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OBČINSKI SVET  
OBČINE BELTINCI 

ZAPISNIK 
25. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,  

ki je bila 16.07.2009 ob 18.00 uri, 
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 

 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Martin Duh, Peter Dugar, Jože Erjavec, 
Štefan Ferenčak, Peter Gruškovnjak, Jožef Horvat, Simon Horvat, Marjan Maučec, Ivan Mesarič, Ana 
Nerad, Jožica Pucko, Regina Sraka, Andrej Vöröš. 
  
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Stanko Glavač, Martin Virag, Valerija Žalig, Srečko Horvat. 
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Igor Lebar,  Venčeslav 
Smodiš-direktor občinske uprave, direktorica Centra za socialno delo Murska Sobota, gospa mag. Nataša 
Meolic. 
 
SEJO VODIL: Milan Kerman, župan. 
 
Župan Milan Kerman je v začetku pozdravil vse prisotne in prebral vsebino dnevnega reda 25. redne seje 
občinskega sveta.  
 
Župan da na glasovanje vsebino celotnega dnevnega reda 25. redne seje, ker ni bilo razprave. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 11 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 377/IV: 
Sprejme se dnevni red 25. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki in sicer: 
 

1. Seznanitev s poslovnim in finančnim poročilom Centra za socialno delo Murska Sobota za 
leto 2008. 

2. Potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
3. Realizacija sklepov 24. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
4. Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana. 
5. Pobude in vprašanja občinskega sveta Občine Beltinci. 
6. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Beltinci-druga obravnava. 
7. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju Javnega komunalnega podjetja Komuna Beltinci 

d.o.o. v letu 2008. 
8. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Beltinci za leto 2009. 
9. Dopolnitev letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja v Občini 

Beltinci za leto 2009. 
10. Obravnava in potrditev letnega programa športa v Občini Beltinci za leto 2009. 
11. Program prireditev v Občini Beltinci v juliju in avgustu 2009 – beltinsko poletje. 
12. Določitev višine in števila štipendij Občine Beltinci v študijskem letu 2009/2010. 
13. Obravnava in potrditev predlogov za podelitev priznanj Občine Beltinci za leto 2009. 

 
 
 
AD 1 - Seznanitev s poslovnim in finančnim poročilom Centra za socialno delo Murska Sobota za 
leto 2008. 
 
 
Pri tej točki dnevnega reda je bila prisotna gospa direktorica Centra za socialno delo Murska Sobota, mag. 
Nataša Meolic, ki je prisotne seznanila s vsebino poslovnega in finančnega poročila ustanove za leto 2008. 
Ob koncu se je zahvalila Občini Beltinci za sodelovanje v preteklem koledarskem letu in glede na situacijo v 
Pomurju, bo potrebno sodelovanje in nudenje pomoči potrebnim, tudi v prihodnje.  
 
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, zato je župan to točko zaključil in prešel na obravnavo 
naslednje. 
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AD 2 - Potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
Ivan Mesarič je pri tej točki prosil, da naj se pripravi dobesedni prepis magnetograma razprave svetnika 
Martina Viraga na prejšnji seji, ki se je v določenem delu nanašal tudi nanj.  
 
Župan mu odgovori, da bo zaprosil svetnika Martina Viraga za dovolitev priprave dobesednega prepisa.  
 
Pripomb ni bilo več, zato se je glasovalo o zapisniku v celoti. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 13 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 378/IV: 
Sprejme se vsebina zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predloženi vsebini 
in obliki.  
 
 
AD 3 - Realizacija sklepov 24. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
Pri tej točki je župan Milan Kerman podal realizacijo sklepov prejšnje seje. Prisotni na njegovo izvajanje 
niso imeli nobenih pripomb. 
 
Ivan Mesarič sprašuje pri sklepu 376/IV glede realizacije, če se sklep izvaja. Župan in direktor sta potrdila, 
da se sklep izvaja, občani naj prinesejo račune za uveljavitev. Direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš 
dodaja, da le-ta mora biti izstavljen na ime in priimek kupca.  
 
 
AD 4 - Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana. 
 
