OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
Z A P I S N I K
25. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI,
ki je bila 13.06.2013 ob 17.00 uri
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci
PRISOTNI: Igor ADŽIČ, Marjan BALAŽIC, Roman ČINČ, Martin DUH, Alojz FORJAN, Jožef
FERČAK, Srečko HORVAT, Alojz Ladislav HORVAT, Štefan PERŠA, Slavko PETEK, Jožef
RUŽIČ, Alojz SRAKA, Genovefa VIRAG, Bojan VEREŠ, Matej ZAVEC, Bojan ŽERDIN, Štefan
ŽIŽEK.
ODSOTNI: Dušan HORVAT, Marjan SMODIŠ.
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik NO, Izidor Lebar, direktor občinske uprave,
Venčeslav Smodiš, ravnateljica OŠ Beltinci, Mateja Horvat, ravnateljica Vrtca Beltinci,
Martina Vidonja, ravnatlejica OŠ Bakovci, Vanda Sobočan, direktor CERO Puconci d.o.o.,
Franc Cipot, direktor podjetja Saubermacher & Komunala Murska Sobota, Drago Dervarič ,
dr. Edith Žižek Sapač, direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota, Jasna Horvat,
direktorica Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota.
Župan, dr. Matej Gomboši pozdravi vse prisotne, ugotavlja, da je prisotnih 17 članov
občinskega sveta, seja je torej sklepčna in občinski svet lahko nadaljuje s svojim delom.
Prebere vsebino dnevnega reda 25. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta Občine Beltinci.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 306/V:
Sprejme se dnevni red 25. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci:
1.
Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 24. redne seje, 3. izredne in 6.
dopisne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
2.
Seznanitev z Letnim poročilom Javnega podjetja center za ravnanje z odpadki
Puconci d.o.o. za leto 2012 in Poslovnim načrtom Javnega podjetja center za ravnanje
z odpadki Puconci d.o.o.. za leto 2013.
3.
Seznanitev z realizacijo plana podjetja Saubermacher - Komunala Murska
Sobota v letu 2012 in s planom podjetja za leto 2013.
4.
Seznanitev s Poslovnim, finančnim in strokovnim poročilom Zdravstvenega
doma Murska Sobota za leto 2012 in seznanitev s Programom dela in finančnim
načrtom Zdravstvenega doma Murska Sobota za leto 2013.
5.
Seznanitev s Poročilom o delu Pokrajinske in študijske knjižnice Murska
Sobota za leto 2012.
6.
Soglasje k predlogu oblikovanja oddelkov in k potrebnemu številu kadra ter k
sistemizaciji delovnih mest zaposlenih v vrtcu Beltinci za šolsko leto 2013/2014.
7.
Odobritev sofinanciranja nadstandardnih programov osnovnošolske dejavnosti
Osnovne šole Bakovci v podružnični šoli Dokležovje v šolskem letu 2013/2014.
8.
Odobritev nadstandardnih programov osnovnošolske dejavnosti Osnovne šole
Beltinci v šolskem letu 2013/2014 in zagotovitev sredstev za njihovo izvedbo.
9.
Imenovanje Komisije za priznanja in nagrade Občinskega sveta Občine Beltinci.
10.
Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini.
11.
Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
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12.
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Občine Beltinci.
13.
Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Beltinci.
14.
Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju
ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci.
15.
Sprejem Programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj
podjetništva v Občini Beltinci za leto 2013.

AD 1 - Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 24. redne seje, 3. izredne in 6.
dopisne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.

Župan daje v razpravo vsebino zapisnikov 24. Redne, 3. Izredne in 6. Dopisne seje
Občinskega sveta Občine Beltinci.
Svetnik Srečko Horvat predlaga, da naj se preveri pri zapisnikoma 24. redne in 3. izredne
seje prisotnost članov občinskega sveta, torej da bo identično oz. enako zapisano tako med
prisotnimi kot pri obrazložitvi sklepčnosti članov občinskega sveta, kot je zapisano v prvem
stavku omenjenih zapisnikov.
Svetnik Martin Duh pa predlaga, da naj se pri pobudah in vprašanjah iz zadnje 24.redne
seje popravi pri njegovi razpravi, da je iznesel problematiko treh jaškov in izliv iz jaškov na
Melincih in ne za celotne Melince, kot je zapisano.
Ostalih pripomb na ostale zapisnike ni bilo, zato se predlaga glasovanje o vsakem zapisniku
posebej.
a) Zapisnik 24. redne seje OS
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0
Sklep št. 307/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta
Občine Beltinci s tem, da se na 1. strani zapisnika popravi v besedilu, kjer je zapisano,
ko je župan ugotavljal prisotnost…prisotnih bilo dejansko vseh 19 članov občinskega
sveta in ne 18 kot je zapisano. Seznam prisotnih je na isti strani pravilno zapisan.
Prav tako naj se pri pobudah in vprašanjih iz zadnje 24. redne seje popravi pri razpravi
svetnika Martina Duha, da je iznesel problematiko treh jaškov in izliv iz jaškov na
Melincih in ne za celotne Melince, kot je zapisano.
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b) Zapisnik 3. izredne seje OS
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0
Sklep št. 308/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta
Občine Beltinci s tem da se na 1. Strani zapisnika popravi v besedilu, jjer je zapisano,
ko je župan ugotavljal prisotnost…prisotnih bilo dejansko 17 članov občinskega sveta
in ne 19 kot je zapisano. Seznam prisotnih je na isti strani pravilno zapisan.
c) Zapisnik 6. dopisne seje OS
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0
Sklep št. 309/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejeme zapisnik 6. dopisne seje Občinskega sveta
Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini.

Župan dr. Matej Gomboši v nadaljevanju seje ugotavlja, da direktorja Cero Puconci d.o.o. še
ni, zato se bo najprej obravnavala točka AD 3. Prisotni so se z njegovim predlogom strinjali.
AD 3 - Seznanitev z realizacijo plana podjetja Saubermacher - Komunala Murska
Sobota v letu 2012 in s planom podjetja za leto 2013.

