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OBČINSKI SVET  
OBČINE BELTINCI 

ZAPISNIK 
38. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,  

ki je bila 15.07.2010 ob 18.00 uri, 
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 

 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Martin Duh, Jože Erjavec, Štefan 
Ferenčak, Peter Gruškovnjak, Stanko Glavač, Marjan Maučec, Ivan Mesarič, Ana Nerad, Regina Sraka, 
Jožica Pucko, Martin Virag,  Andrej Vöröš. 
  
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Peter Dugar, Dušan Horvat, Srečko Horvat, Simon Horvat, Valerija 
Žalig. 
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Igor Lebar - predsednik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Venčeslav 
Smodiš - direktor občinske uprave. 
 
SEJO VODIL:  Milan Kerman, župan. 
 
Župan Milan Kerman je v začetku pozdravil vse prisotne in prebral predlagani dnevni red seje. V razpravi, 
ki je sledila, je g. Maučec predlagal umik točke 7.a iz dnevnega reda, saj je bila v postopku podaje mnenja k 
imenovanju ravnateljice Vrtca Beltinci vložena pritožba. Sicer se zaveda, da je v ponedeljek zadnji rok za 
posredovanje mnenja Svetu Zavoda, kljub temu pa občinski svet v tej nedefinirani situaciji ne more 
sodelovati niti ni mnenje Občinskega sveta v tej zadevi ključnega pomena. G. Vöröš pa je predlagal, da se 
točka 16. Razdelitev sredstev društvom iz proračuna Občine Beltinci za leto 2010 zaradi obširnosti točk 
dnevnega reda seje pomakne za točko 6. 
 
Drugih pripomb ni bilo, zato je dal župan najprej predlog g. Maučeca na glasovanje.  
Prisotnih: 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:  ZA: 14  PROTI: 0.  
 
Glasovanje v zvezi s predlogom g. Vöröša: 
Prisotnih: 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:  ZA: 14  PROTI: 0. 
 
Župan je prebral novi predlagani dnevni red seje in ga dal na glasovanje. 
Prisotnih: 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:  ZA: 14 PROTI: 0. 
 
Sklep št. 505/IV: 
Sprejme se vsebina dnevnega reda 38. redne seje OS in sicer: 
1.   Potrditev zapisnikov  36. in 37. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
2.   Realizacija sklepov 36. in 37. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
3.   Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana. 
4.   Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
5.   Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci – druga obravnava. 
6.   Društvo varnega zavetja - Varna hiša Pomurja - pogodba o sofinanciranju  
      socialno varstvenega programa za leto 2011. 
7.   Razdelitev sredstev društvom iz proračuna Občine Beltinci za leto 2010. 
8.   Kadrovske zadeve: 

  a)   Imenovanje komisije za ugotavljanje stanja in koordiniranje aktivnosti za izgradnjo 
      manjkajočega  obrambnega nasipa  ob reki Muri  v Ižakovcih in Melincih;  
9.   Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Beltinci  za leto 2010 in predlog sklepov za 
      nemoteno nadaljnje izvrševanje proračuna Občine Beltinci za leto 2010. 
10. Sprejem programa ukrepov za leto 2010 za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
      Beltinci. 
11. Določitev višine in števila štipendij Občine Beltinci za študijsko leto 2010/2011. 
12. Spremembe in dopolnitve načrta razpolaganja nepremičnega stvarnega  premoženja v letu 2010. 
13. Soglasje k pogodbi in sporazumu o uskladitvi  zemljiškoknjižnega stanja  nepremičnin z 
      dejanskim. 

  14. Organizacija in delovanje internega kanala K3. 
15. Odločitev Občine Beltinci o ustanoviteljstvu v Glasbeni šoli Murska Sobota. 
16. Odločitev o podelitvi koncesije za sanitetne prevoze pacientov. 
17. Obravnava in potrditev predlogov za podelitev priznanj Občine Beltinci za leto 2010. 
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AD 1 - Potrditev zapisnikov  36. in 37. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
Župan je odprl razpravo na vsebino zapisnikov 36. redne in 37. redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci. 
 
G. Erjavec je imel pripombo na zapisnik 37. redne seje in sicer naj se stavek na 15. strani glasi: »Prišle so 
določene pobude k občinskemu prostorskemu načrtu in sicer na območju Melinec, kjer bi investitor ga. 
Milena Toplak Kovač rada zgradila rastlinjake – steklenjake določenih dimenzij.«  
 
G. Ferenčak je v zvezi z zapisnikom 36. redne seje na 8. strani opozoril, da ga je zanimalo ali sredstva 
kohezije niso v nevarnosti in ne, ali je že kaj znanega o njih. Pri zapisniku 37. redne seje pa je dal opazko, 
da Evropa konkurira na globalnem tržišču in ne na slovenskem, kot je zapisano, ter na 13. strani, da je bil 
preimenovan – Simon Ferenčak naj se popravi v Štefan Ferenčak.  
 
Ga. Nerad je pri zapisniku 37. redne seje na 9. strani zahtevala dodatek besede »kanalizacije«, ki naj se 
doda za »realizacijo«. 
 