Župan Milan Kerman pove, da je občina dobila končno potrditev razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca 
ČN in primarnega omrežja izgradnje kanalizacije v Občini Beltinci s strani MOP. Upa, da bo v prvi polovici 
avgusta soglasje tudi s strani SVLR. Potrjena je razpisna dokumentacija za izbor nadzora.  
 
Za izvedbo sekundarnega dela kanalizacije Gančani-Lipovci je podpisana pogodba z izvajalcem, pričetek del 
do konca julija 2009 v Gančanih.  
 
Nadalje povabi vse v soboto ob 16.00 uri v okviru 39. mednarodnega folklornega festivala na prisotnost ob 
sprejemu predsednika države dr. Danila Türka na grajsko dvorišče.  
 
Slovar beltinskega govornega jezika so svetniki prejeli, občina je v preteklem tednu prevzela naročene 
tiskane izvode slovarja.  
 
Med tem časom se je zgodil tudi Svet regije in župan Milan Kerman prisotnim poda poročilo, o čem so se 
pogovarjali in kakšna stališča so bila zavzeta (področje Pomurja – neurje s točo in pomurski projekt – 
vodovod). Prebral je tudi sklepe, ki so bili tam sprejeti.  
 
Izpostavil je tudi problematiko tovarne Mura Murska Sobota, ki je bila ena izmed točk na Svetu in prevral 
sklepe, ki so bili v zvezi s tem sprejeti. Prisotnim je župan Milan Kerman podal poročilo socialnega položaja 
–nezaposlenost se bo povečala na 20 % Pomurja v tem letu, slovensko povprečje je 8 %.  
 
Obvešča prisotne, da se je skupaj z županom občine Grad v času od 30.06.2009 do 05.07.2009 udeležil na 
podlagi uradnega vabila občine Vilejka iz Beloruske republike občinskega praznika in praznika 65. 
obletnice osvoboditve izpod nemške okupacije. Podal je tudi stroške – skupaj 247,00 evrov.  
 
 
AD 5 - Pobude in vprašanja občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
Na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Beltinci je župan Milan Kerman dobil pet vprašanj samostojnega 
svetnika Ivana Mesariča. Odgovora ni podal, ampak v skladu z 17. členom poslovnika (citira), prosi 
svetnika da dopolni svoja vprašanja.   
Ivan Mesarič replicira izjavo župana s tem, da bo proučil 17. člen poslovnika, želi pa se v tej zvezi oglasiti 
pri županu osebno. Uporabil bo tudi vsa sredstva, da pride do odgovorov.  
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Jože Erjavec daje pobudo za kolesarsko – traktorsko stezo Beltinci-Rakičan, ki je v zelo slabem stanju in ni 
več primerna za težino in širino prometa, ki se odvija po njej. Zato predlaga popravilo in razširitev le-te in 
omejitev prevoza tovora po širini in težini, za koliko pa naj ugotovijo strokovnjaki za ceste.  
 
Igor Adžič daje pobudo oz. predlog za župana, saj je v večih osebnih razgovorih s člani Ribiške družine 
obljubil in izpeljal sanacijo okolico gramoznice. Tam je postavljena brunarica in lične klopi, so pa v fazi 
postavljanja varovalne ograje. Prišlo pa je pri vsem tem projektu do zapleta, saj so zapadli plačilni roki, oz. 
60 % je bilo plačano. Občinskemu svetu predlaga, da se sprejme sklep s katerim se preostalih 40 % 
sredstev, ki so ostale še nepokrite, nekje 5000,00 evrov s sklepom poravna, v rebalansu pa se bo 
prerazporeditev oz. izravnava že našla.  
 
Župan Milan Kerman, da predlog na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 12, PROTI:0. 
 
Sklep št. 379/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se vse obveznosti iz naslova gradnje, sanacije 
gramoznice v Beltincih v skupni višini cca. 5.000,00 evrov poravna. Za ta znesek pa se bo v 
rebalansu proračuna za leto 2009  našla primerna izravnava.  
 
Nadalje Igor Adžič naproša župana v izogib vsem nadaljnjim morebitnim konfliktom oz. nesporazumom, da 
na občinski svet prihajajo pisma (pokaže potrdilo o posredovanju priporočene pošiljke naslovljene na 
občinski svet z dne 07.07.2009), da je dolžan svetnike o tem obvestiti oz. seznaniti.  
 
