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OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 
 

ZAPISNIK 
4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 

ki je bila 25.01.2011 ob 17.00 uri v prostorih Občine Beltinci,  
Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 

 
 
PRISOTNI:  Igor ADŽIČ, Marjan BALAŽIC, Roman ČINČ, Martin DUH,  

Jožef FERČAK, Alojz FORJAN, Dušan HORVAT, Srečko HORVAT,  
Alojz Ladislav HORVAT, Štefan PERŠA, Slavko PETEK, Jožef RUŽIČ,  
Marjan SMODIŠ, Alojz SRAKA, Bojan VEREŠ, Genovefa VIRAG,  
Matej ZAVEC, Bojan ŽERDIN, Štefan ŽIŽEK. 

 
ODSOTNI: / 
 
PRISOTNI  
OSTALI 
VABLJENI:  Direktor občinske uprave, Venčeslav SMODIŠ, finančnik Štefan ČINČ. 
   
 
 
SEJO VODIL: dr. Matej GOMBOŠI, župan Občine Beltinci. 
 
Župan dr. Matej GOMBOŠI je pozdravil vse prisotni in predlagal v sprejem dnevni red, kot je bil 
posredovani na vabilu za sejo. Prav tako je povedal, da se bo ta seja prvič izvedla tudi z 
glasovalnim sistemom OPTIMUS.  
 
Ugotavlja, da je prisotnih 18 članov občinskega sveta, svet je sklepčen in lahko nadaljuje s svojim 
delom. 
 
Razprava o dnevnem redu: 
 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 42/V: 
Sprejme se dnevni red 4. redne seje OS Občine Beltinci:  

1. Potrditev zapisnika 3. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
2. Realizacija sklepov 3. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
3. Poročilo in obvestila župana Občine  Beltinci  o dogajanjih v občini. 
4. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
5. Predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2011-druga obravnava. 
6. Predlog  letnega načrta pridobivanja in razpolaganja  z nepremičnim premoženjem 

Občine Beltinci v letu 2011. 
7. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine 

Beltinci Mali rijtar-skrajšani postopek. 
 
 
AD 1 – Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
 
Pri tej točki svetnik Alojz Sraka pove, da naj se v zapisnik 3. redne seje OS pri razpravi v zvezi z 
črpališči doda, da je direktor JKP Komuna d.o.o. Beltinci povedal, da se bo pristopilo k odkupu 
dovozne poti. 
 
Ostali prisotni niso imeli pripomb oz. predlogov za spremembo oz. dopolnitev zapisnika 3. redne 
seje OS, zato ga je župan dal na glasovanje. 
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Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 43/V: 
Sprejme se vsebina zapisnika 3. redne seje občinskega sveta Občine Beltinci s tem, da se pri 
razpravo v zvezi z črpališči doda, da je direktor JKP Komuna d.o.o. Beltinci povedal, da se 
bo pristopilo k odkupu dovozne poti. 
 
 
 
AD 2  - Realizacija sklepov 3. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Pri tej točki ni bilo razprave, župan je podal poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje Občinskega 
sveta Občine Beltinci.  
 
 
 