Pri tej točki poda poročilo o delovanju podjetja za leto 2012 ter seznani prisotne s planom
oz. načrti za leto 2013, direktor Saubermacher & Komunala Murska Sobota, gospod Drago
Dervarič.
Odbor za prostorsko planiranje je poročilo obravnaval na svoji 17. seji. Predsednik Štefan
Perša poda poročilo iz katerega je razvidno, da se je odbor seznanil s poročilom podjetja.
Odbor za gospodarstvo je poročilo obravnaval na svoji 18. Redni seji. Predsednik Marjan
Balažic poda poročilo iz katerega izhaja, da se je odbor prav tako seznanil s poročilom in da
nima pripomb na njegovo vsebino.
Razprave pri tej točki ni bilo.

AD 2 - Seznanitev z Letnim poročilom Javnega podjetja center za ravnanje z odpadki
Puconci d.o.o. za leto 2012 in Poslovnim načrtom Javnega podjetja center za ravnanje
z odpadki Puconci d.o.o.. za leto 2013
Direktor Javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., gospod Franc Cipot
je podal podrobno poročilo podjetja za leto 201 ter seznanil prisotne s poslovnim načrtom za
leto 2013.
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Predsednik odbora za prostorsko planiranje, Štefan Perša pove, da je odbor poročilo
obravnaval na svoji 17. seji. Na vsebino ni bilo pripomb.
Predsednik odbora za gospodarstvo, Marjan Balažic pove, da je tudi njihov odbor obravnaval
poročilo CEROP-a na svoji 18. redni seji.

AD 4 - Seznanitev s Poslovnim, finančnim in strokovnim poročilom Zdravstvenega
doma Murska Sobota za leto 2012 in seznanitev s Programom dela in finančnim
načrtom
Zdravstvenega
doma
Murska
Sobota
za
leto
2013

Pri tej točki je poročilo podala direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota, gospa dr.
Edith Žižek Sapač.
Odbor za negospodarstvo je na svoji 21. redni seji, kot je povedal njegov predsednik Slavko
Petek poročilo obravnaval in se z njim seznanil in na odboru ni bilo pripomb na vsebino.

AD 5 - Seznanitev s Poročilom o delu Pokrajinske in študijske knjižnice Murska
Sobota za leto 2012

Poslovno poročilo o delu PIŠK Murska Sobota je podala direktorica Jasna Horvat.
Svetnica Gena Virag je prosila za pojasnilo deleža sofinanciranja občin, predvsem jo je
zanimalo kako je z našo občino. Direktorica je podala odgovor v smislu, da se je procent
sofinanciranja na podlagi novega ključa delitve tudi za našo občino znižal, kar so prisotni
sprejeli zelo pozitivno.
AD 6 - Soglasje k predlogu oblikovanja oddelkov in k potrebnemu številu kadra ter k
sistemizaciji delovnih mest zaposlenih v vrtcu Beltinci za šolsko leto 2013/2014

Ravnateljica Vrtca Beltinci, Martina Vidonja je prisotnim podrobno predstavila predlog
oblikovanja oddelkov in potrebnega števila kadra ter sistemizacijo delovnih mest zaposlenih
v zavodu Vrtec Beltinci za novo šolsko leto.
Predsednik Odbora za negospdoarstvo, Slavko Petek je povedal, da je predlog za podajo
soglasja bil obravnavan na njihovi 21. redni seji in odbor v sled navedenega predlaga, da OS
sprejme predlagano oblikovanje oddelkov in poda ustrezno soglasje.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 310/V:
Občinski svet Občine Beltinci daje ravnateljici Vrtca Beltincni soglasje k predlogu
oblikovanja oddelkov in potrebnem številu kadra in potrebnem številu kadra ter k
sistemizaciji delovnih mest zaposlenih v Vrtcu Beltinci za šolsko leto 2013/2014.
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AD 7 - Odobritev sofinanciranja nadstandardnih programov osnovnošolske dejavnosti
Osnovne šole Bakovci v podružnični šoli Dokležovje v šolskem letu 2013/2014

Ravnateljica OŠ Bakovci, Vanda Sobočan je prisotnim predstavila predlog sofinanciranja
nadstandardnih programov OŠ dejavnosti OŠ Bakovci, POŠ Dokležovje za novo šolsko leto.
Predsednik Odbora za negospdoarstvo, Slavko Petek je povedal, da je predlog za odobritev
sofinaciranja omenjenih programov bil obravnavan na njihovi 21. redni seji in odbor v sled
navedenega predlaga, da OS poda ustrezno soglasje.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 311/V:
1.Občinski svet Občine Beltinci odobri sofinanciranje s strani OŠ Bakovci predlagano
nadstandardno zaposlitev - dodatne ure v kombiniranih oddelkih POŠ Dokležovje za
šolsko leto 2013/2014, izvedbo fakultativnega pouka in sofinanciranje delovnih mest
tehničnih delavcev.
2.Sredstva za izvedbo predlaganih nadstandardnih programov OŠ Bakovci POŠ
Dokležovje v skupni višini 3.718,50 EUR/mesec oz. skupaj 44.234,95 EUR za celotno
šolsko leto 2013/2014 so zagotovljena v proračunu Občine Beltinci za leto 2013 in
bodo zagotovljena v proračunu Občine Beltinci za leto 2014.

