P. Glede tega sam ne more soditi, zakaj v prejšnjem mandatu to ni bilo izvedeno oz. narejeno. Pri tem
direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš svetniku Martinu Duhu zagotovi, da se bo pozanimal kako
je s tem in kdo je bil pri tem odločujoči zakaj odločitev ni bila oz. je bila sprejeta (ali KS ali občina).
12P. Glede kolesarske steze mu daje odgovor direktor občinske uprave, da do dogovora do sedaj še ni
prišlo z lastnikom zemljišča, upa pa, da bo kmalu do tega prišlo.
Svetnik Štefana Perše daje pobudo:
15P. Njihova svetniška skupina N.Si daje pobudo v razmislek a ne v razpravo in sicer - sprememba
volilne zakonodaje – uvedba 9 volilnih okrajev namesto tega števila kot jih imamo sedaj. Zakaj? Zato, da
ne bo v prihodnosti prihajalo do tega, kot je v preteklosti že bilo, da nekatere krajevne skupnosti v
občinskem svetu niso imele svojega predstavnika oz. svojega svetnika (v prejšnjem mandatu sta tako
ostali brez svetnika KS Lipa in KS Ižakovci), nekatere druge pa so imele po dva ali več svetnika iz svoje
KS.
Odgovor župana glede pobude svetnika Štefana Perše:
15P. Župan podpira pobudo in se z njo strinja ter jo daje vsem prisotnim v razmislek.
Svetnik Alojz Forjan daje pobudo:
16P. Glede mostu pri Melincih (na Doblu) se namreč dobro ve, katere kategorizacije je cesta, bi pa bilo
potrebno cesto preplastiti in urediti do te mere da bo varno n tudi normalno prevozna. Z vztrajnostjo bi
se dalo to tudi sanirati oz. urediti.
Odgovor župana glede pobude svetnika Alojza Forjana:
16P. Glede mostov na splošno župan dodaja, da si deli mnenje z predlagateljem. Zavedamo se vsi, da je
potrebno mostove urediti, saj so ceste, ki peljejo preko jih nevarne. Vendar pa ima občina pri tem na
žalost zvezane roke. Ne more jih popravljati rez služnostne pravice in dovoljenja vodnega gospodarstva.
Ko se prijavi sanacija celotnega cestišča takoj izvzamejo mostove ker ni ustreznih soglasij – soglasij pa
občina ne dobi.
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AD 11 - Poročilo župana Občine Beltinci o pomembnejših dogajanjih v občini
Župan pri tej točki pove, da so vsi prisotni seznanjeni s tem, kaj je največji projekt v občini in da se bo v
teh dveh letih izvajala izgradnja primarne kanalizacije in ČN. Občina je prejšnji teden imela slavnostni
podpis pogodbe z izvajalcem in nadzorom. Jutri bo sestanek za uvedbo v delo in tako začnejo teči vsi
roki, tako da se operativa že izvaja, glede na vremenske razmere pa upa, da se bo z gradbenimi deli
tudi čim prej začelo. Vsi se bomo morali maksimalno potruditi, da se bo projekt izvajal kvalitetno in tudi
v predpisanih rokih.
Nadalje prisotne še seznani, da se aktivnosti izvajajo tudi na področju prostorskega načrta, ki je kar
nekaj časa stal na račun situacije glede Luke Koper. Sedaj se bodo aktivnosti nadaljevale, saj kot so vsi
v predvolilnem času ugotavljali in bili za to, da se tudi to področje čim prej uredi – prostorski načrt je
zelo pomemben. Edina ovira je le Ministrstvo za kmetijstvo, ki ima zelo stroga stališča glede tega, da se
kmetijsko zemljišče ne more spremeniti v gradbeno zemljišče. Upa, da se bo projekt vseeno spravilo
mimo teh omejitev.
Župan prisotne tudi obvesti, da bo v drugi polovici meseca decembra še ena seja občinskega sveta, ki bo
predvsem osredotočena na dve pomembni točki in sicer proračun in rebalans. Ker je proračun vezan na
dvofazni postopek upa, da bo mo do konca meseca januarja proračun sprejeli, da bo potem začasnega
financiranja le za en mesec – projektov je precej, ki jih občina še mora speljati in realizirati.
Ker je bil s tem dnevni red 2. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, je župan dr. Matej
Gomboši sejo zaključil ob 20.00 uri.
Magnetogramski trak te seje se hrani v Arhivu Občine Beltinci.

Zapisala:
Lilijana ŽIŽEK

Župan:
dr. Matej GOMBOŠI
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