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OBČINSKI SVET  
OBČINE BELTINCI 

ZAPISNIK 
04. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila  03.04.2009 ob 19.00 uri 

v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 
 
 

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Peter Dugar, Martin Duh, Jože Erjavec, 
Štefan Ferenčak Stanko Glavač (sejo zapustil v začetku točke Pobude in vprašanja), Peter Gruškovnjak, 
Jožef Horvat, Srečko Horvat, Simon Horvat, Jožef Horvat Ivan Mesarič, Marjan Maučec, Ana Nerad, 
Jožica Pucko, Regina Sraka, Andrej Vöröš, Valerija Žalig. 
  
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Martin Virag. 
 

PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Lebar Igor,  Venčeslav 
Smodiš-direktor občinske uprave.  
 

SEJO VODIL: Milan KERMAN, župan. 
 
Župan Milan Kerman je pozdravil prisotne  in ugotavlja, da je prisotnih od skupno 19 članov občinskega 
sveta - 17, torej je svet sklepčen in lahko nadaljuje s sejo in sprejema sklepe. Nadalje župan poda 
obrazložitev sklica izredne seje sveta. 
 
Razprave o vsebini dnevnega reda ni bilo, zato ga je župan dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je  17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 332/IV: 
Sprejme se dnevni red 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
1. Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska c. 107, Ljubljana – ponudba za prodajo 70/100 
nepremičnine s parc. št. 14252, k.o. Beltinci. 
 
AD 1   
   
Župan pojasni vsebino ponudbe za prodajo deleža nepremičnine v k.o. Beltinci – stara železnina. 
Pridobljeno je bilo mnenje strokovnjaka gradbene stroke, ki so ga vsi prisotni dobili po pošti. Iz mnenja  
izhaja, da je objekt v dokaj slabem stanju in se priporoča, da se ga poruši ter zgradi na novo, kot pa 
obnavlja.  
Z gradivom so prisotni člani sveta prejeli še povabilo k dajanju ponudb za nakup nepremičnin Mercatorja 
Ljubljana,  grafično predlogo lokacije parcele, zapisnik 14. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki 
je bila 23.02.2009 ter Pobudo za ustanovitev in vzpostavitev Mladinskega centra v Občini Beltinci 
društva Jarica Lipovci.  
 
Direktor Venčeslav Smodiš poda ugotovitve Komisije za vodenje postopkov pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem v Občini Beltinci, ki se je sestala 31.03.2009.  
 
Valerija Žalig pri tej točki pove, da sama ne pozna cene takih zgradb in zemljišč, jo pa je zbodlo, da je 
objekt pod spomeniškim varstvom. V primeru obnove, bo potrebno upoštevati tudi njihove zahteve. Ne ve 
torej, če ima vsled vsega navedenega, sploh smisel iti v nakup take zgradbe, ko pa je v občini odprtih še 
nekaj mogočih mest za delovanje mladine.  
 
Peter Gruškovnjak daje odgovor Valeriji Žalig, v smislu tega, da so leta 2000 bile izdelane podlage za 
ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Kar se tiče beltinskega jedra, nobena zgradba v celoti ni 
predmet spomeniškega varstva, ampak je jedro kot podoba zaščitena in ne zgradbe. V zaščitenem 
območju mora zasledovati značilnosti prekmurske beltinske arhitekture.  
 
Štefan Ferenčak  pove, da v njihovi svetniški skupini o tem niso razpravljali, kot občinski svetnik pa je 
mnenja, da se je potrebno racionalno in gospodarno obnašati in tako tudi ravnati. Samo zgradbo vsi zelo 
dobro poznajo in vedo v kakšnem stanju je. Program Društva za spodbujanje mladinskih, raziskovalnih 
in ustvarjalnih dejavnosti »Jarica« Lipovci je smelo in dobro zastavljen, vendar pa  je zgradba kot lokacija 
in parcela v velikosti kot je in glede na to, kaj bi naj mladinski center vse imel, slaba naložba in ni 
primerna za kaj takega.  Predlaga, da se najde za to drugo primernejšo lokacijo.  
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Župan Milan Kerman ugotavlja, da je razprava pri tej točki končana, pred samo izvedbo glasovanja pa še 
pove, da sprejetje tega sklepa ima za posledico že rebalans v katerega bo ta znesek potrebno vključiti. 
Poleg tega pa bo predmetne nepremičnine potrebno vključiti v dopolnitev Letnega načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Beltinci.  
 
