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IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI 
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Prisotni člani: Marjan Zver, Vilijem Horvat, Boštjan Zver, Dejan Jakob, Jožef Erjavec, Dejan 

Klemenčič, Andrej Kociper, Martin Duh, Martin Virag 

Ostali prisotni: župan - Milan Kerman, podžupan - Roman Činč, računovodja - Štefan Činč, 

referent za okolje in prostor - Boštjan Čolig. 

 

Dnevni red:   1. Ugotovitev navzočnosti, 

                              2. Pristojnosti odbora v skladu s Statutom Občine Beltinci in Poslovnikom  

                                 Občinskega sveta Občine Beltinci, 

                              3. Predstavitev proračuna Občine Beltinci za leto 2015 in 2016, 

    4. Pobude in vprašanja. 

 

V uvodu g. župan pozdravi vse prisotne in ugotovi da je odbor sklepčen. V nadaljevanju pove da 

je za povezavo med samim odborom in občinsko upravo, ter za pisanje zapisnikov na odborih 

odgovoren Boštjan Čolig. Obenem pove da ga bo v nadaljevanju po potrebi nadomeščal podžupan 

– Roman Činč.  

 

AD 1)AD 1)AD 1)AD 1)    

Župan predlaga dnevni red in povpraša če želi kdo k predlaganemu dnevnemu redu kaj dodati. 

Pripomb ni bilo, zato predlaga v sprejem sklep št. 1.sklep št. 1.sklep št. 1.sklep št. 1.    : : : : Dnevni red seje se sprejme. 

ZA: 9, PROTI: 0 

 

Obenem župan povpraša predsednika odbora če potrebuje podpredsednika.  

Predsednik odbora predlaga za podpredsednika Horvat Vilijema, zato predlaga v sprejem sklep sklep sklep sklep 

št. 2 .št. 2 .št. 2 .št. 2 .: Za podpredsednika odbora se potrdi Horvat Vilijem, Sončna ulica 2, Dokležovje. 

ZA: 9, PROTI: 0 

 

AD 2)AD 2)AD 2)AD 2)    

Župan predstavi delovanje in pristojnosti odbora in pove da je odbor stalno delovno telo na 

podlagi poslovnik ter da ima odbor 9. članov. 

 

V nadaljevanju preda besedo predsedniku odbora Marjanu Zveru, ki vse prisotne lepo pozdravi. 

 

 



AD 3)AD 3)AD 3)AD 3)    

Župan predstavi dogovarjanja občin z državo glede glavarine, katera predlaga 494 EUR/po osebi, 

kar je 30 EUR manj kot je bilo predvideno. Obenem pove da je za normalno delovanje občine 

potrebnih 630 EUR/glavarine po osebi. V nadaljevanju župan pove da država dovoli 4% 

zadolževanje občin zaradi gospodarske rasti. 

Glede proračuna za leti 2015 in 2016 župan pove da imajo svetniki v razpravi glede proračuna 

možnost podaje predlogov in pripomb do 15.02.2015 in da je možna podaja amandmajev na 

proračun tri dni pred samo sejo. 

Župan preda besedo Štefanu Činču, ki predstavi proračun za področje prostorskega urejanja in 

gospodarjenja z nepremičninam ter da krajevne skupnosti morajo podati predloge za nakupe ali 

prodaje zemljišče v načrt razpolaganja da se lahko uvrstijo v proračun. 

K postavki prostorskega planiranja v proračunu Boštjan Čolig predstavi za katere namene bo 

porabljen denar v sami postavki in sicer za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in 

občinskega prostorskega načrta, ter za ostale tekočo porabo za potrebe prostorskega planiranja. 

Obenem še pove da je trenutno v izvedbi še pet občinskih podrobnih prostorskih načrtov za 

katere se pričakuje dokončanje in sprejem v letošnjem letu. 

Štefan Činč zaključi z predstavitvijo proračuna. 

V razpravi glede proračuna ni bilo pripomb in predlogov na proračun. 