AD  3 - Poročilo in obvestila župana Občine  Beltinci  o dogajanjih v občini 
 
Župan dr. Matej Gomboši pove, da bi se pri tej točki dotaknil širšega dogajanja v občini, ki zbujajo 
zanimanja širše javnosti. Na žalost se namreč pri določenih tematikah zbujajo različne strasti a 
upa, da je to le začasno. Bila je razprava glede izvolitve ravnateljice OŠ Beltinci. Zakoni in 
predpisi, ki veljajo pravijo, da mandatna komisija in OS podata mnenje k eni od kandidatk, ki jo 
podpirata, vendar to mnenje v skladu z zakonom za svet zavoda, ki odloča, namreč ni zavezujoče. 
Zakon ne pravi, da mora tako mnenje kot je bilo sprejeto na OS, biti sprejeto tudi   s strani 
predstavnikov ustanovitelja v zavodu oz. da le-ti morajo glasovati na isti način. Lahko se sicer to 
zgodi, ni pa nujno. Si pa v bodoče res želi, da ne bi prihajalo do anonimk za nobeno stran. 
Normalno je, da pač nekomu izbira ne ustreza, drugim spet ustreza, vendar pa je potrebno pri 
zadevah strasti umiriti. Vsak ima pravico priti na občino vprašat, kar želi – dobili bodo pojasnilo. 
Anonimke jemljejo energijo, ne služijo nikomur. Vse prosi, za dobrobit občine, da se vzpostavi 
sodelovanje in iskrenost ter da se naj več nihče ne poslužuje anonimk. Dodatno župan poda še 
nekaj informacij, ki se tičejo njega osebno, saj krožijo neresnične govorice. Njegovo delo na občini 
je javno, vsak lahko kaj vpraša, konkretno se gre za zadeve okrog dopolnilne zaposlitve. Ker je 
doktor znanosti, želi ohraniti stik z znanostjo. To je govoril tudi ves čas predvolilnega 
udejstvovanja. Zakon ta stik dopušča in sicer v obliki do 20 % obremenitve  ter s sklenitvijo 
pogodbe o zaposlitvi. To možnost želi izkoristiti, ker pa to možnost mora dovoliti delodajalec, je dal 
vlogo  na mandatno komisijo, ki ima to pristojnost, da odloča o tem. Mandatna komisija je 
sprejela sklep, da se to dovoli. To pomeni, da poleg normalnega  40-urnega delovnika tedensko, 
lahko dela še dodatnih 20 % (kar je maksimalno 8 ur na teden). To ne bo jemalo časa njegovemu 
službovanju. Delo je predvsem raziskovalno in  fizično prisotnost tam ne zahteva. Na mandatni 
komisiji se je prav tako postavilo vprašanje o njegovem poučevanju na Višji šoli za informatiko. 
Pove, da je tisto le majhen obseg (en predmet na leto, 20 ur na leto, 4-5 popoldnevov na leto. To 
tudi nikakor ne vpliva na službovanje na občini. Nadalje še pove, da je prav tako uporaba 
službenega vozila v privatne namene bila predmet govoric. Če župan opravlja svojo funkcijo 
profesionalno, zakonodaja to omogoča, vendar pa delodajalec mora dati tudi za to soglasje. Seveda 
uporaba vozila ne bo zastonj. Vendar pa se KMVVI o tem ni pozitivno izrekla, zato ostane 
avtomobil v službeni uporabi. Prav tako je podal prisotnim in javnosti župan dr. Matej Gomboši 
podatek o svoji plači, ki je javna.  
 