AD 8 - Odobritev nadstandardnih programov osnovnošolske dejavnosti Osnovne šole
Beltinci v šolskem letu 2013/2014 in zagotovitev sredstev za njihovo izvedbo
Ravnateljica OŠ Beltinci, Mateja Horvat je prisotnim predstavila predlog sofinanciranja
nadstandardnih programov dejavnosti za OŠ Beltinci za novo šolsko leto.
Predsednik Odbora za negospdoarstvo, Slavko Petek je povedal, da je predlog za odobritev
sofinaciranja omenjenih programov bil obravnavan na njihovi 21. redni seji in odbor v sled
navedenega predlaga, da OS poda ustrezno soglasje.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 311/V:
1. Občinski svet Občine Beltinci odobri s strani OŠ Beltinci predlagane nadstandardne
programe osnovnošolske dejavnosti OŠ Beltinci za šolsko leto 2013/2014.
2. Sredstva za izvedbo nadstandardnih programov OŠ Beltinci za šolsko leto
2013/2014 so za koledarsko leto 2013 zagotovljena v proračunu Občine Beltinci za
leto 2013, med tem, ko se v proračunu Občine Beltinci za leto 2014 zagotovijo
sredstva za preostanek šolskega leta 2013/2014 in sicer v višini 8.193,66 eur/mesec.
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AD 9 - Imenovanje Komisije za priznanja in nagrade Občinskega sveta Občine Beltinci.