Nadalje pa še pove v povezavi z direktorjem občinske uprave, Smodiš Venčeslavom, je bilo v nekem 
upravnem postopku omenjeno njegovo ime. Šlo je glede diskusije 01.7.2009, ko je vodil direktor razgovor 
uporabil le-ta neprimerne izraze o njem in gospodu Botu iz UE Murska Sobota. Župana opozarja, da je 
nadrejen direktorju in če se bo pokazalo (izjave ima podpisane), da bi naj bile izjave direktorja žaljive in so 
temeljile na osebnih diskfalifikacijah, da je bilo to res, bo šel tudi v tožbo. Vendar pa tokrat ne bo vložil 
tožbe, opozarja pa župana, da se naj to v bodoče več ne dogaja. Prosi župana, da zadevo temeljito razišče in 
obvesti občinski svet, če je uvedel kakšne morebiti sankcije.   
 
Direktor Venčeslav Smodiš poda na izvajanje Igorja Adžiča pojasnilo-gospa Mesaričeva je bila tista, ki je 
prišla dotičnega dne k njemu z dvema zadevama. Ne spominja pa se, da bi uporabil takrat v razgovoru z njo 
čez koga kakšne žaljive besede – je pa rekel, da naj se gospa Mesaričeva obrne na Igorja Adžiča, zakaj  od 
njega ni dobila odgovora, če je njemu postavila določeno vprašanje Glede predstavnika UE M.Sobota 
gospoda Bota, direktor pove, da je le-ta  v končni fazi izdal gradbeno dovoljenje za gradnjo in ne Občina 
Beltinci.  
 
Peter Gruškovnjak želi povedati, da je najmanj 3 krat postavil vprašanje (tako ustno kot pisno) za 
kolesarsko stezo Lipa-Beltinci ter Partizansko ulico v Beltincih, katera se obnavlja in sedaj sliši odgovor od 
direktorja občinske uprave, da je to v pristojnosti državne gradbene inšpekcije-zakaj ni bilo zaprošeno tam, 
da mora NO podati poročilo (kdo je investitor, kdo izvajalec), torej zakaj več kot 10 mesecev dela tam ne 
tečejo oz. se ne izvajajo. 
 
Ivan Mesarič spominja prisotne, da nekatere stranke kljub visokemu poletju so zelo aktivne in želi vsem 
veliko uspeha, glede na to, da se volilni boj že začne – nekatere pa se naj opomni, da ne bi zaspali. Obvešča 
prisotne, da glede na to, da rad preventivno deluje glede sklepa o subvencijah v kmetijstvu – nekatere zelo 
zanima, koliko je sam teh sredstev koristil. Poda poročilo o tem, da je v letu 2006 koristil 2 toni apnenca za 
svoje površine, ki jih obdeluje, v letu 2007 10 ton, v letu 2008 pa 9 ton – skupno znaša to 715,00 evrov, 
tako da bi lahko še več izkoristil, vendar pa ni.  
 
Nadalje pove, da je govoril z občanom lastnikom zemljišča ob železniškem križišču s cesto in dobil odgovor, 
da je pripravljen sodelovati pri razgovorih in tudi prodaji dela zemljišča za kolesarsko stezo, zato naj župan 
čim prej vstopi v stik s tem lastnikom.  
 
Glede na sklep glede nadzora NO o izplačilu uspešnosti v.d. direktorici ZTK Beltinci, je bil opozorjen na 
članek v Vestniku (v današnji številki - pokazal članek o tej tematiki). Pri tem ga moti to, da je občinski svet 
dal nalogo NO-ju, nekje v vsebini pa se na veliko problematizira NO in člane in to ni v duhu visokega 
poletja in žetve. Iz članka novinarja Bojana Zadravca citira predzadnji odstavek, češ da je naša občina 
precej slabše razvita od ostalih občin v regiji, saj se v občinskem svetu samo prepirajo, namesto, da bi 
naredili kaj koristnega. Ta stavek ga je zelo zmotil in ga zanima, če se res toliko prepirajo, če nimajo večino 
stvari s sklepi pokritih. Meni, da je občinski svet večino sklepov, ki so bistveni za razvoj občine sprejel na 
pobudo župana in ni lepo, če se novinarju taka stvar zapiše. Poziva tudi ostale člane občinskega sveta, da 
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povedo javno, če smatrajo, da so zaradi delovanja toliko v razvoju zadaj – sam je zelo žalosten, da nekateri 
občani tako razmišljajo o tem občinskem svet. Sam meni, da se le-ta trudi, da dela dobro in da daje 
podporo županu.  
 