G. Mesarič je pri zapisniku 36. redne seje na 2. strani opozoril, da ni pripisano, da je župan izjavil, da 
gradiva še niso posredovali ter pri zapisniku 37. redne seje na 8. strani zahteval popravek »Župan ga 
prosi…« in ».. po službeni dolžnosti…« ter na 13. strani »… da so ga kolegi prisilili, da ga je prevzel…«. 
 
Kot zadnji je imel pripombo še g. Duh, ki je pri zapisniku 37. redne seje na 10. strani opozoril, da imajo v 
Puconcih na osnovni šoli ravnatelja in ne ravnateljice, kot je napisano.  
 
Župan je dal skupaj oba zapisnika s pripombami, ki se bodo vnesle, na glasovanje. 
Prisotnih: 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:   ZA: 13, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 506/IV: 
Sprejmeta se zapisnik 36. in 37. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s tem, da se: 
1. v zapisniku 35. redne seje OS se : 

a) na 8. strani popravi razprava Štefana Ferenčaka, saj ga je zanimalo ali sredstva kohezije niso 
v nevarnosti in ne ali je že kaj znanega o njih; 

b) na 2. strani zapisnika je Ivan Mesarič opozoril, da ni pripisano, da je župan izjavil, da gradiva 
še niso posredovali. 

2. v zapisniku 36. redne seje OS se: 
a) na 15. strani popravi stavek Jožeta Erjavca, ki glasi: »Prišle so določene pobude k občinskem 

prostorskem načrtu in sicer na območju Melinec, kjer bi investitor, ga. Milena Toplak Kovač 
rada zgradila rastlinjake – steklenjake določenih dimenzij«. 

b) Štefan Ferenčak je dal opazko, da Evropa konkurira na globalnem tržišču in ne na 
slovenskem, kot je zapisano ter na 13. strani se popravi, saj je bil preimenovan v »Simona 
Ferenčaka« – pravilno mora biti zapisano »Štefan Ferenčak«.  

c) na 9. strani zapisnika se doda beseda »kanalizacije« za besedo »realizacijo« pri razpravi Ane 
Nerad. 

d) Pri razpravi Ivana Mesariča se na 8. strani zapisnika doda popravek: »Župan ga prosi…« in 
»…po službeni dolžnosti…« ter na 13. strani: »…da so ga kolegi prisilili, da ga je prevzel…«. 

e) Na 10. strani se pri razpravi Martina Duha vnese popravek, saj imajo v Puconcih na OŠ 
ravnatelja in ne ravnateljico kot je napačno zapisano. 

 
 
AD 2 - Realizacija sklepov 36. in 37. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
Župan Milan Kerman je povedal, da so bili vsi sklepi 36. in 37. redne seje realizirani.   
 
 
AD 3 - Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana 
 
Župan je povedal, da je Komisija za izgradnjo primarne kanalizacije in čistilne naprave opravila ponovno 
izbiro izvajalca. Pred izdajo sklepa izvajalcem pa mora iti postopek izbire v potrditev na Ministrstvo za 
okolje, ki potrdi njegovo pravilnost. Ministrstvo je Občino prosilo za manjše dopolnitve, ki jih je občina tudi 
posredovala, tako da se sedaj čaka na potrditev postopka, da se potem lahko izda sklep o izbiri izvajalca. 
Žal pa se tudi na ta sklep lahko kdo pritoži, česar se ne da preprečiti. Istočasno se končujejo dela na 
sekundarni kanalizaciji Lipovci – Gančani. Izbiral se je tudi izvajalec za kanalizacijo Bratonci – Lipa, kjer pa 
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sklep o izboru še ni bil izdan. Nadalje je župan opozoril še na tradicionalne prireditve v Občini Beltinci, ki 
bodo v teh mesecih potekale ter na uspeh zlate maturantke Sanje Rous, ki bo povabljena tudi na 
slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Beltinci, kjer se ji bo, tako kot je že v navadi, tudi čestitalo.   
 
AD 4 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
G. Glavač je postavil vprašanje glede traktorskih stez oz. prevoza večjih strojev po le-teh, saj so steze že 
tako uničene, da prevoz skorajda ni več mogoč, dodatno oviro pa predstavljajo postavljeni semaforji, ki še 
dodatno zožujejo vozni pas. Prosi, naj se preveri, če je tako sploh po pravilih in da naj se stvar popravi v 
kolikor ni. Postavil je še vprašanje glede dveh vrtin v Beltincih na Mladinski ulici, ki da naj se ustrezno 
sanirata, saj sta globoki že skorajda 30 cm. Župan mu je posredoval odgovor, da ima sicer sam informacijo, 
da naj bi bilo stanje glede vrtin že rešeno, glede traktorskih stez pa se je tudi sam že posvetoval z 
republiško inšpektorico in policijo, kjer pa se je postavilo kar nekaj dilem, ki se jih bo poskušalo rešiti na 
ponedeljkovi seji Varnostnega sosveta in sicer skupaj z Mursko Soboto, saj je steza skupna. Dilema se 
postavlja, na kakšen način omejiti tako velikim traktorjem prevoz po stezi saj osnega pritiska ne presegajo, 
postavlja pa se tudi vprašanje kontrole. Sam je na Policiji predlagal, da se traktorji usmerijo nazaj na 
glavno cesto, hitrosti lahko imajo dovolj visoke, vendar pa so ga potem opozorili na dolge kolone v času 
žetve, na prevoze kombajnov,… Tako da rešitve še iščejo. Se pa podobni problemi pojavljajo tudi v drugih 
občinah in so mu na Policiji zatrdili, da pripravljajo neke sistemske rešitve, ki bodo veljale za vse in da naj 
zaradi tega ne hitimo z nekimi svojimi rešitvami, ki bi potem lahko postale sporne.  
 