Predsednik KMVVI Matej Zavec pri tej točki poda poročilo ter prisotnim predstavi vsebino
predloga sklepa za sprejem.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 313/V:
I. V komisijo za priznanja in nagrade Občinskega sveta Občine Beltnci se imenujejo:
1. REGINA OZMEC, Ravenska 3, 9231 Beltinci - za predsednico.
2. ŽELJKO RITLOP, Gančani 165, 9231 Beltinci - za člana.
3. VILJEM HORVAT, Sončna 2, Dokležovje, 9231 Beltinci - za člana.
4. ANA BUGAR, Gančani 122/b, 9231 Beltinci - za članico.
5. JOŽEF ERJAVEC, Lipovci 68, 9231 Beltinci - za člana.
II. Mandat člaom komisije začne veljati z dnem imenovanja in traja do iztega mandata
članom občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na zadnjih lokalnih volitvah v letu 2010.
III. Sklep začne veljati z dnem sprejetja.
Seja se prekine za 10 minut.
AD 10 - Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini.
Župan pove, da se je postopek komasacije v k.o. Dokležovje že pričel. Podpisana je pogodba,
izvajalec je pristopil k nadaljnjim aktivnostim. Izveden je bil tudi sestanek z lastniki
zemljišč.
V vmesnem času je prišlo do izvajanja javnih služb in vprašanja se pojavljajo raznorazna
glede pokopališč. Sedaj namreč v skladu s sprejetim odlokom zanj skrbi JKP Komuna d.o.o.
Beltinci, ki je oblikovala tudi cene in strategijo izvajanja odloka. Pri tem poudari, da gre za
gospodarsko javno službo, ki je ista kot zagotavljanje odvajanja kanalščine. Komuna d.o.o.
Beltinci po novem tudi izvaja odlok o oglaševanju in plakatiranju – kot so mogoče že opazili
so po vaseh nameščene tudi nove oglasne table, tako da bo tudi na tem področju
vzpostavljen red, ki bi moral biti že prej. Domača društva, krajevne skupnosti in javni zavodi
imajo oglasni prostor zastonj, drugi pa ga plačujejo.
Nadalje prisotne seznani, da so se določene aktivnosti izvajale tudi pri projektu Sončni vrt.
Investitor je imel aktivnosti in dogovore, vendar pa je prišlo v postopku do težav z enim od
lastnika zemljišča in ker se ni dalo uskladiti, se je zadeva zelo zavlekla in se zaradi tega
realna izvedljivost premika na leto 2014.
Dela se aktivno izvajajo na kanalizaciji in ČN. Prav tako se sanirajo vse do sedaj ugotovljene
napake in pomanjkljivosti. ČN je že v zaključni fazi in počasi se približuje trenutek, ko se bo
sistem poskusno zagnalo.
Pri NUSZ se je naredilo dosti, preverjali so se podatki, tudi tisti, ki niso bili zajeti in vse se je
pripravilo do te mere, da so podatki že na Davčni upravi, ki bo počasi začela pošiljati tudi že
prve položnice. To se bo poznalo tudi krajevnim skupnostim in to je dobra novica zanje –
torej sredstev bo nekoliko več.
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Aktivno se dela naprej na projektu ceste skozi Lipo, je projekt končan in je na reviziji v
Ljubljani. Se zadeve še usklajujejo in se bo videlo koliko se bo dalo urediti, zavedamo pa se
vsi, v kako slabem stanju je ta cesta.
Občina je prav tako, kot je v nadaljevanju pojasnil župan dr. Matej Gomboši, dogovorila
sanacijo Cankarjeve ulice v Beltincih s podjetjem Panvita d.o.o., da se navozi mlet asfalt in
se s tem reši težava prašenja, ograja na mostu je popravljena, ker je bila uničena,
projektirajo pa se novi mostovi tudi na Cankarjevi, tako da delamo naprej na tem.
Na področju cest je dobra novica, saj smo bili uspešni na kar dveh razpisih (Beltinci-Melinci
z novim mostom in Ižakovci-Melinci), z kar 2 mio evri sredstev, to je na tem področju zelo
velik doprinos za naše občane in kmalu se bo začela gradnja le-teh.
Naš razpis bo za kolesarsko stezo Beltinci-Ižakovci kot je planirano, ker smo dobili že tudi
sklep in dobili sredstva in se bo kmalu pristopilo k izgradnji.
Prav tako smo sosednje občine pozvali k pripravi skupnega odloka za plovbni režim ob Muri,
saj je potrebno enkrat za vselej urediti tudi to področje.
Tudi so bili opravljeni razgovori z investitorjem na začetku Beltinec, gospodom
Weindorferjem, določena infrastruktura do parcel je pripeljana, je pa tud pripravljen znižati
ceno ker je leta prej to bilo predrago, tako da je situacija sedaj bolj ugodna.
Glede Pomurskega vodovoda - naš krak sistem B je sedaj končno papirje in vse projekte
uspel uskladiti in pove, da se je delalo do zadnejga dneva ko je bil rok za oddajo projektov
na ministrstvo. To je zelo težaven projekt ali je uspelo to celotni ekipi, da je razpis za izbiro
izvajalca v teku in bo zaključen. Upamo le, da ne bo zapletov in da bomo dobili v poletju
tudi izvajalca.
Zadeve iz preteklosti, kar se tiče nelegalnih površin in objektov končno urediti, to je velik
uspeh – igrišče in slačilnice Ižakovci, tudi blizu smo končne rešitve v ciglarskem naselju iz
preteklosti in upamo da bo tudi tu pozitivno.
Pripravljamo in pogledali smo stanje na določenih delih cest po zimi in nekatere bankine so
v zelo slabem stanju, vse je odvisno od sredstvev za vzdrževanje cest, hitro zmanjkuje, bo
razprava predmet jesenskega rebalansa.
Izvedli smo tudi nekaj aktivnosti pri iskanju možnih investicij za našo industrijsko cono v
Lipovcih. Župan pove, da je bil skupaj v veleposlanikom Nemčije, kateremu je predstavil
našo občino in potenciale in se dogovoril, da bomo širili kontakte širimo naprej na njih da
iščemo investitorje, ki bi lahko premaknili zgodbo naprej. Dejstvo je pa še vedno, da
mednarodni investitorji raje premislijo kam bi nesli svoje milijone, ko ugotovijo kakšni dolgi
in zamudni ter komplicirani postopki so pri nas za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj.
Župan tudi prisotne seznani, da je bil na sprejemu pri veleposlaniku Rusije, kjer je bilo kar
veliko govora o tej tematiki in se bo videlo, kako bi še lahko pritegnili k nam investitorje.
V kratkem sta tudi v izvajanju dva inovativna projekta – trim steza in balinišče v Beltincih,
ki sta v zaključni fazi.
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AD 11 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci
Svetnica Gena Virag
Daje pohvalo in se zahvali organizatorjem in mladinm ob dnevu nabornikovo oz. srečanjem
mladih z vojsko – rekrutacije. Mora povedati, da je ponosna, da živi v Prekmurju, kjer se ta
tradicija še ohranja in živi. Daje pobudo št. 172, s katero poziva vse mlade, da se tudi
naslednje leto zberejo v tako velikem številu in organizirajo tako lepo prireditev.
Svetnik Srečko Horvat
V skladu s 17. členom poslovnika OS Občine Beltinci daje obrazložitev pobude na 24. redni
seji, ko je bil podani predlog za sprejetje odloka o prostorskih in ureditvenih pogojih za
območje Občine Beltinci, je bil sam med tisto večino, ki je glasovala za umik točke z
dnevnega reda, saj predlagani odlok postavlja občane v neenak položaj – navede primere
krajevnih skupnosti. Spremembe odloka so bile potem na 3. izredni seji sprejete, vendar pa
so ga občani po telefonu klicali, zakaj je na seji glasoval proti odloku, je pa potem ugotovil,
da naši občani ne poznajo predlaganih sprememb odloka in ko jim je to razložil, so bili
zgroženi. Zaradi tega v imenu svetniške skupine LDS poziva, da občina takoj pristopi k
pripravi opn-jev, tako da bo za vse vasi enaka možnost gradnje. Rok za dokončanje predlaga
31.12.2013 in v sled navedenega prosi župana, da njegov predlog nocoj da na glasovanje.
Sam še vedno meni, da v določenih vaseh namreč ni mogoče graditi hiše z ravno streho, ker
to ni mogoče. Navede primer stanovanjske hiše v Dokležovju, ki je zaradi tega v prekršku. Ne
zdi se mu prav, da se vsem enako ne pomaga, ampak samo enim in to predvsem tistim, ki
so zadnjič bili prisotni na seji sveta.
Župan mu odgovori, da smo v skladu z prostorskimi akti v proračunu poiskali tiste kjer
moramo še narediti razparcelacijo, poleg tega pa tudi s krajevnimi skupnostmi bomo se še
povezali in dorekli še katere spremembe PUP-a. Vse je pa bilo predstavljeno javnosti, so pa
tri tiste krajevne skupnosti, kjer je najbolj nedodelan prostor. Za druge vasi pa se bomo
lahko pogovarjali ob rebalansu ko bomo zadeve tudi uskladili. Ni pa odvisno samo od njega,
ampak tudi signal oz. povratna informacija iz posamezne krajevne skupnosti. Za odlokom
stoji strokovna ocena in si sami nismo izmislili za katere vasi je možna gradnja z ravnimi
strehami. Ko je bila javna razprava so imeli vsi enako možnost priti na sestanek in podati
svoje mnenje.
Svetnik Marjan Balažic:
Pred nami so kritični meseci, saj bomo s strahom gledali v nebo, saj ne vemo, kaj bo
prineslo vreme. Imeli smo namreč projekt, s katerim se je varovalo s strani letalskega centra
Maribor, da ni prišlo do toče, sedaj pa kot opaža letos tega ni ne v proračunu kot tudi
vprašanje je, če imamo to področje sploh urejeno-vprašanje 160.
Svetnik Alojz Sraka:
Pove, da se je v občini veliko premaknilo, vendar pa želi povedati, da smo na prejšnji seji
glasovali o odloku, ki v 27. členu (zadnji odstavek), torej da mora omogočiti brezplačno
oglaševanje vključno z nameščanjem. Pričakuje, glede na to, daje odlok dovolj jasen, da se
tako tudi dela. Prav tako Komuna d.o.o. zagotavlja višjo ceno kot prej se plačevalo krajevnim
skupnostim za vzdrževanje grobov in pokopališč, zato se postavlja vprašanje št. 161 da se
mu pripravi do naslednje seje odgovor, kaj vse zagotavlja Komuna z novimi odloki za naše
občane. Nadalje ga zanima kako je z javnimi deli saj meni, da bi moralo biti enakopravno
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obravnavanje vseh krajevnih skupnosti – torej
javnih del – vprašanje št. 162.