Marjan Maučec daje predlog, da se gradiva za sejo dobivajo v elektronski obliki, saj je lažje za pregled in 
tudi privarčevalo se bo na papirju. Poleg tega prosi zapisnike za zadnji mandat prav tako v elektronski 
obliki. 
 
 
AD 6 - Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Beltinci-druga obravnava. 
 
V skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Beltinci na 21. redni seji dne 23.04.2009 je bila vsebina 
odloka v prvem branju obravnavana in je bil le-ta posredovan vsem krajevnim skupnostim, gasilskim 
društvom in GZ z namenom pridobitve dodatnih predlogov. Do zahtevanega roka, kot je v nadaljevanju 
povedal Janez Senica, je prispela le ena pripomba in sicer s strani KS Lipovci v tem, d se v 26. členu odloka 
druga alinea glasi – del komunalnega prispevka, ki se nanaša na vodovodni priključek.  
 
Nato je Janez Senica še podal vsebino odloka o oskrbi s pitno vodo vsem prisotnim. 
 
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal v sprejem predlagani sklep. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 380/IV: 
Sprejme se Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Beltinci v II. obravnavi s tem, da se v 26. členu 
odloka druga alinea glasi: - del komunalnega prispevka, ki se na nanaša na vodovodni priključek.  
 
 
AD 7 - Obravnava in sprejem poročila o poslovanju Javnega komunalnega podjetja Komuna Beltinci 
d.o.o. v letu 2008. 
 
Pri tej točki dnevnega reda je direktor JKP Komuna d.o.o. Beltinci Janez Senica podal podrobno poročilo o 
poslovanju podjetja v preteklem koledarskem letu. Prisotnim pa je prav tako podal aktivnosti za leto 2009 
komunalnega podjetja. 
 
 
Predsednik NO JKP Komuna d.o.o. Beltinci, Marjan Maučec je povedal, da je le-ta tudi na svoji 16. redni 
seji, ki je bila 24.04.2009 obravnaval in sprejel poročilo in zato se občinskemu svetu predlaga v sprejem. 
 
Štefan  Ferenčak izkorišča priložnost ima kar nekaj vprašanj – na strani 2 je podana  tabela izgube vode in 
v zvezi s tem ima vprašanje (podatki so od 2005-2008) so do 18 % v poletnih mesecih in voda kot vemo zna 
biti problem v prihodnosti in postaja vedno bolj dragocena. Postavlja vprašanje, ali se ve, zakaj so izgube in 
ali potekajo aktivnosti da bi v prihodnosti le-teh rešili. Drugo vprašanje pa se nanaša tudi na vodo – ali 
vemo v občini koliko salonitnih cevi imamo v občini in če o tem obstaja register na ravni občine.   
Odgovore je podal Janez Senica in sicer glede izgube pove, da so neevidentirane porabe vode, ki se deli na 
porabo vode na pokopališčih in dejanske zgube, ki jih niso evidentirali. Letos planirajo montirati ventile po 
posameznih odsekih v vsaki KS in urediti tiste vstopne jaške pred vsako KS, kjer se bo montiralo števce za 
celotno porabo vode, tako bodo lahko primerjali dejansko koliko je v naselja bilo spuščeno in koliko je bilo 
zaračunano. Evidentirali bodo vse uporabnike (športni objekti, domovi, pokopališča). Glede salonitnih cevi 
pa pove, kako so položene na območju občine - v Beltincih. Vodi so evidentirani. Doda pa še, da je v okviru 
srednjeročnih in dolgoročnih investicij glede pomurskega vodovoda občina prijavila zamenjava vseh 
sekundarnih vodov v vseh KS-ih, ki jih je kar 67 km. Po napovedih je, da bi do 90 % pridobili nepovratnih 
sredstev brez ddv-ja kot delež iz naslova strukturnih skladov EU.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan predlagani sklep dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, ZA: 0. 
 