Ga. Pucko je opozorila na tablo omejitve hitrosti pri izvozu iz avtoceste v Gančanih, ki da se nahaja skrita 
za drevjem in se je ne vidi, zato naj se jo pomakne pred cestne grbine oz. ležeče policaje. Opozarja tudi, da 
se bo v kratkem odvijal Folklorni festival in da naj se letos pred izvedbo same prireditve očisti okolica in ne 
po koncu prireditve kot lani. Predlaga še, da se očisti tudi območje pri krožnem križišču v Gančanih.     
 
G. Mesarič se je strinjal z g. Glavačem, da so traktorske steze res velik problem in županu podal vprašanje 
v zvezi s stezo proti Dokležovju. Župan mu je odgovoril, da potekajo dogovori v zvezi s tem in da je zdaj 
narejena odmeritev, koliko bi bilo potrebno odkupiti. Nadalje je g. Mesarič predlagal, da je bila imenovana 
Komisija za degradacijo ob graditvi in da naj bi kdo ljudem predstavil njeno dejavnost. Na koncu je prebral 
še odlomek iz Svetega pisma, ki ga vedno impresionira in s katerim so ga verjetno mnogi v tem mandatu 
večkrat poistovetili. Sam kljub vsemu meni, da je bilo v tem mandatu narejeno veliko dobrega, tako s strani 
župana, občinske uprave in tudi občinskega sveta, ki je storil, kolikor je lahko, na bodočem županu in 
občinski upravi pa je, da bodo to obelodanili. Zahvalil se je za potrpežljivost v upanju, da se bodo še 
srečevali. 
 
G. Maučec je predstavil delo Komisije za degradacijo, ki se je prejšnji teden sestala z izvajalci. Obdelali so 
vse trase od Lipe do Lipovec in se dogovorili, da bodo izvajalci pripravili predračun za vse njihove zahteve, 
na podlagi pogajanj pa bodo potem oblikovali končni dogovor. Druga stvar pa so še tiste zahteve, ki se 
nanašajo na državne ceste v občini in ki jih bo zaradi tega potrebno postaviti Direkciji RS za ceste. 
Obljublja, da bo Komisija storila vse, kar se bo dalo. 
 
G. Duh je opozoril na stare obljube v zvezi s cesto Beltinci – Melinci, ki da je zelo nevarna, saj vozniki tam 
prehitro vozijo in bi bilo potrebno postaviti hitrostne ovire v obliki ležečih policajev. Okoliški prebivalci se s 
tem strinjajo in so že podpisali soglasja. Prosil je še, da se izvedejo tiste točke predračuna, kjer so bili dani 
njegovi predlogi: NK Melinci mora dobiti še 500 EUR sponzorskih sredstev, izgradi naj se steza Beltinci – 
Bistrica. 
 
G. Mesarič tudi pozove župana, da naj se sredstva NK Melinci nakažejo, kot je bilo dogovorjeno na enem od 
Odborov za finance.  
 
Ga. Nerad se je strinjala s hitrim prometom na cesti proti Melincem, kar je zelo nevarno, vendar pa se ne 
strinja s postavitvijo ležečih policajev, ki so za avtomobile velik problem, saj so zelo nestrokovno narejeni. 
Drugje jih zaradi tega odstranjujejo, ne da bi jih uvajali, zato predlaga, da se izvedejo kakšni drugi ukrepi 
za omejitev prometa. Župan je na to repliciral, da je narejen vzorčni popis omejitvenih šikan, ki bi jih 
poskušali uvesti v vseh vpadnicah v vasi, čeprav je postavitev take ovire nekoliko dražja. G. Duh pa je na to 
poudaril, da je pomembna varnost ljudi in ne tehnične stvari in da krajani sami prosijo za take ovire. 
 
G. Vöröš je županu postavil vprašanje, ali se je že razmišljalo, da bi se v kadrovskih zadevah zaposlilo 
osebo ali dve, ki bi spremljala razpise za pridobitev sredstev, da bi bili na tem področju uspešnejši, saj da 
se nekateri občani sprašujejo, zakaj nekatere občine črpajo več sredstev kot naša. Župan mu je odgovoril, 
da je tako govorjenje o neučinkovitosti črpanja evropskih sredstev bolj govorjenje na pamet, saj bi bila iz 
povzetka bilance lepo vidna povsem drugačna slika. 
 
Ostali prisotni niso imeli pobud ali vprašanj, zato je župan prešel na naslednjo točko. 
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AD 5 - Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci – druga obravnava. 
 