enako število delavcev preko programov

Župan prisotne seznani, da je bila dana pobuda za sodelovanje vseh pri regionalnem
razvojnem programu za 6-letno obdobje. To sodelovanje smo želeli vzpostaviti in seveda
izmenjati ideje in vizije, pa sta na javno razpravo prišla le 2 svetnika. Vse ideje in predlogi so
bili zbrani (sodelovale so tudi krajevne skupnosti) in smo podatke posredovali naprej v
nadaljnjo obravnavo. Nadalje še odgovori, da je bilo glede oglaševanja in vzdrževanja
pokopališč opravljeno usklajevanje s predstavniki krajevnih skupnosti in JKP Komuno d.o.o.
Beltinci, cene so se prav tako primerjale z drugimi občinami, tako da je bil opravljen
dogovor. To je tudi javna služba, drugo leto pa se bo videlo če je bila cena dobro zastavljena,
soglasje je bilo prav tako dano, res pa je specifika, da je kar 9 lokacij v občini. Glede števila
javnih delavcev na posamezno krajevno skupnost župan odgovori, da smo uspeli pridobiti
dosti delavcev, tudi preko vseh možnih organizacij, kjer smo lahko, smo se prijavili in tako
zagotovili zaposlenost kar velikemu številu naših občanov.
Svetnik Igor Adžič:
Njegova prva pobuda št. 172 glede delovanja Komune d.o.o. in težav z njo, pove, da je sam
član nadzornega sveta JKP Komune d.o.o. Beltinci, kjer so bili seznanjeni s situacijo glede
stroškovnika vzdrževanja pokopališč. Poleg tega je 80 % občanov vrnilo podpisane pogodbe.
Navezuje se pri tem, da je imela občina v preteklosti kar na 9-ih lokacijah po vaseh
kontejnerje odprtega tipa in v tega se zgrinjajo odpadki, ki tja po večini sploh ne sodijo.
Apelira na medobčinsko inšpektorico, da naj se vzpostavi red na tem področju. Druga
njegova pobuda št. 173 je, da nekako vaščani apelirajo, da bi se naj omejil avtomobilski
promet za tribunami, saj se tam tudi drugače dogajajo zgodbe, ki ne sodijo tja. Cesta tudi
kolikor sam ve, ni vrisana v kataster, naj se tam to tudi uredi, da ne bi prišlo do kakšnih
nesreč ali česar hujšega. Vseeno se na igrišču vršijo športne aktivnosti in to tudi vedno
mlajših populacij in selekcij in zato moramo biti še posebej pozorni in pazljivi. Prav tako se v
parku in pri igralih ljudje vozijo mimo z mopedi, dirjajo s kolesi in tudi ni najbolj varno za
naše najmlajše. Tretja pobuda št. 174 glede na to, da je v javni obravnavi že davek na
nepremičnine in glede na to, da je naša občina ena od desetih, ki imamo največ kmetijskih
površin, zakon namreč zajema tudi obdavčitev teh površin in zato naj se odbor za kmetijstvo
skupaj z občinsko upravo povežeta z nekom, ki bi vedel to obrazložiti in predstaviti – mogoče
lokalno kmetijsko zbornico in izvesti javno tribuno, saj se lahko upravičeno bojimo, da bodo
naše kmetije prešle v roke bogatih in srednje bogatih tujcev, to pa ne smemo nikakor
dovoliti. Glede izgradnje kanalizacije (pobuda 175) imamo iz prejšnjega mandatnega obdobja
sklep iz 26. Seje, kjer je zapisana višina priključka 2000,00 evrov, ki pa se lahko zmanjša
tui ob pridobitvi koncesijskih sredstev. Sedaj pa smo sprejeli odlok, ki negira ta sklep, sam
ni bil nikoli za to, da bi ljudje bili v neenakem položaju. Situacije se že zapirajo in ker se
delimo na več ali manj vredne in ker se tudi različne priključke prodaja, se naj pripravi
izračun, prav tako pa je potrebno da se pride do zaključka, da morajo biti cene
kanalizacijskega priključka enake. Nadalje prosi pisni odgovor in sicer – v leto 1995 segajo
ustanovitve občin in minilo bo že skoraj 20 let in še vedno se mu zdi dokaj neodgovorno in
nestrokovno, da se občine do sedaj še vedno niso uspele dogovoriti o delitveni bilanci občine
(pobuda 176). Saj imamo neke t.i. navidezne pravice kot ustanoviteljice, ki nam vedno
znova nalagajo za zavode mnogo obveznosti, kakšen dobropis pa ne moremo dobiti, prav
tako imamo v zavodih ki poslujejo z dobički svoje predstavnike, sredstva pa ostajajo na isti
ravni.
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Župan dr. Matej Gomboši odgovori, da je ravno danes opravil sestanek z društvi glede
športnega centra v parku v Beltincih v želji, da vidimo razvoj in vizijo nadaljnjega razvoja. S
predlogom se strinja, da res ni prav, da se to tam dogaja, ugotavljali so na sestanku o
omejitvi prometa proti igralom in odbojkarskem igrišču, to pa je res. Glede izgradnje
kanalizacije pa kot je že večkrat ponovil, odlok je sprejet kot je, razlike so, če se odlok
spremeni bo lahko drugače. Vse stroške tega projekta ob vsakem proračunu podrobno
predstavljamo, ko bodo znane končne številke bo predstavljeno tudi občinskemu svetu.
Glede delitvene bilance občine pa se bo odgovor pripravil.
Svetnik Štefan Perša:
V poročilu je omenjena sanacija kanalizacije. Danes so bili predstavniki podjetja SPG
Pomgrad v Ižakovcih, vendar pa tam na sestanku ni bil, ker se je pripravljal na sejo. Vsled
navedenega lepo prosi, če se jutri urgira da naj pregledajo celotno omrežje (pobuda 177), ker
namreč ne drži, kar so dali do 30. marca da se bo uredilo, stvari se namreč poslabšujejo iz
dneva v dan Glede vključitve hiše v Dokležovju v odlok se strinja s kolegom svetnikom
Srečkom Horvatom, to je tudi njegova pobuda št. 178 kot predsednika odbora za prostorsko
planiranje in sicer do datuma kot je predlagal Srečko Horvat. Prav tako se pridružuje kolegu
svetniku Igorju Adžiču glede kontejnerjev na pokopališčih, to je res sramota kar se dogaja in
kaj vse se v njih najde. Mogoče bi bila rešitev kot so naredili v Dokležovju – namestitev
nadzornih kamer – pobuda št. 179.
Župan poda odgovor, da glede kanalizacije na celotnem območju se zadeva kontrolira sproti
na terenu in se sanira kjer je potrebno. Situacija se nikakor ne poslabšuje in prosi, da se ne
straši občanov, saj ima že sam projekt vpliv na ljudi in vsi že komaj čakajo, da se bo projekt
zaključil. Vsi izvajalci pa se še kako zavedajo svoje odgovornosti, kajti ko bo tako daleč in se
bo pritisnilo na gumb, bo zadeva morala brezhibno delovati. Glede pokopališč pa se strinja z
Štefanom Peršo da ni prav, kar se dogaja in da določeni občani pač kažejo svoj odnos do
okolja, pa vendar je to prostor, kjer mora biti prisotno spoštovanje do umrlih. Pove, da bi na
tem področju morala poseči tudi naša medobčinska inšpektorica, vendar potrebuje pomoč,
ker obvladovati pet občin in to tako velikih kot so ni kar tako.
Svetnik Jožef Ferčak:
Pove, da na vprašanje 151 se z odgovorom, ki ga je prejel tako on kot tudi člani sveta ne
strinjajo. Namreč popravilo mostu ni bilo tako izvedeno kot je bilo za pričakovati, vedeti pa
je potrebno, da je ta most zelo pomemben, saj vse teče preko njega.
Glede stavbnih zemljišč je predsednikom krajevnih skupnosti omenjal, kdaj se bodo lahko
koristila sredstva za NUSZ-vprašanje 162.
Nadalje daje še pobudo št. 180 glede talne označitve cestišč v Lipi (pri starem gasilskem
domu, pri vaškem domu, kjer čakajo učenci in kjer je bil postajališče le-teh ni več in bi bilo
potrebno to popraviti – pobuda 180. Pridružuje pa se vsem kolegom svetnikomrazpravljalcem glede vzdrževanja pokopališč – to je zelo neprijazna stvar, saj se kosilnice
vozijo preko spomenikov.
Župan dr. Matej Gomboši mu odgovori, da je bila pobuda glede mosti izvajalcu že
prenesena, želja vseh pa je da so mostovi varni in prevozni. Glede nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča so podatki tako daleč pripravljeni, da bo v poletnih mesecih prišla do
občanov prva položnica, ta druga pa proti koncu jesenskih mesecev. Ker je bilo več energije
in dela vloženega v to področje, se bo zadeva obrestovala in bo tudi več sredstev iz tega
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naslova. Glede ureditve ceste in jarka proti Turnišču smo v dogovoru in na zvezi z občino
Turnišče, projekt je bil poslan na Agencijo RS za okolje in računa se, da je zadeva urejena s
propusti kot mora biti, bo realizirano v najkrajšem možnem času, zaupati je potrebno vsem
udeležencem v tej zgodbi. Z cestnim nadzornikom in inšpektorico pa se naj Jožef Ferčak
dogovori glede izvajalca, ki riše oznake, da bi le-te ponovno dorisal kot so že bile in kjer