Sklep št. 381/IV: 
Občinski svet  Občine Beltinci sprejme poročilo o poslovanju podjetja Komuna Beltinci d.o.o. za leto 
2008 v predloženi obliki in vsebini. 
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AD 8 - Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Beltinci za leto 2009. 
 
Župan Milan Kerman je podal poročilo o polletnem izvrševanju proračuna za leto 2009. V skladu z 
določitvami Zakona o javnih financah, župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu, le-ta se s tem 
seznani, sklepi se ne sprejemajo. Poročilo je zajemalo: polletno realizacijo prihodkov/virov po sintetikah 
kontov iz ekonomske klasifikacije (splošni del), skupna realizacija odhodkov po sintetikah kotov iz 
ekonomske klasifikacije (splošni del), odhodki razčlenjeni po proračunskih uporabnikih, programski 
klasifikaciji in proračunskih postavkah (posebni del), polletna realizacija investicijskih odhodkov in 
transferjev po proračunskih uporabnikih, proračunskih postavkah in posameznih projektih (NRP). 
Podrobno je predstavil preglednico 1 (prihodki/viri ter preglednico 2 (odhodki po ekonomski klasifikaciji), 
preglednico 3 (realizacija odhodkov po področjih programske klasifikacije skupno za vse proračunske 
uporabnike (občinske organe: upravo, medobčinski inšpektorat, proračunski sklad in krajevne skupnost 
(vseh 8 v občini), preglednico 4 (polletno realizacijo odhodkov na nivoju sprejetega proračuna (po 
postavkah), preglednico 5 (realizacija investicijskih odhodkov in transferjev po proračunskih uporabnikih in 
posameznih projektih). Nadalje je podal aktivnosti, ki jih je občina izvedla v zvezi z največjim zastavljenim 
projektom – izgradnjo primarne kanalizacije s centralno ČN doslej. 
 
 
Župan po obravnavi 8. točke dnevnega reda odreja 15-minutno pavzo. 
 
Sejo je zapustil svetnik Peter Dugar. 
 
 
AD 9 - Dopolnitev letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja v Občini 
Beltinci za leto 2009. 
 
Pri tej točki je obrazložitev le-te podal direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš. Povedal je, da je letni 
načrt za leto 2009 sprejel občinski svet na 20. redni seji dne 12.03.2009. Po sprejetju le-tega so se pojavile 
potrebe po nakupu določenih nepremičnin v k.o. Ižakovci (ureditev športno rekreacijskega centra), v k.o. 
Melinci (potrebno je odkupiti še dve manjši parceli, ki se nahajata v območju ciglarskega naselja). Sklep o 
nakupu objekta stare »železnine« je na seji sveta že bil sprejeti v skladu z veljavno zakonodajo pa je 
potrebno le-to vnesti še v dopolnitev tega načrta. Neodplačni prenos lastništva nepremičnin s dopolnitvijo 
letnega načrta v zvezi z zahtevo KS Beltinci je predviden za prenos pokopališča in mrliške vežice iz občinske 
v krajevno last. Na predlog Beltinke Beltinci d.o.o. je predviden tudi neodplačni formalno pravni prenos 
lastništva zemljišča s parc. št. 86/2 (o tem je bil občinski svet seznanjen že na prejšnji seji sveta) – to 
nepremičnino ima Beltinka d.o.o. že ves čas v lasti in uporabi. Vsled navedenega se predlaga občinskemu 
svetu, da sprejme dopolnitev letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 
2009. 
Igor Adžič želi vedeti, kako je s parcelo za Beltinko Beltinci (zakaj neodplačno?) – župan mu poda odgovor, 
da je ta parcela že bila dana s sklepom takratnega občinskega sveta leta 1996 Beltinki, vendar zemljiško-
knjižno zadeva ni bila še prenesena-postopek se ni speljal takrat do konca. Vendar pa Ivan Mesarič 
opozarja direktorja in župana, da to niso tako enostavne zadeve-biti pri zemljiščih decidiran in zelo 
konkreten. Direktor je v obrazložitvi lepo povedal, da je to bilo prvotno od MO Murska Sobota in je bilo 
preneseno na Občino Beltinci z delitveno bilanco-torej je občina še vedno lastnik le-te, tako je vsaj sam 
razumel. Naj se obrazloži konkretno, to so nepremičnine, podprli bodo, vendar se ve, kako se to dela oz. 
kako se temu streže.  
 