G. Adžič je povedal, da je Komisija za statutarna in pravna vprašanja na svoji 18. redni seji obravnavala 
predlog novega Poslovnika Občine Beltinci. Podrobneje je predstavil novitete, ki jih le-ta zajema in sicer se 
namesto korespondenčne seje uvaja dopisna seja, novosti se pojavljajo glede prisotnosti na sejah, seje se 
bodo po novem sklicevale ob 17.00 uri in ne bodo trajale več kot 4 ure, obravnavali pa so tudi predlog za 
nakup računalnikov za člane občinskega sveta, preko katerega naj bi v bodoče svetniki prejemali gradiva.  
Na koncu je prebral predlog sklepa Komisije ter poudaril, da je za sprejem Poslovnika potrebnih 13 glasov 
podpore. Župan ga je popravil, da je potrebna 2/3 podpora opredeljenih glasov in dal predlog na 
glasovanje.   
Prisotnih: 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:   ZA: 14, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 507/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine Beltinci v 2. obravnavi. 
 
 
AD 6 - Društvo varnega zavetja - Varna hiša Pomurja - pogodba o sofinanciranju socialno varstvenega 
           programa za leto 2011. 
 
G. Smodiš je pri obrazložitvi te točke med drugim povedal, da v letu 2009 ni bivala v Varni hiši nobena 
stanovalka iz območja Občine Beltinci, zato je prišlo do predloga, da se v letu 2010 znesek sofinanciranja v 
primerjavi s predlaganim s strani Varne hiše prepolovi in se tako za sofinanciranje programa s strani 
Občine Beltinci nameni 1.524,63 EUR. Ker pri razpravi ni sodeloval noben občinski svetnik, je župan 
prebral predlog sklepa in ga dal na glasovanje. 
Prisotnih: 13 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:   ZA: 13, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 508/IV: 
 

1. Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil s končnim poročilom Društva varnega zavetja – 
Varna hiša Pomurja o izvajanju socialno varstvenega programa društva v letu 2009. 

2. Občina Beltinci bo v letu 2010 sofinancirala program socialnovarstvenih storitev Društva 
varnega zavetja – Varna hiša Pomurja za ženske in otroke žrtve nasilja v znesku 1.524,63 
EUR, za kar so sredstva zagotovljena v občinskem proračunu občine za leto 2010. Župan 
Občine Beltinci podpiše pogodbo o sofinanciranju tega programa.   

 
 
AD 7 - Razdelitev sredstev društvom iz proračuna Občine Beltinci za leto 2010. 
 
Župan je pozval predsednike komisij posameznega področja, ki so pregledale in ovrednotile prispele vloge 
na objavljen javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev v letu 2010, da predstavijo delo 
vsake komisije. Tako so predstavili g. Ferenčak delo komisije za turistična društva in socialno zdravstvene 
programe, g. Vöröš delo komisije za kulturna društva in g. Činč delo komisije za druga društva. Vsak je 
podal tudi končni seznam ovrednotenih vlog ter znesek sofinanciranja za posamezno društvo. Ker razprave 
pri tej točki ni bilo, je župan dal predlog sklepa na glasovanje.   
Prisotnih: 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:   ZA: 14, PROTI: 0.    
 
Sklep št. 509/IV: 
 
Iz občinskega proračuna Občine Beltinci za leto 2010 se razdelijo finančna sredstva za 
sofinanciranje programov društev in projektov po predloženih  razdelilnikih komisij  za leto 2010  in 
sicer: 
 
A. KULTURNA DRUŠTVA IN PROJEKTI: 
 
1.   DRUŠTVO AQUILA LIPOVCI                                                     1.300,00 EUR 
2.   KUD »ŠTEVAN KUHAR« BRATONCI          1.250,00 EUR 
3.   KUD MELINCI                                             1.550,00 EUR 
4.   KUD DOKLEŽOVJE                400,00 EUR 
5.   KUD BELTINCI                       11.400,00 EUR 
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6.   KD MARKO                                                                   460,00 EUR 
7.   KUD DOLINEC GANČANI                                             1.100,00 EUR 
8.  ČRNO POLJE, BELI KVADRAT                                                  200,00 EUR 
9.   DKLI IŽAKOVCI                               1.100,00 EUR 
10. KUD LIPA                                          600,00 EUR 
11. KUD LIPOVCI                                                                                                               1.500,00 EUR 
_______________________________________________________________________________________ 
S K U P A J:                                                                20.860,00  EUR 
 
Vloga Društva iniciative mladih ni mogla biti obravnavana, saj ne ustreza razpisnim pogojem za kulturo in 
je bila predana v ocenitev Komisiji za odpiranje in vrednotenje programov drugih društev. 
 
