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PETA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI 

 
Dne 15. marca 2011 je bila izvedena 5. redna seja Občinskega sveta Občine Beltinci z 13 
točkami dnevnega reda.  
 
To je bila prva seja občinskega sveta, kjer je gradivo bilo predhodno javno objavljeno na spletu, 
kar je v skladu  s poslovnikom občinskega sveta in v skladu z priporočili Službe Vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko. Predsednik KMVVI je predlagal na podlagi 31. 
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci umik 8. točke dnevnega reda. Župan 
dodatno pojasni, da glede na to, če umik točke predlaga pripravljalec oz. predlagatelj te točke o 
tem ni potrebno ne glasovanje in ni razprave. Prisotni člani OS so potrdili torej spremenjeni 
dnevni red za 5. sejo občinskega sveta seveda brez 8. točke kot je bilo zapisano prvotno.   
 
Člani Občinskega sveta Občine Beltinci so po potrditvi zapisnika 4. redne seje ter ob pregledu 
sklepov prejšnje 4. seje ugotovili, da so le-ti realizirani in so zato prešli na obravnavo naslednje 
točke dnevnega reda.  
 
Pod točko 3 so prisotni v 1. branju obravnavali predlog Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč ter o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za komunalno 
opremo na območju Občine Beltinci. Pri tej točki je sodeloval direktor podjetja Kaliopa 
Maribor, gospod Igor Dimnik, ki je predstavil vsebino odloka kot tudi merila za odmero 
komunalnega prispevka. Namen sprejema omenjenega odloka je podal prisotnim župan dr. 
Matej Gomboši. Po širši razpravi je občinski svet predlog odloka v prvi obravnavi sprejel. 
Pri obravnavi 4. točke dnevnega reda je podrobno obrazložitev sistemizacije delovnih mest za 
zaposlene v Vrtcu Beltinci prisotnim podala  ravnateljica Vrtca Beltinci, gospa Martina 
Vidonja.  Razprave pri tej točki ni bilo, občinski svet je soglasno potrdil oz. sprejel je občinski 
svet podal soglasje k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest za zaposlene vrtca za šolsko leto 
2010/2011 in sicer za 2 sistemizirani delovni mesti pomočnika vzgojitelja z V. stopnjo 
izobrazbe.  
 
Nadalje so člani občinskega sveta obravnavali kompletno letno poročilo javnega komunalnega 
podjetja Komuna Beltinci d.o.o. za leto 2010 pod zaporedno točko AD 5. Vsebino le-tega sta 
podala zelo nazorno in podrobno direktor JKP Komune Beltinci d.o.o., gospod Janez Senica in 
strokovni sodelavec-računovodja JKP Komune Beltinci d.o.o, gospod Tadej Jerebic. Po razpravi 
je bil sprejeti sklep na podlagi katerega je OS sprejel Poročilo za leto 2010 podjetja Komuna 
Beltinci d.o.o. 
 
Občinski svet Občine Beltinci je pod točko 6 pregledal ter sprejel tudi predlog Odloka o 
spremembi odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o. po 
skrajšanem postopku. 
 
Na 5. redni seji so bili pod 7. točko dnevnega reda imenovani člani uredniškega odbora 
javnega glasila Občine Beltinci – Mali rijtar, imenovan pa je bil tudi odgovorni urednik ter 
namestnik odgovornega urednika glasila.  Za člane so bili imenovani v uredniški odbor:  
Snežana Bračko – Beltinci (predlagatelj SLS) – zunanja članica, Ivan Mesarič, Lipovci 100 a 
(predlagatelj SNS) – zunanji član,  Genovefa Virag, Bratonci 39 (predlagatelj LDS) – svetnica, 
Bojan Vereš, Ižakovci 41/b (predlagatelj SDS) – svetnik, Simona Cizar, Mladinska ulica 11 
Beltinci (predlagatelj Zelena koalicija) – zunanja članica. Mandat članom traja 4 leta, naloge in 
pristojnosti odbora pa so določene v Odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine 
Beltinci.  
Za odgovorno urednico javnega glasila Občine Beltinci »Mali rijtar«  je občinski svet imenoval 
Simono Cizar, Mladinska ulica 11 Beltinci, za namestnico odgovorne urednice glasila pa 
Genovefo Virag Bratonci 39.  Njun mandat prav tako traja 4 leta, njune okvirne naloge in 
pristojnosti so prav tako določene v Odloku. 
 