Glede izgradnje kanalizacije župan seznani prisotne, da je bil opravljen sestanek na to tematiko 
na Ministrstvu za okolje in prostor, da bi se pogovorili, da bi prišlo do pogodbe o sofinanciranju. 
Od ministrstva namreč občina ima odločbo, koliko nam namreč pripada deleža sofinanciranja za 
ČN in koliko za primar. Ko bomo imeli pogodbo, pa bomo imeli tudi sredstva. Vendar pa se je tu 
pojavila težava, saj država nima za nas dovolj sredstev. 1/3 ČN si moramo plačati sami, to so nam 
povedali šele, ko smo podpisali pogodbo. V občini smo pristopili, kot je povedal župan, k odpravi 
tovrstnih težav, torej delamo na tem, da bi dobili vsa sredstva, ki nam pripadajo.  
Glede DARS-a in občinskih cest je bil prav tako izveden sestanek v tem tednu in se poskušamo 
dogovoriti, kaj bodo za odškodnino ob izgradnji AC na našem območju sanirali na državnem 
nivoju. Prav tako v prvi polovici februarja pričakujemo usklajevalni sestanek za OPN na 
ministrstvu za kmetijstvu.   
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Glede pomurskega vodovoda pa ni večjih aktivnosti, pripravlja se gradiva za vlogo na kohezijska 
sredstva  – vloga mora biti oddana v drugi polovici leta. Projektanti zbirajo podatke in gredo stvari 
naprej. Glede Cero Puconci  (skladiščenje in predelava) in Saubermacher& Komunala (zbiranje in 
odvoz)  pa želi povedati, da imamo trenutno kar 4 službe. Na seji Cera Puconci je bilo že govora oz. 
razmišljanja o enem koncesionarju.  Komasacije se bodo po vseh vaseh nadaljevale s strokovno 
podporo organizacije, ki nam pomaga. Intenzivno se vršijo razgovori, predstavitve še bodo, zbirajo 
se podpisi. KS Ižakovci-glede legalizacije njihovih objektov oz. ureditve tistih zemljišč, ki še niso 
urejena, se je sprožilo postopek prenosa le-teh kot tudi se je zaprosilo že za dopolnitve. Upa, da se 
bo to v kratkem času tudi uredilo. Prav tako župan  prisotne seznani, da nudimo za občane 
brezplačno energetsko svetovanje enkrat tedensko na sedežu občine.  
 
 
AD 4 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Pri tej točki so člani OS predlagali, dajali pobude, spraševali. 
 
Svetnik Srečko Horvat daje pobudo, sprašuje: 
28P. Že vsa leta, odkar je uveden postopek za stavbna zemljišča se občani pritožujejo, da čas, ko 
je zapadlost plačil (konec leta prvi in drugi del), nikakor ni primeren. Predlog za spremembo 
obdobja je bil podan že večkrat, vendar je še vedno vse po starem. Javo, na Murskem valu, je bilo 
to vprašanje postavljeno lani tudi Davčni upravi Murska Sobota. Odgovor je bil, da je datum plačil 
določen s strani Občine Beltinci, pomembno pa je tudi, kdaj jim občina dostavi podatke. Vsled 
navedenega predlaga, da je zapadlost prvega dela v prvi polovici leta, drugi del pa v zamiku vsaj 
treh mesecev.  
 
Župan dr. Matej Gomboši mu da odgovor, da se bo zadevo proučilo. 
 
Svetnik Alojz Sraka daje pobude, sprašuje. 
29P. Predlaga, da se vključi v sanacijo cestišč ob izgradnji AC tudi  zasaditev dreves ob AC, saj je 
položena le-ta »naga« v našo občino. Vsi namreč dobro vedo, kaj to pomeni za okolje.  
 
9V. Postavlja vprašanje, ali so se Dravske elektrarne pojavile na občini od zadnjega obiska oz. če 
so vzpostavili stik – predstavitev projekta izkoriščanje reke Mure. Občani si namreč zaslužijo, da 
se o tem javno pove, da je govora pri tem o alternativi reke Mure, da iniciativno skupino za to vodi 
naš rojak, g. Mlinarič Tine iz Ižakovec.   
 
10V. Prav tako postavlja vprašanje glede problematike smeti – problematika posod za smeti, 
ekološki otoki. V naši občini namreč še vedno nimamo urejenih zadev na tem področju za 
samostojne podjetnike. Potem nimajo vsi dokončno urejenega ločenega zbiranja odpadkov. Meni, 
da moramo biti vsi vključeni v odvoz odpadkov oz. smeti.  
 
30P: Daje pobudo glede situacije ko se za bioplinarno Ižakovci vrši po lipovskem hatarju 
preseljevanje koruze. V duhu dobrega podjetništva bi bilo racionalneje, če bi se ta masa vodila po 
cestah, ki to obremenitev prenesejo, ne pa da se uničuje vse vaške ceste. Prav tako podjetja 
morajo v tem duhu nuditi oz. poskrbeti za sanacijo cest, ki jih uničijo. Odbor za kmetijstvo to 
problematiko v prihodnje obravnavati, če jo še ni.  
 