 
 
 
 
 
B. TURISTIČNA DRUŠTVA: 
 
1. TD BRATONCI          1.350,00 EUR 
2. TD LIPOVCI          1.890,00 EUR 
3. TD SODAR GANČANI         1.314,00 EUR 
4. DRUŠTVO ČOLNARJEV DOKLEŽOVJE      1.800,00 EUR 
5. TD BELTINCI          1.314,00 EUR 
6. TD LIPA           1.440,00 EUR 
7. TD BROD MELINCI         1.710,00 EUR 
8. TD BŰJRAŠ IŽAKOVCI         1.170,00 EUR 
 

 
S K U P A J:                                                                11.988,00 EUR 
 
 
 
C. SOCIALNI IN ZDRAVSTVENI PROGRAMI IN PROJEKTI: 
 
1.   DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PREKMURJA IN PRLEKIJE    310,00 EUR 
2.   MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH    310,00 EUR 
3.   SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO, PODRUŽNICA POMURJE  400,00 EUR 
4.   DRUŠTVO BOLNIKOV S KRONIČNO BOLEČINO     310,00 EUR 
5.   PREKMURSKO OSTEOLOŠKO DRUŠTVO                     310,00 EUR 
6.   STROKOVNO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH  
      TEHNIKOV POMURJA         310,00 EUR 
  
7.   ŽUPNIJSKA KARITAS BELTINCI               2.076,00 EUR 
8.   SKUPINE ZA SAMOPOMOČ, SEKCIJA BELTINCI             1.034,00 EUR 
9.   DRUŠTVO ONKOLOŠKIH BOLNIKOV, SKUPINA ZA SAMOPOMOČ ŽENA Z 
      RAKOM DOJKE M. SOBOTA                1.034,00 EUR 
10. ŽUPNIJSKA KARITAS DOKLEŽOVJE         606,00 EUR 
11. RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, OZ MURSKA SOBOTA             2.300,00 EUR 

  
S K U P A J:                                                    9.000,00 EUR 
 
Zahtevku prijavitelja Agencija za dolgotrajno oskrbo na domu ADO se ne ugodi zaradi tega, ker program, s 
katerim se prijavlja na razpis opravlja kot svoj redni program, kar ni v skladu s Pravilnikom.  
Ne ugodi se zahtevku prijavitelja Društvo upokojencev Beltinci, ker omenjeno društvo po svoji dejavnosti 
spada med druga društva, kjer je tudi podalo drugo vlogo za dodelitev sredstev. 
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D. PROGRAMI DRUGIH DRUŠTEV:        
                                                                                                                                    

1. DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE DOKLEŽOVJE    997,00 EUR  
2. DRUŠTVO GOJITELJEV MALIH ŽIVALI     899,00 EUR 
3. DRUŠTVO ZA VARSTVO IN VZGOJO PTIC »SLAVČEK« BELTINCI  1.134,00 EUR 
4. ZSKSS STEG BELTINCI 1 (PREKMURSKI ŠTRKI)    899,00 EUR 
5. DRUŠTVO UPOKOJENCEV BELTINCI             1.410,00 EUR 
6. SOKOLARSKO DRUŠTVO POMURJA     606,00 EUR 
7. KO ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNOTE NOB BELTINCI  782,00 EUR 
8. DRUŠTVO STARODOBNIKOV LJUBITELEV  

STARIH KOLES »DIMEK« BELTINCI             1.329,00 EUR 
      9.       DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE BELTINCI    684,00 EUR 
     10.       DRUŠTVO UPOKOJENCEV MELINCI     938,00 EUR 
     11.       ČEBELARSKO DRUŠTVO BELTINCI      977,00 EUR 
     12.       VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO BELTINCI     840,00 EUR 
     13.        DRUŠTVO INICIATIVE MLADIH            801,00 EUR 
     14.       DRUŠTVO ZA SPODBUJANJE MLADINSKIH, RAZISKOVALNIH IN  
                 USTVARJALNIH DEJAVNOSTI – JARICA     704,00 EUR 
___________________________________________________________________________________ 
S K U P A J :                                                                               13.000,00 EUR    
      
 
AD 8 - Kadrovske zadeve: 

  a)   Imenovanje komisije za ugotavljanje stanja in koordiniranje aktivnosti za izgradnjo 
      manjkajočega  obrambnega nasipa  ob reki Muri  v Ižakovcih in Melincih; 
           
Ker predsednik KMVVI ni bil prisoten na seji Občinskega sveta, je župan pozval njenega člana g. Erjavca da 
je predstavil ugotovitve komisije v zvezi s to točko. G. Erjavec je tako povedal, da je KMVVI pripravila poziv 
in na podlagi prispelih vlog oz. predlogov ter razprave predlaga Občinskemu svetu Občine Beltinci, da v 
Komisijo za ugotavljanje stanja in koordiniranje aktivnosti za izgradnjo manjkajočega obrambnega nasipa 
ob reki Muri v Ižakovcih in Melincih imenuje naslednje kandidate:  

1. MARJAN MAUČEC, Gančani 80, 9231 Beltinci – za predsednika 
2. ANDREJ VÖRÖŠ, Bratonci 59, 9231 Beltinci – za člana 
3. MARTIN DUH, Melinci 142, 9231 Beltinci – za člana 
4. MIRKO POREDOŠ, Ižakovci 102, 9231 Beltinci – za člana predstavnika KS Ižakovci 
5. ANDREJ DUGAR, Melinci 3/c, 9231 Beltinci – za člana predstavnika KS Melinci 