Ob koncu razprave župan poda predlog sklepa na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 382/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja in 
razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Beltinci za leto 2009 v predlagani obliki in vsebini.  
 
 
AD 10 - Obravnava in potrditev letnega programa športa v Občini Beltinci za leto 2009. 
 
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš je pri tej točki podal obrazložitev predlagane vsebine Letnega 
programa športa Občine Beltinci za leto 2009, ki vsebuje določila o upravičencih in pogojih za pridobivanje 
sredstev iz proračuna Občine Beltinci za leto 2009, o postopku dodeljevanja finančnih sredstev in določila o 
merilih in normativih za izvajanje letnega programa športa. Le-ta je podlaga za sofinanciranje športnih 
programov iz proračuna za tekoče proračunsko obdobje. 
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Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 383/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlagani Letni program športa v Občini Beltinci za leto 
2009, ki bo podlaga za razdelitev sredstev za programe športa iz proračuna Občine Beltinci za leto 
2009 (53.640,00 EUR). 
 
 
AD 11 - Program prireditev v Občini Beltinci v juliju in avgustu 2009 – beltinsko poletje. 
 
Pri tej točki dnevnega reda je župan Milan Kerman podal obrazložitev le-te. Povedal je, da so v mesecu juliju 
in avgustu 2009 v občini predvidene številne kulturne, turistične in športne prireditve. Organizacija 
prireditev (39. mednarodni folklorni festival, 18. büjraški dnevi, Dan rekreacije, spominska razstava in 
posvet ob 100. letnici prof.dr. Vilka Novaka, slavnostna seja občinskega sveta, državna proslava ob 90. 
letnici priključitve  prekmurskih Slovencev k matičnemu narodu, športne igre KS-ov in še mnoge druge – 
župan je predlog prireditev predstavil zelo podrobno in obširno. Organizacija le-teh je povezana z 
določenimi materialnimi in finančnimi stroški. Pri pripravi proračuna za leto 2009 še ni bilo znano dejstvo, 
da bo državna proslava ob 90. obletnici priključitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v 
Beltincih, zato sredstva v proračunu za to veliko prireditev žal niso zagotovljena oz. predvidena.  Prav tako 
je občina dobila od Pošte Slovenije Murska Sobota prejela dopis oz. ponudbo za izdelavo priložnostnega žiga 
in osebne poštne znamke za prof.dr. Vilka Novaka kot  tudi oglaševanje na LCD monitorjih glede državne 
proslave kot tudi ponudbo za izdelavo priložnostnega žiga in poštne znamke ob tej obletnici. Občinska 
uprava smatra, da bi bila izdelava le-teh umestna in zaželena, saj smo k izdelavi le-teh pristopili tudi ob 
prvi državni proslavi leta 2006. Skupna groba ocena sredstev, ki bi bila potrebna  za izvedbo vsega tega 
(vključno z tiskom koledarja Beltinsko poletje, izdelavo spominske plošče v spomin na prof.dr. Vilka 
Novaka) in organizacija ter izvedba državne proslave) znaša nekje 7.000,00 evrov.  
Župan Milan Kerman še doda, da bo prav tako ob posvetu oz. simpoziju v spomin na prof. dr. Vilka Novaka 
izvedena priložnostna filatelistična razstava v preddverju kulturnega doma, naknadno bo v program zajeto 
tudi odkritje spominske plošče za pok.prof.dr. Vilka Novaka – datum bo vnesen še pred tiskom naknadno 
kot tudi bo sveta maša za domovino v cerkvi sv. Ladislava v Beltincih, ki jo bo ob državni proslavi vodil naš 
škof dr. Marjan Turnšek. V koledarju bo prav tako zajeta akcija Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Murska Sobota- v okviru vseslovenskega projekta Varno po cestah Pomurja.  
 