svetnik predlaga. Glede košnje trave na pokopališčih in nepazljivosti javnih delavcev, pa se
bo zadeva prenesla na JKP Komuno d.o.o. da bodo urgirali.
Svetnik Alojz Forjan:
Postavlja vprašanje št. 163, namreč kdaj se bo določil datum te naše nesrečne kanalizacije.
Prav tako naj se pripravi izračun glede komunalnega prispevka (torej koliko so nekateri
prikrajšani kot drugi ki imajo nižji prispevek in vse okrog te dileme).
Župan pove, da je kanalizacija še vedno tema številka ena v naši občini, vendar pa se sedaj
že hitro bliža h koncu. Vse pa vabi na lokacijo ČN da si ogledajo kako daleč so zadeve, če
kdorkoli dvomi o njenem skorajšnjem dokončanju. Dvoma o tem, da bomo v jesenskih
mesecih tega leta šli v poskusni zagon, pa več ni. Podatki pri razlikah, kar se kanalizacije
tiče, so to javni podatki, koliko se je nabralo in bo ob koncu zadeva predstavljena, vsi pa se
zavedajmo, da ni masovne gradnje pri nas.
Svetnik Matej Zavec:
Postavlja tri vprašanja. Prvo vprašanje št. 164 – stanovalce ob železniški progi zanima, kdo
odloča in kakšen sklep je bil kdajkoli sprejeti o tem, kam se vozi gradbeni material od
obnove železniške proge. Le-ta bi se naj po nekaterih izjavah očividcev odvažal – strupen kot
je v gramoznico Lipovci in vsled navedenega prosi, da se glede tega nemudoma ukrepa in
urgira, saj govorimo o pitni vodi in tako dejanje je nedopustno. Nadaljnje vprašanje št. 165
saj se je v preteklih dneh sprehodil po gozdnih poteh v smeri Bogojine in tam je stanje
stavbe zelo slaba, visoka trava, ne vzdrževano, zanemarjeno. Potem izpostavi problematiko
upravljanja kulturnega doma (vprašanje št. 166), saj so vsi koristniki prostorov nad
nameravanimi najemninami presenečeni. Zanima ga, kako lahko KS Beltinci izjavi, da nima
denarja za vzdrževanje doma, ima ga pa da si ogradi igrišče pri OŠ Beltinci in ga le-tega
lahko uporablja le peščica ljudi, ko pa je v parku podobna zadeva. V vseh krajevnih
skupnostih si vzdržujejo vaške in podobne domove KS-i sami, samo v Beltincih je vedno
problem, da bi to morala občina pokrivati. Predlaga, da naj se to uredi enakopravno po
celotni občini.
Glede odvažanja materiala pri rekonstrukciji železniške proge v Lipovcih župan dr. Matej
Gomboši odgovori, da se vse izvaja v dogovoru z krajevno skupnostjo Lipovci in bomo
preverili zadeve in posredvoali informacijo kako in kaj. Glede objekta v k.o. Hraščice, je res,
da je le-ta res v denacionalizacijskem postopku, bomo se o tem še pogovorili, če se bo dalo
kaj urediti. Glede kulturne dvorane in športnega igrišča ga pa je kar nekaj ljudi klicalo,
predvsem starši otrok, ki si le-te ne upajo puščati tam in tudi učitelji so malo zadržani, ker
ne vidijo v času šole, kaj majhni otroci tam delajo, ker je ograja višja. Dejstvo je, da je KS
Beltinci financirala postavitev igrišča, ga pa izredno malo ljudi uporablja, kar bi lahko več,
da bi še bolj služilo svojemu namenu. Je pa potem tu še druga stran – stroški kulturne
dvorane, kolikor je bilo že okrog tega povedanega, pa tudi to, da naj bi občina pokrivala
stroške, vendar pa v duhu enakopravnosti do drugih krajevnih skupnosti, ki v svojih vaseh
domove same vzdržujejo in plačujejo stroške, tega občina ne more.
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Svetnik Alojz Sraka odgovori Mateju Zavcu glede odvažanja zemlje v Vučjo jamo v Lipovce,
češ da je skrb odveč, zemlja ni neoporečna, saj imajo potrdilo institucije, ki to potrjuje.
Svetnik Roman Činč:
Pove, da je objekt o katerim je govoril svetnik Matej Zavec namreč multi funkcijsko igrišče
narejeno s soglasjem župana in postavljeno na podlagi vseh veljavno pridobljenih
dokumentov in potrebnih soglasij in po predpisih kot to naročajo. KS Beltinci se trudi, da bi
dvignila uporabo kulturne dvorane in tudi tega igrišča na višji nivo in tako imajo
administratorja, ki koordinira vse zadeve in meni, da bo to pomenilo napredek, čeravno
mogoče nekateri mislijo drugače. Polega tega pa ne dovoli, da bi se govorilo vse povprek, če
zadev ne poznajo. Na zadnjem sestanku katerega se je namesto župana udeležil direktor
občinske uprave so se zelo obširno pogovarjali o tej tematiki in dajali so se predlogi, kako
kulturo dvorano osmisliti in ji dati še več utripa oz. življenja. KS je res lastnica doma, to je
bila doslej njena edina funkcija. Vsa društva in zavodi predstavljajo občino navzven in
moramo se torej vprašati kakšen pomen ima kultura za nas. Na zadnjem sestanku je bil
tudi sprejeti sklep, da je brezplačna uporaba odslej dvorane za domača društva, s tem da se
držijo reda. Dvorana želi da bo center druženja in združevanja vseh in nikakor ne
razdruževanja s tem seveda da se določijo prioritete. Poleg tega sam ne izvaja pri tem nobene
svoje lastne politike, kot bi mogoče kdo mislil, upošteva sklepe Sveta KS Beltinci. Moti ga
tudi to da se vedno govori, kao »mi občina«, kdo je to, ga zanima? Vsi delajo v smeri, da bodo
stvari postale boljše.
Postavi še vprašanje 167 o tem, saj naj bi pri mrliški vežici v Beltincih prišlo do posedanja
zaradi vzpostavljanja daljnovoda v zemljo. Seveda bi bilo potrebno stanje analizirati in
pogledati kako je s tem in vzpostaviti prvotno stanje.
Župan dr. Matej Gomboši za igrišče pri OŠ je bilo dano soglasje, da bo le-to
multifunkcionalno in uporabno za vse, dodaja, vendar pa se vidi, da temu ni tako. Glede
kulturne dvorane pa mora vsak svoj del izvesti in tudi KS mora prevzeti stroške za
vzdrževanje kulturne dvorane kot je to drugod po vaseh. Glede posedanja pa pove, da je
izvajalec dolžan vzpostaviti prvotno stanje in če je res prišlo do tega kot pravi svetnik, se naj
zadeva uredi.
Svetnik Martin Duh:
Postavlja dve vprašanji in sicer ponovno, kot že tolikokrat izpostavlja manjkajoči nasip na
reki Muri (KS Ižakovci), lahko bi namreč prišlo do poplavljanja reke Mure – ta problematika
še vedno ni rešena, se vleče iz preteklosti že zelo dolgo, to je potrebno urediti, seveda tudi
obnova obstoječih nasipov – vprašanje 168.
Potrebno je narediti- vprašanje 169 poračun za lastnike zemljišč, ki so občini prodali zemljo
za ČN bi se moral narediti, pa se še vedno ni – kot se je to uredilo v preteklosti za kolesarske
steze, ker je prišlo do pomanjkljivih cenitev takrat, vendar pa je bilo obljubljeno, da se bo to
uredilo. Saj kot se spomni, so bili kmetje prisiljeni prodati, ker je bila teža občine na
lastnike.
Župan dr. Matej Gomboši pove, da smo bili v dogovorih in razgovorih z državo, da bi se to
uredilo, vendar pa še končni odgovor čakamo, da dokončno to problematiko uredimo.
Zavedamo se v občini, da je zadeva resna in zelo nujna. Cenilec tudi s svojo ceno in svojo
ocenitvijo odgovarja, posledice so lahko le take, da licenco cenilca izgubi, če je karkoli
narobe oz. lahko zakonsko odgovarja seveda za tisto kar je zapisal. Ta tematika se je odvijala
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za časa vodenja občine prejšnjega župana, vsak pa se je takrat lahko odločil po svoje, če bo
prodal ali ne.
Svetnik Ladislav Horvat Alojz:
Glede tople vode v Beltincih je bila nekoč narejena študija, torej v katerem vrelcu je boljša
ali obratno. Ta dokumentacija nekje na občini še mora obstajati in bi jo bilo dobro najti in
zadeve malo pregledati, saj naj bi proti Lipi bil še en drugi vrelec tople vode z višjo kapaciteto
od tega v Beltincih. To je njegovo vprašanje št. 170. Nadalje tudi postavlja vprašanje glede
plačevanja Zdravstvenemu domu, saj so prikazali manjši dolg kot je dejansko ostal od lani.
Župan odgovori, da so bili glede tople –termalne vode narejeni testi črpalni in tudi preiskusi.
Pripravljena je geotermalna študija kza vodo za ogrevanje celotne regije, s poudarkom na
naši občini in ob tej priložnosti povabi vse prisotne, da bo v petek v poročni dvorani gradu
okrogla miza na to temo, kjer bo študija tudi uradno predana naši občini. Tako bomo videli
in spremljali nadaljnje aktivnosti in strategije tople vode. Glede pripombe Zdravstvenega
doma Murska Sobota pa svetniku odgovori, da škoda da ni prej, ko je bila točka dnevnega
reda o poročilu doma o tem svojem videnju povprašal direktorico doma, ki je na seji bila
prisotna.