Pred glasovanjem je župan še vprašal prisotne ali se bo glasovalo za vsakega posameznika posebej ali v 
paketu, kjer je prišlo do odločitve, da se glasuje v paketu. 
Prisotnih: 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:  ZA: 14,    PROTI: 0 
 
Sklep št. 510/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci imenuje v Komisijo za ugotavljanje stanja in koordiniranje aktivnosti 
za izgradnjo manjkajočega obrambnega nasipa ob reki Muri v Ižakovcih in Melincih naslednje 
kandidate:  

1. MARJAN MAUČEC, Gančani 80, 9231 Beltinci – za predsednika 
2. ANDREJ VÖRÖŠ, Bratonci 59, 9231 Beltinci – za člana 
3. MARTIN DUH, Melinci 142, 9231 Beltinci – za člana 
4. MIRKO POREDOŠ, Ižakovci 102, 9231 Beltinci – za člana predstavnika KS Ižakovci 
5. ANDREJ DUGAR, Melinci 3/c, 9231 Beltinci – za člana predstavnika KS Melinci 

 
Župan je prisotne še obvestil, da odhaja jutri na svet regije, kjer bodo prisotni tudi trije ministri in bo tudi 
tam odprl vprašanje manjkajočih nasipov. G. Maučec pa je dejal, da so v rebalansu sredstva za ta namen 
zagotovljena in da je potrebno čim hitreje speljati vse aktivnosti, da se manjkajoče nasipe čim prej izgradi. 
Še pred dopusti je potrebno tudi pristopiti k podpisu pogodbe z Agencijo Republike Slovenije za okolje. G. 
Mesarič je čestital komisiji in ob tem poudaril, da pa ne gre pozabiti na prizadevnost g. Duha, ki je vso 
stvar sploh začel.  
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AD 9 - Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Beltinci  za leto 2010 in predlog sklepov za 
      nemoteno nadaljnje izvrševanje proračuna Občine Beltinci za leto 2010. 
 
Zaradi odsotnosti finančnika je gradivo te točke predstavil župan in povedal, da se o polletni realizaciji 
proračuna Občinskemu svetu samo poroča. Poročilo je bilo sestavljeno iz sledečih tabel: 

1. polletna realizacija prihodkov/virov po kontih iz ekonomske klasifikacije (splošni del) 
2. skupna realizacija odhodkov po kontih iz ekonomske klasifikacije (splošni del) 
3. skupna realizacija odhodkov po področjih programske klasifikacije (splošni del) 
4. odhodki razčlenjeni po proračunskih uporabnikih, programski klasifikaciji in proračunskih 

postavkah (posebni del) 
5. polletna realizacija investicijskih odhodkov in transferov po proračunskih uporabnikih, 

proračunskih postavkah in posameznih projektih (NRP).  
 
V nadaljevanju je župan podal še predlog dveh sklepov za nemoteno nadaljevanje izvrševanja proračuna 
Občine Beltinci za leto 2010. Razprave ni bilo. 
Prisotnih: 11 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:  ZA: 11,    PROTI: 0. 
 
Sklep št. 511/IV: 
Za proračunsko postavko 9044025130 – OU – TEKOČE VZDRŽEVANJE – OBČINSKE CESTE se 
zagotovi dodatnih 100.000,00 EUR. Prerazporeditev se uravnoteži s prvim rebalansom proračuna 
Občine Beltinci za leto 2010. 
 
Prisotnih: 11 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:  ZA: 11,    PROTI: 0. 
 
Sklep št. 512/IV: 
Pristopi se k izvedbi projekta – obnova ceste Beltinci (od mosta) do Ižakovcev, sofinanciranje se 
zagotovi s sredstvi po ZFO-1. Naslednja prioriteta na področju cestnih investicij je cesta Beltinci – 
Melinci. 
 
 
AD 10 - Sprejem programa ukrepov za leto 2010 za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v 
            Občini Beltinci. 
 
Predsednik Odbora za kmetijstvo in prehrano g. Glavač je podrobneje predstavil pripravljeni predlog letnega 
programa ukrepov odbora iz 10. redne seje ter predlagal v sprejem dva sklepa. V razpravi je g. Mesarič 
povedal, da kot član odbora podpira predlog sklepov in da je vesel, da smo skozi že izvedene ukrepe znali 
našo zemljo ohraniti rodovitno in ji dodati dodano vrednost. Ostali prisotni niso imeli nobenih pripomb, 
zato je župan prebral oba predloga sklepov in predlagal za oba sklepa skupno glasovanje. 
Prisotnih: 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:   ZA: 13,    PROTI: 0. 
 
Sklep št. 513/IV: 
1. Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za kmetijstvo in prehrano predlagani 
Program ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Beltinci za leto 2010, 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) je pomoč do 10% vrednosti oz. upravičenih stroškov. Okvirna skupna 
višina sredstev za ta ukrep je:  1.500,00 EUR; 
 
b) 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 ukrepa je 
500,00 EUR. 
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2. Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za kmetijstvo in prehrano predlagani 
predlog dodatnih  ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Beltinci za leto 2010 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  55.000,00 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 9.000,00 EUR.                                                       
 
 
AD 11 - Določitev višine in števila štipendij Občine Beltinci za študijsko leto 2010/2011. 
 