Simon Horvat prosi za popravek ure slavnostne maše in položitve venca h spomeniku pok. Ivana Jeriča, ki 
je tudi že tradicionalna prireditev s klopu občinskega praznika in sicer naj se popravi na 10.00.  
Marjan Maučec daje popravek glede datuma koncerta Orlek v Beltincih in sicer mora biti zapisano sobota 
29. in ne 28. kot je zapisano. Marjan Maučec pa še glede proslave želi dodati, da so tudi zasluge pri njemu, 
da je državna proslava letos spet ob okrogli obletnici v Beltincih, saj je član odbora. Kandidati za to letošnjo 
državno proslavo so bili še tudi Črenšovci in Ljutomer. Meni, da bi bilo dobro sprejeti kakšen sklep, da bi 
vse okrogle obletnice morale biti v Beltincih, za ostala vmesna leta, pa so lahko po drugih občinah v 
Prekmurju. Drugače pa je potrebno pripraviti specifikacijo oz. razdelilnik stroškov, ki se bodo porabili za 
organizacijo te proslave.  
 
Ivan Mesarič se strinja z predlogi, vendar pa se pojavlja podjetje Pošta Slovenija, ki bi lahko bila donator 
naše prireditve – oglaševanje oz. predvajanje na LCD monitorjih bi lahko donirali oz. sofinancirali oz. 
sponzorirali.  
 
Po razpravi se predlaga v sprejem sklep, kot je bil posredovani v vabilu za sejo. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI:0. 
 
Sklep št. 384/IV: 

1. Za sofinanciranje izvedbe državne proslave ob 90. letnici priključitve Prekmurja k matičnemu 
narodu se iz občinskega proračuna občine za leto 2009 nameni 7.000,00 evrov. 

2. Pri Pošti Slovenije d.o.o. se naroči izdelava priložnostnega poštnega žiga, 10.000,00 poštnih 
znamk v počastitev 90. letnice priključitve Prekmurja k matičnemu narodu in enotedensko 
oglaševanje na 10-ih LCD monitorjih v PE Murska Sobota na lokacijah Murska Sobota, Gornja 
Radgona, Ljutomer, Lendava, Beltinci in Radenci, izdelava priložnostnega žiga, 200 osebnih 
poštnih znamk v počastitev 100-letnice rojstva prof. dr. Vilka Novaka, za kar se iz proračuna 
Občine Beltinci za leto 2009 nameni skupaj 6.537,28 eur. 
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3. Za sofinanciranje izvedbe odkritja spominske plošče, razstave in posveta ob 100. letnici 
rojstva prof. dr. Vilka Novaka se iz občinskega proračuna Občine Beltinci nameni skupaj 
3.000,00 eur. 

 
 
AD 12 - Določitev višine in števila štipendij Občine Beltinci v študijskem letu 2009/2010. 
 
Župan Milan Kerman pri tej točki prisotne spomni, da je občinski svet na svoji 20. redni seji 12.03.2009 
sprejel Pravilnik o štipendiranju v Občini Beltinci. Pravilnik je bil še istega meseca objavljen tudi v 
Uradnem listu RS. V 3. členu pravilnika so vsebovana določila o tem, da občina zagotavlja sredstva za 
izplačilo štipendij v okviru vsakoletnega proračuna občine in da sklep o višini le-te in sklep o številu 
štipendij sprejme občinski svet. V 7. členu je prav tako vsebovano določilo o tem, da se podatki o 
deficitarnih poklicih v občini oz. Pomurju pridobijo pri Zavodu RS za zaposlovanje. V sprejetem proračunu 
za leto 2009 je za štipendije v študijskem letu 2009/2010 predvidenih 6.000,00 evrov sredstev. Z ozirom na 
razpoložljiva sredstva se predlaga, da znaša višina občinske štipendije 200,00 evrov ter da se razpiše 5 
štipendij. Dodatno župan še opomni, da ima občina sprejet pravilnik o dodelitvi  stimulacije za študente za 
opravljeni letnik in pridobitev občinske štipendije izključuje koriščenje tistih sredstev. Odbor za družbene 
dejavnosti, kot je župan še povedal je bil tu zelo dejaven, da se je le-ta pravilnik sprejel in da se bo tudi 
začel izvajati.  
 