31P. Želi predlagati, da naj bi uporaba kulturne dvorane za potrebe društev bila še naprej zastonj.  
 
Župan odgovarja svetniku Alojzu Sraki: 
Glede društev pove, da dobijo vsa društva dotacije, da je dvorana zastonj, da pa so za njo kar 
veliki stroški, tega se je potrebno zavedati. Hkrati so tudi objave za društva na CATV-ju zastonj, 
drugje namreč temu ni tako.  
Glede obiska Dravskih elektrarn – predstavniki še niso prišli na občino. Glede neplačevanja 
odvoza odpadkov za samostojne podjetnike, pa je to stvar medobčinskega inšpektorata, kot tudi 
so ekološki otoki za fizične osebe ne pa podjetnike, da bi le-ti tam množično odlagali svoje 
odpadke. Glede sanacije cestišč pa so bile že vse krajevne skupnosti z njegove strani povabljene k 
sodelovanju za posredovanje podatkov in eventualno tudi fotografskega gradiva, v kolikor z njim 
razpolagajo, o tem, katere ceste oz. poti so uničene in jih je potrebno sanirati. S podjetjem Panvita 
bo potem opravljen sestanke in dogovor.  
 
Svetik Bojan Vereš sprašuje: 
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11V. Glede legalizacije športnega centra Ižakovci, dotaknil se bo cest oz. natančneje gozdnih poti – 
namreč ni razbral iz gradiva o proračunu ali občina ima namenjena kakšna sredstva oz. ali 
pridobi od ministrstev kakršna koli sredstva za urejanje le-teh. V letu 2009 kot mu je znano so 
bila sredstva iz ministrstva za kmetijstvo predvidena (kot prihodek), kako pa je sedaj za to leto in 
kako je bilo za lansko leto. Prav tako opozori, da reka Mura lahko prestopi bregove in v Ižakovcih 
bo potrebno utrditi poti oz. izgraditi manjkajoči nasip. Torej ga zanima, ali lahko KS-i dobijo v 
omenjenem primeru sredstva od občine ali od države same. 
 
Svetnik Štefan Perša: 
12V. Svet KS Ižakovci ga je pooblastil, da postavi v njihovem imenu vprašanje glede gramoznice 
Melinci, ki je na k.o. Ižakovci. Občinsko upravo sprašuje, do kot se lahko širi ta gramoznica. Če 
tega odgovora nima, naj pridobi od MOPE mnenje in sporoči to Svetu KS Ižakovci, kajti bojazen je, 
to je že sprožila KS Melinci zaradi trdnosti zgrajenih nasipov, del enega namreč manjka in v 
primeru poplav voda lahko doseže notranjost vasi.   
 
32P. Glede odkupa zemljišč – g. Simon Horvat je iznesel problematiko v njihovi KS in zvrstilo se je 
tudi nekaj drugih iz drugih vasi. Tudi v njihovi KS Ižakovci imajo enake probleme in pridružujejo 
se iniciativi, ko pride do realizacije ter do geodetskih izmeritev tudi pri njih.  Tudi v njihovi KS 
Panvitini stroji uničujejo njihove poti in še bolj pa KG Rakičan, enota Beltinci na relaciji od 
Beltinec do Ižakovec (kjer se končajo parcele Panvite in se začnejo Ižakovci- pot je poljska do table 
v Nemščaku). Do sedaj jo je v celoti zavažala KS Ižakovci in tisti dogovori o pokritju stroškov oz. 
sanaciji poti, ki jih oni uničujejo s svojimi težkimi stroji, bi se morala realizirati.  
 