Župan je povedal, da občina Beltinci v okviru vsakoletnega proračuna zagotavlja tudi sredstva za izplačilo 
štipendij ter poudaril, da imamo 12 mesečno obdobje izplačevanja štipendij, torej, da jih izplačujemo tudi v 
času počitnic, kar za nekatere druge občine ne drži. Občinskemu svetu je prebral predlagani sklep, svetniki 
pa niso imeli nobenih vprašanj niti pripomb.  
 
Prisotnih: 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:  ZA: 14,   PROTI: 0.  
 
Sklep št. 514/IV: 

1. Višina štipendije Občine Beltinci v šolskem letu 2010/2011 znaša 200,00 EUR. 
2. Razpiše se skupaj 5 občinskih štipendij za šolsko leto 2010/2011. 

 
 
AD 12 - Spremembe in dopolnitve načrta razpolaganja nepremičnega stvarnega  premoženja v letu 
            2010. 
 
G. Smodiš je obrazložil člene sprememb in dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Občine Beltinci ter predstavil nov načrt. G. Maučec je opozoril, da je potrebno 
biti previden glede možnosti umestitve železniške postaje. V tem primeru bi cesta potekala drugje, zato ne 
bi bilo smiselno hiteti z gradnjami kolesarskih stez v tem delu. G. Gruškovnjak pa je opozoril, da so se pri 
sprejemanju proračuna zmenili, da je poslovni prostor pri Ledini v Beltincih za 36.000,00 EUR predrag in 
ga ne bodo kupili,  zdaj pa je spet umeščen v načrt. Župan mu je odgovoril, da je očitno prišlo do napake  
in da je potrebno to izbrisati, tako da naj se upošteva načrt brez tega. Prebral je predlog sklepa. 
 
Prisotnih: 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:  ZA: 14,   PROTI: 0.  
 
Sklep št. 515/IV: 
Občinski svet sprejme Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2010 v predloženi obliki in vsebini.  
 
Uskladitev proračunskih postavk proračuna Občine Beltinci za leto 2010 se v predmetni zadevi 
opravi s sprejetjem rebalansa proračuna občine za leto 2010. 
 
 
AD 13 - Soglasje k pogodbi in sporazumu o uskladitvi  zemljiškoknjižnega stanja  nepremičnin z 
            dejanskim. 
 
Pri tej točki je g. Smodiš povedal, da je cesta Beltinci - Renkovci še vedno knjižena na Občino Beltinci, 
čeprav je po zakonu o javnih cestah državna last, zato je Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste občini 
predložila pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin z dejanskim. Druga stvar pri tej 
točki pa je bil podpis sporazuma o ugotovitvi dejanskega stanja solastništva parcele s parc. št. 1458/1 k.o. 
Beltinci, ki s tem prehaja v last etažnih lastnikov večstanovanjske stavbe. Župan je odprl razpravo, na 
katero se ni odzval noben svetnik, zato je prebral predlog obeh sklepov in ju dal na glasovanje. 
 
Prisotnih: 12 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:  ZA: 12,   PROTI: 0.  
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Sklep št. 516/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k podpisu pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja 
nepremičnine s parc. št. 3933 k.o. Beltinci z dejanskim stanjem.  
 
Prisotnih: 12 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:  ZA: 12,   PROTI: 0.  
 
Sklep št. 517/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k podpisu sporazuma o uskladitvi zemljiškoknjižnega 
stanja nepremičnine s parc. št. 1458 k.o. Beltinci z dejanskim stanjem.  
 
 
AD 14 - Organizacija in delovanje internega kanala K3. 
 
Župan je pozval g. Adžiča kot predsednika Odbora za informiranje, da predstavi ugotovitve zadnje seje 
odbora, ki se nanašajo na obravnavano temo. G. Adžič je tako povedal, da je bila ureditev statusa internega 
kanala K3 osrednja tema njihove seje, na neurejen status pa je že opozorilo tudi podjetje Teleing d.o.o.. 
Ministrstvo za kulturo je dne 7.6.2010 izdalo odločbo o vpisu v razvid medijev in s tem legaliziralo kanal, ki 
pa po Zakonu o javni RTV ne more biti v lasti občine, zato je podjetje Kolarič proizvodnja, trgovina in 
svetovanje pridobilo ta vpis in upravljavsko pravico. Občina Beltinci bo tako namenila letno 20.000 EUR za 
500 ur programa, kjer je zajetih 34 tradicionalnih prireditev v občini ter dodatnih 2.000 EUR za objave 
društev in druge občinske objave. G. Adžič je ob tem še poudaril, da je to veliko ceneje kot so cene ostalih  
lokalnih televizijskih hiš. G. Maučec je povedal, da bo podprl predlog sklepa in se strinjal z g. Adžičem glede 
nizke cene teh storitev. Veseli ga, da se je zadeva končno legalizirala, s tem se je obrnil tudi na g. Srečka 
Horvat, ki jih je vedno opozarjal na to, da pa ni bil problem pri občinskih svetnikih ampak v proceduralnih 
postopkih. Objavljen pa bo tudi cenik za vse ostale storitve, ki ne bodo šle iz fonda občine. G. Ferenčak je 
spomnil, da se je g. Srečko Horvat res vedno boril za legalizacijo kanala, da se rešitve tega problema veseli 
tudi sam in da bo predlog podprl. Drugih pripomb ni bilo in je župan prebral sklep. 
 