V nadaljevanju prebere vsebino predloga sklepa v treh točkah in prisotni se strinjajo, da se sklepa v 
celoti in ne posamezno po točkah. 
 
Pred izvedbo samega glasovanja, nekateri člani občinskega sveta želijo podati obrazložitev svojega glasu 
in sicer: 
 
Marjan Maučec želi pred glasovanjem povedati, da ne glede na to, da namembnost ni določena, bo 
glasoval za nakup zgradbe.  Ne moremo si privoščiti, da bi nekdo drug kupil ta objekt v središču Beltinec. 
 
Peter Gruškovnjak želi povedati, da nakup podpira in tudi vsebino sklepov. Center Beltinec – torej 
središče občine je že leta in leta neurejeno in nam ni v ponos. Sedaj se odločamo o nakupu zgradbe v 
višini kot je navedeno . 
 
Simon Horvat izjavi, da  se bo težko odločil za nakup, saj se mu  cena zdi visoka, glede na to, da je objekt 
v zelo slabem stanju in ga bo potrebno še podreti. Ugotavlja, da bo cena  še višja, kajti v primeru, da se 
bo objekt porušil, bo potrebno tisti strošek všteti v ceno. 
 
Ana Nerad  pove, da glede izgleda ter ureditve centra občine – torej Beltinec niso naredili še nič. Tudi 
mladim lahko s tem pomagamo in lokacija za ta center nikakor ni slaba. Tudi dom ostarelih je poleg in 
pozitivno je že to, da bi v prihodnosti bili mladi povezani z starejšimi. 
 
Ivan Mesarič se strinja z Ano Nerad, saj vidi nekako vez in povezavo tako mladi, ostareli, župnišče in 
občinska zgradba – vse to bo pomenilo v prihodnosti celovitost. Glede na sprejeti proračun, ki ga je 
občinski svet sprejel na prejšnji seji, je ta rebalans, ki se obeta s sprejetjem teh sklepov malenkost v 
primerjavi s pridobitvijo za mlade.  
 
Prisotnih 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 13,  PROTI: 3. 
 
Sklep št. 332/IV:  
1. Občinski svet Občine Beltinci soglaša  s tem, da Občina Beltinci da ponudbo in kupi 70/100 
lastniškega deleža prodajalca POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D. pri nepremičninah: objekt  z 
zemljiščem, Panonska 20, Beltinci (stara železnina), parc. št. 1452- stavba v izmeri 369m2 in 
dvorišče v izmeri 286m2, vse v k.o. Beltinci za izhodiščno ceno 40.000,00 Eur. 
2. Predmetne nepremičnine se vključijo v dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Beltinci za leto 2009. 
3. Z eventualnim nakupom bo potrebno sredstva v proračunu Občine Beltinci za leto 2009 
prerazporediti iz postavke: 9044025180-OU-Obnova prostorov za mlade - mladinski center 
Beltinci na postavko: 9044200182-OU-nakup zgradbe-mladinski center Beltinci, uvrstiti v  Načrt 
razvojnih programov projekt 4200992 – nakup zgradb – Železnina – Mladinski center v letu 2009 
za znesek 40.000,00 evrov. 
 
Župan Milan Kerman ugotavlja, da je s tem dnevni red 4. izredne seje izčrpan, zato sejo zaključi ob 19.40 
uri istega dne. 
  
Zapisnik je bil pripravljen na podlagi tonskega zapisa, ki se hrani v arhivu Občine Beltinci. 
 
Zapisala:           Župan: 
Lilijana Žižek          Milan Kerman 