Župan Občine Beltinci, dr. Matej Gomboši je  prisotnim pod 8. točko dnevnega reda podal 
podrobno poročilo o dogajanjih v občini od zadnje seje.  
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Pod 9. točko so svetniki in svetnica postavljali svoja vprašanja in dajali pobude. Odgovore sta 
podala župan in direktor občinske uprave.  
 
Deseta (10.) točka dnevnega reda je zajemala obravnavo in sprejem Programa ukrepov za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za leto 2011. Poročilo pri tej točki 
je podal predsednik odbora za kmetijstvo in prehrano, Štefan Žižek. Po razpravi je bil sprejeti 
sklep na podlagi katerega občinski svet sprejema s strani Odbora za kmetijstvo predlagani 
Program ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Beltinci za leto 2011, predvidenih v  8., 11 in 13. členu Pravilnika o 
dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Beltinci in sicer: 
a) za ukrep iz 8. čl. pravilnika: »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo« ( 
za nakup rastlinjakov in opreme: investicije v rastlinjake, zamenjava folije, namakalne cevi, 
folije za prekrivanje iz tkanine, talne-perfurirane folije) je pomoč do 30% vrednosti oz. 
upravičenih stroškov. Okvirna skupna višina sredstev za ta ukrep je: 8.000,00 EUR; 
b) za ukrep »Pomoč za arondacijo (zaokrožitev) zemljišč« (11. čl. pravilnika) se sofinancira 
100%  za upravičene  stroške pravnih in upravnih postopkov (za plačilo upravne takse za 
odobritev pravnega posla, za notarsko overitev pogodbe in za zemljiškoknjižni predlog); skupna 
okvirna višina za izvedbo tega ukrepa je 1.500,00 EUR; 
c) za ukrep iz 13. čl. pravilnika  »Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju«-
izobraževanje usposabljanje kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se predvidi 
intenzivnost pomoči 50% upravičenih stroškov. Okvirna višina  sredstev za izvedbo tega  ta 
ukrepa je 2.000,00 EUR. 
Pri tej točki občinski svet sprejme še s strani Odbora za kmetijstvo predlagani predlog 
dodatnih  ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Beltinci za leto 2011 in sicer: 
a) za  sofinanciranje stroškov analize zemlje  v višini 50% , okvirno predvidena sredstva v ta 
namen so v višini 5.000,00 EUR;   
b) za nakup apnenca (fino mleti apnenec) v višini 50% stroškov nakupa, okvirno predvidena 
sredstva za ta namen so v višini 45.000,00 EUR; 
 c) za testiranje škropilnic v višini 50% stroškov testiranja, okvirno predvidena sredstva v ta 
namen so 1.500,00 EUR; 
d) za sofinanciranje stroškov prevoza mleka v višini 0,01 EUR/1iter, predvidena okvirna 
sredstva za ta namen so 10.000,00 EUR. 
Na 5. seji občinskega sveta so svetniki po obrazložitvi gradiva predsednika Odbora za 
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, Slavka Petka soglasno  sprejeli predlog 
Letnega programa športa Občine Beltinci za leto 2011.  
 
Pod točko 12. pa  je občinski svet soglasno sprejel prav tako Dopolnitev letnega načrta 
pridobivanja in razpolaganja z  nepremičnim premoženjem Občine Beltinci za  letu 2011 v 
predloženi vsebini. 
 
Pod zadnjo točko dnevnega reda pa je gospod Peter Beznec podrobno predstavil predlog 
obnove Športno rekreacijskega centra Lipovci. Občinski svet je soglasno sprejel sklep, na 
podlagi katerega se potrdi  Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Obnova 
ŠRC Lipovci«, ki ga je izdelal Center za zdravje in razvoj, Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska 
Sobota, pod številko: DIIP 1/2011, z januarja 2011;  vrednost investicije po tekočih cenah 
znaša 428.177,74EUR (z DDV);  Viri za financiranje zagotavljata: investitor Občina Beltinci v 
višini 124.885,17 EUR, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano preko javnega 
razpisa za ukrep 322 – OBNOVA IN RAZVOJ VASI v višini 303.292,56EUR; Odobri se izvedba 
investicije; investicija je zajeta v Načrt razvojnih programov Občine Beltinci za obdobje 2010 – 
2013. 
 

Lilijana Žižek  