AD 12 - Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Občine Beltinci.
Uvodno predstavitev te točke poda župan dr. Matej Gomboši.
Predsednik statutarno pravne komisije, Igor Adžič pove, da je na svoji 19.redni seji komisija
pregledala vsebino odloka in sprejela sklep, na podlagi katerega se predlaga Občinskemu
svetu Občine Beltinci, da sprejme odlok v predlagani obliki in vsebini.
Predsednik odbora za prostorsko planiranje, Štefan Perša seznani, da je tudi njihov odbor
na svoji 17. seji obravnaval omenjeni odlok, ki ga je članom predstavila pravnica Tatjana
Trstenjak. V nadaljevanju prebere vsebino sklepa in pove, da glede na govorice, ki se
pojavljajo seznanja,da je bil on eden od dveh članov odbora, ki je glasoval proti
predlaganemu sklepu in bo o tem povedal kaj več takrat, ko bo odprta razprava.
Svetnik Jože Ružič se v svoji razpravi želi dotakniti dogajanja na 24. redeni seji in 3.
izredni seji, kjer se je zaradi zaletavosti zgodilo to kar se je zgodilo. Umik točke takrat niso
predlagali ker bi karkoli zavračali, ampak so hoteli, da bo odlok dodelan in sprejemljiv za
vse, sedaj pa opaža, da imamo na mizi spremembo ravno tistega odloka katerega se je
zadnjič tako na hitro sprejemalo. Četverica, ki je bila takrat na izredni seji omenjena ni
nikakor delala proti občini, bi se pa moral kdo drug zamisliti, kar se ponuja sedaj spet v
spremem občinskemu svetu.
Štefan Perša nastopa v razpravi tokrat kot svetnik in ne kot predsednik odbora za
prostorsko planiranje. Predstavi svoja videnja in tudi dogajanja med obema sejama v zvezi s
spremembo omenjenega odloka in tudi poda svoja videnja ter obrazloži svoj glas. Tudi tokrat
je njegovo stališče enako stališču na odboru.
Razprava je s tem zaključena, predlaga se glasovanje o predloženem sklepu.
Ugotavljanje prisotnosti.Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
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Glasovanje: ZA: 6, PROTI: 7, 4 niso glasovali – iz glasovanja izhaja, da odlok ni bil sprejeti.
Sklep št. 314/V:
Občinski svet Občine Beltinci ne sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci - v skrajšanem
postopku.