 

AD 4)AD 4)AD 4)AD 4)    

V nadaljevanju sledijo pobude in vprašanja in sicer: 

 

Dejan Klemenčič: 

- Pobuda da se v elaborat prometne signalizacije, ki je predviden za izdelavo v letošnjem 

letu uredi režim prepovedi tovornega prometa skozi naselje Dokležovje, že v povezavi z 

Mestno občino Murska Sobota glede dovoljenja za postavitev in dovolitev tovornega 

prometa samo do SGP Pomgrad Murska Sobota na Bakovski ulici, Murska Sobota, 

- Pri oddaji fekalij iz greznic stimulirati uporabnike in podati pobudo na pristojno Komuno 

Beltinci d.o.o., 

- Za gramoznico »Vučja jama« poskušati vključiti določena sredstva v proračun in poskušati 

najti možnost glede javnega zasebnega partnerstva, 

- Predlog javne razsvetljave v Občini Beltinci v podajo koncesije, 

- Predlog povečanega nadzora nad deli koncesionarja na lokalnih cestah v Občini Beltinci, 

- Predlog obvozne ceste mimo naselja Dokležovje v samen komasacijskem postopku 

Dokležovje, 

- Predlog ureditve nivelet in odvodnjavanja potoka Črnec na problematičnih delih v Občini 

Beltinci, 

- Predlog čin manjše obremenitve gospodinjstev glede plačila kanalščine, 

- Predlog super nadzora nad izvajalci del kanalizacijskega omrežja in čistilne v Občini 

Beltinci, 

- Pobuda glede pogleda in seznama nepremičnin v lasti Občine Beltinci in Krajevnih 

skupnosti Občine Beltinci, 

- Nujnost ureditve mostu čez staro Muro v »Komarombo« v Dokležovju, trenutno je znak 

skupne teže na mostu 4 tone, 

- Predlog glede stimuliranja in priključevanja občanov na kanalizacijsko omrežje, obročno 

plačilo na več let, 



 

Horvat Vilijem: 

- Predlog za pridobitev seznama zabojnikov za zbiranje odpadkov v gospodinjstvih Občine 

Beltinci, 

 

Martin Virag: 

- Predlog obnovitve mrliške vežice v naselju Bratonci, 

- Sprašuje kako je z katastrom odvodnjavanja meteorne vode  v kanalizacijo v Občini 

Beltinci, 

 

Martin Duh: 

- Predlaga ureditev odtekanja fekalij v kanalizacijskem omrežju zaradi problema izliva fekalij 

na njihov sadovnjak in vrt, obenem zahteva neko odškodnino, 

- Predlog ureditve pločnika na Melincih, 

- Predlog ureditve in sofinanciranja gasilkega doma na Melincih, 

- Predlog ureditve potoka Dobel zaradi preteklih in morebitnih poplav, 

- Sanirati nepravilno rekonstruiran del lokalno ceste Beltinci – Melinci, zaradi 

neenakomernega nanosa zaključnega sloja in posledično tresljajev ob vožnji po njej, 

- Predlog in nujnost ureditve posedanj pri gradnji kanalizacijskih vodov zaradi posedanja, še 

posebej kanalizacijski vod Beltinci – Melinci ob križanjih z občinskimi cestami, 

- Izgradnja nove poljske poti ob lokalni cesti Beltinci – Melinci, 

- Predlog ureditve poljske poti ki vodi do broda Melinci, 

- Ureditev in legalizacija objekta  »Ciglarsko naselje – Melinci, 

- Problem in ureditev manjkajočega visokovodnega nasipa ob reki Muri, v delu med 

naseljema Ižakovci – Melinci, 

 

Marjan Zver: 

- Pridobiti podatke o dovoljenjih glede eksplatacije gramoza v gramozni jami Ižakovci pri 

naselju Melinci in ugotovitev dejanskega stanja posega v prostor, 

- Predlog za podajo predloga za ureditev visokovodnega obrambnega nasipa on reki Muri,  

na pristojne ustanove države, 

- Problem posedanja kanalizacijskih vodov, 

 

Andrej Kociper: 

- Predlog ureditve javne razsvetljave v naselju Melinci, 

 

Jožef Erjavec: 

- Predlog znižanja cen in stimuliranje občanov zaradi ločenega zbiranja odpadkov, 

 

Ob koncu se župan pove, da bo v nadalje gradivo za odbor pošiljano po elektronski pošti, 

obenem se vsem prisotnim zahvalita za sodelovanje in sejo zaključi. 

 

Seja je bila zaključena ob 18:40 uri. 

 

Zapisnik zapisal: Boštjan Čolig          Predsednik: Marjan Zver 