Pripravljen bo na podlagi sprejetja sklepa o višini mesečne štipendije in številu le-teh bo v prihodnjem 
tednu pripravljen in na internetni strani občine objavljen tudi razpis, na katerega se bodo študenti in 
študentke lahko prijavile, je dodal direktor občinske uprave.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 13 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 385/IV: 

1. Višina štipendije Občine Beltinci v šolskem letu 2009/2010 znaša 200,00 evrov mesečno. 
2. Razpiše se skupaj 5 občinskih štipendij. 

 
Igor Adžič je povedal, da je Marjan Maučec opravil magisterij in je postal magister  poslovnih znanosti -  na 
tematiko primerjava davkov v kmetijstvu med Avstrijo, Italijo in Nemčijo in prenesel rešitve za davke v Slo- 
venijo, ki se tudi že izvajajo pri nas in zato si zasluži čestitke.  
 
Župan pred obravnavo naslednje točke predlaga, da se seje ne zapira za javnost, vendar pa so se o tem 
prisotni opredelili z glasovanjem. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 13 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 12, PROTI:0. 
 
Sklep št. 386/IV: 
Seja se bo zaprla za predvajanje javnosti za obravnavo zadnje točke dnevnega reda in sicer: 
Obravnava in potrditev predlogov za podelitev priznanj Občine Beltinci za leto 2009. 
 
  
AD 13 - Obravnava in potrditev predlogov za podelitev priznanj Občine Beltinci za leto 2009. 
 
Pri tej točki je predsednica komisije za priznanja, odlikovanja in nagrade Regina Sraka podala poročilo iz 
zadnje, 7. redne seje komisije, ki je bila 02.07.2009 ter obrazložila vse prispele predloge za podelitev 
priznanj Občine Beltinci za leto 2009 ob občinskem prazniku 17. avgustu. 
 
Na javni razpis, ki je bil objavljen v časopisu Vestnik so prispeli 4 predlogi in vsi so bili tudi svetnikom 
občinskega sveta predstavljeni. 
 
Po razpravi, v kateri so aktivno sodelovali vsi prisotni člani občinskega sveta, je župan na pobudo večine 
članov občinskega sveta podal na glasovanje vse štiri predloge za priznanja, ki so prispela na komisijo.  
 
Občinski svet se je do le-teh opredelil s glasovanjem in sicer pri izvedbi glasovanja do vsakega posameznega 
predloga je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta. 
 

1. ob 80. obletnici delovanja Tamburaške skupine Beltinci   -  ZA: 14, PROTI: 0 
2. ob 10. obletnici delovanja Gasilske zveze Beltinci  -  ZA: 14, PROTI: 0 
3. civilna iniciativa  Občine Beltinci – odbor za  

izgradnjo avtoceste v Prekmurju    - ZA: 6, PROTI:8 
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      4.   Slavko Šuklar Gančani     - ZA: 13, PROTI: 0. 
 
Iz glasovanja izhaja,  
 
Sklep št. 387/IV: 
Občinski svet sprejema sklep, da se v letu 2009 podeli ob občinskem prazniku priznanja: 

1. ob 80. obletnici delovanja Tamburaški skupini Beltinci 
2. ob 10. obletnici delovanja Gasilski zvezi Beltinci 
3. Slavku Šuklarju iz Gančan. 
 

Na podlagi določil iz Odloka o priznanjih Občine Beltinci, župan pove, da občinski svet še sprejme sklep o 
skupnem  številu podeljenih priznanj v letu 2009  - glede na predhodno glasovanje se podeli ob 17. avgustu 
v tem koledarskem letu 3 priznanja. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 388/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme sklep, da se v letu 2009 ob občinskem prazniku 17. avgustu 
podeli 3 priznanja Občine Beltinci. 
 
 
Ker je bila s tem vsebina dnevnega reda 24. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, je župan 
Milan Kerman sejo zaključil ob 22.00 uri. 
 
 
Tonski zapis se hrani v arhivu Občine Beltinci. 
 
 
 
Zapisala:           Župan: 
Lilijana ŽIŽEK          Milan KERMAN 