AD 13 - Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Beltinci
Pri tej točki podrobno obrazložitev predlagane spremembe odloka poda direktor občinske
uprave, Venčeslav Smodiš.
Predsednik statutarno pravne komisije, Igor Adžič povzame stališče komisije z zadnje seje in
poda sklep, s katerim se predlaga občinskemu svetu, da omenjeni odlok potrdi oz. sprejme.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 315/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o dopolnitvah Odloka o organizacii in
delovnem področju občinske uprave Občine Beltinci v predloženi vsebini, v
skrajšanem postopku.

AD 14 - Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na
področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci
Vsebino pravilnika o dopolnitvi pravilnika vsebinsko predstavi direktor občinske uprave,
Venčeslav Smodiš.
Predsednik statutarno pravne komisije, Igor Adžič pod sklepom št. 100 poda ugotovitve in
predlog za občinski svet.
Predsednik odbora za kmetijstvo, Štefan Žižek prav tako poda poročilo iz njihove seje odbora
in predlaga, da občinski svet predloženi pravilnik sprejme.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 316/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o
dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva v Občini
Beltinci v predloženi vsebini.
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AD 15 - Sprejem Programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj
podjetništva v Občini Beltinci za leto 2013
Predsednik odbora za gospodarstvo, Marjan Balažic poda poročilo z zadnje seje njihovega
odbora ter poda sprejeti sklep na podlagi katerega se občinskemu svetu predlaga, da
program ukrepov v predloženi obliki potrdi oz. sprejme.
Razprave pri tej točki ni bilo.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0
Sklep št. 317/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja
in gospodarske javne službe predlagani Program ukrepov za dodeljevanje finančnih
spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci z višino razpoložljivih sredstev za
posamezen ukrep kakor sledi:
- Za ukrep spodbujanja začetnih investicij v razširjanje dejanvosti in razvoj se v letu
2013 razpišejo sredstva v višini 53.000,00 EUR.

Ker je bil s tem dnevni red 25. Redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, je
župan dr. Matej Gomboši sejo zaključil ob 21.22 uri.
Posnetek te seje se hrani v Arhivu Občine Beltinci na DVD-ju.

Zapisala:

Župan:

Lilijana ŽIŽEK

dr. Matej GOMBOŠI
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