Prisotnih: 13 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:  ZA: 13,   PROTI: 0.  
 
Sklep št. 518/IV: 
Občina Beltinci z g. Kolaričem sklene pogodbo o zakupu 500 ur programa, ki je zapisan v 
prioritetnih občinskih programih in videostrani v višini 2.000 EUR, ki bodo potem za društva 
zastonj.  
 
 
AD 15 - Odločitev Občine Beltinci o ustanoviteljstvu v Glasbeni šoli Murska Sobota. 
Župan je povedal, da občino Beltinci zaradi sredstev sofinanciranja, ki jih namenja Glasbeni šoli Murska 
Sobota, pripada del lastništva. Podobno kot v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota imamo 
možnost, da smo ali ustanovitelji ali pogodbeni partnerji. Župan je predlagal, da smo pogodbeni partnerji, 
saj tudi tako že zaščitimo svoje interese. Odprl je razpravo, kjer noben svetnik ni imel pripombe, zato je 
prebral predlog sklepa in ga dal na glasovanje.  
 
Prisotnih: 12 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:  ZA: 12,   PROTI: 0.  
 
Sklep št. 519/IV: 
Občina Beltinci bo pogodbena partnerica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola 
Murska Sobota. 
 
 
AD 16 - Odločitev o podelitvi koncesije za sanitetne prevoze pacientov. 
 
G. Smodiš je povedal, da je kandidat, ki ga javno ni želel imenovati, zaprosil za podelitev koncesije za 
sanitetne prevoze pacientov. Občinska uprava je za mnenje v tej zvezi zaprosila Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in pristojno zbornico. Ker do tega dne ni dobila še nobenega mnenja, se je pripravil 
tak predlog sklepa: 

1. Preindl Francu s.p., Bratonci 137, se ob izpolnjevanju pogojev za določen čas (5 let) podeli 
koncesija za opravljanje sanitetnih prevozov pacientov, če mu bo podano pozitivno mnenje 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,  Zbornice zdravstvene in babiške nege 
Slovenije-Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
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Slovenije  in pozitivno soglasje Ministrstva za zdravje in v kolikor to za Občino Beltinci ne bo 
imelo nobenih finančnih obveznosti.  

 
2. S koncesijsko pogodbo, po izdani odločbi o podelitvi koncesije, bodo med koncedentom 

(Občino Beltinci) in koncesionarjem (Preindl Francem s.p., Bratonci  137) urejena  razmerja v 
zvezi s koncesijo za opravljanje  sanitetnih prevozov pacientov. 

Razprave pri tej točki ni bilo. 
  
Prisotnih: 13 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:  ZA: 4,   PROTI: 7.  
 
Sklep št. 520/IV: 
Koncesija za sanitetne prevoze pacientov v Občini Beltinci se ne podeli. 
 
 
AD 17 - Obravnava in potrditev predlogov za podelitev priznanj Občine Beltinci za leto 2010. 
 
Pri tej točki se je seja za javnost zaprla. 
Ga. Sraka je kot predsednica Komisije za priznanja, odlikovanja in nagrade povzela predloge za podelitev 
priznanj Občine Beltinci v letu 2010, ki so jih obravnavali na seji Komisije. Komisija za priznanja, 
odlikovanja in nagrade je tako predlagala Občinskemu svetu Občine Beltinci, da se v letu 2010 ob 
občinskem prazniku 17. avgustu podelijo še priznanja in nazivi in sicer: 
 

1. CIVILNA INICIATIVA Občine Beltinci – občinsko priznanje 
2. mrsg. dr. PETER ŠTUMPF, škof ordinarij – častni občan Občine Beltinci 

 
Župan je odprl razpravo, kjer je g. Maučec zahteval pet minut odmora, drugih pripomb pa ni bilo. Sledilo je 
glasovanje. 
 
Predlog 1: Podeli se priznanje Civilni iniciativi Občine Beltinci. 
Prisotnih: 12 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:  ZA: 5,   PROTI: 7.  
 
Predlog 2: Podeli se priznanje mrsg. dr. Petru Štumpf. 
Prisotnih: 12 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:  ZA: 9,   PROTI: 0.  
 
Sklep št. 521/IV: 
Ob občinskem prazniku se podeli priznanje mrsg. dr. Petru Štumpf, škofu ordinariju kot častnemu 
občanu Občine Beltinci. 
 
 
S tem je bil dnevni red seje izčrpan, zato  je župan Milan Kerman sejo zaključil ob 21.00 uri.  
 
Tonski zapis seje se hrani v arhivu Občine Beltinci. 
 
 
 
Zapisala:           Župan: 
Aleksandra MESARIČ        Milan KERMAN 