Župan dr. Matej Gomboši odgovarja svetniku Štefanu Perši.  
Glede gramoznice je bilo iznešeno s strani KS Ižakovci in išpektorica je šla zadeve preverit in vsi 
izsledki (grafični podatki) so se sporočili predsedniku. Zadeva tam je v mejah dovoljenja, ki ga ima 
le-ta za izkop. Nadalje še pove, da je na odboru bila iznesena problematika, da je cest v trenutnem 
stanju na privat zemljiščih še kar nekaj, to se bo proučilo  in stanje v kratkem se bo uskladilo-se 
pa bo preverilo kot predlaga svetnik tudi po ostalih krajevnih skupnostih. Poziva zainteresirane, 
da sporočijo katere so tiste problematične ceste po vaseh.  
 
Svetnik Igor Adžič ima dve kratki pobudi in postavlja vprašanje:  
33P. Predlaga, da OS sprejme sklep, da župan po sprejetju proračuna za leto 2011  skliče vse, ki 
so zadolženi za to, da se čim prej pristopi k pripravi razpisov za dodelitev sredstev iz proračuna za 
društva v občini. Sredstva za društva bi bilo razdeliti v prvi tretjini leta in ne na koncu, kot je bila 
praksa doslej – nekatera društva, predvsem športna so v slabi kondiciji in za svoje nemoteno 
delovanje sredstva potrebujejo sedaj.  
34P. Glede na to, a ni prišlo do realizacije dostopnosti dela delovnih teles OS, kar bi se naj 
zagotavljalo preko zapisnikov na internetni strani občine. Torej naj se zapisniki odborov in komisij 
sproti objavljajo na občinski internetni strani zaradi boljše obveščenosti.  
 
13V. Postavlja vprašanje županu na podlagi 61. člena statuta-na podlagi katerega se tudi 
predsednik NO mora udeleževati sej Občinskega sveta Občine Beltinci. Nadzorni odbor kot vemo je 
bil imenovan, doslej pa še ni bila sklicana prva konstitutivna seja, na kateri bi se imenoval 
predsednik. Zanima ga kaj so razlogi za ne realizacijo tega.  
 
Župan daje odgovore svetniku Igorju Adžiču: 
Glede delitve sredstev društvom v prvem kvartalu leta po sprejetju proračuna, se strinja z 
razpravljalcem. Pove še, a se bo v kratkem pristopilo k pripravi ustreznih razpisov. Glede 
obveščenosti preko spletne strani pa meni, da so objavljeni vsi zapisniki, tisti ki pa še niso pa še 
bodo v kratkem tudi dani na splet.  
Glede nadzornega odbora pa statut res nalaga, do kdaj mora le-ta biti imenovani, to je bilo 
realizirano. Do sklica konstitutivne seje pa še ni prišlo za to, ker se je glede na to, da je kar nekaj 
članov v NO novih, organizirali seminar oz. izobraževanje za člane NO. Le-ti so se z udeležbo 
strinjali in po tem izobraževanju bo sklicana prva seja.  
 
Seje se je udeležil svetnik Alojz Forjan ob 18.00 uri. 
 
Svetnik Jožef Ferčak: 
35P. Župan je povedal, da je bil izveden sestanek z DARS-om in vsled tega ga zanima, saj je bilo 
obljubljeno, ko se je gradila AC, da se bo obnovila tudi poljska pot med Lipo in Turniščem, ki so jo 
uporabljali. Tudi prejšnji župan, gospod Kerman je o tem skupaj z županom turniškim, g. 
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Kocetom govoril o tem. KS Lipa pa bi bila dosti o tem obveščena. Zanima ga, če se bo to vključilo v 
obnovo ali ne.  
Župan mu odgovori, da je to vključeno oz. da so se pogovarjali z DARS-om tudi o tem. 
 
Svetnik Marjan Balažic: 
14V.  Postavlja vprašanje, kako je daleč je s projektom eliktrifikacije projekta železniške proge 
Pragersko – Hodoš. O tem ga sprašuje kar precej občanov iz Bratonec in Lipovec. Namreč 
pojavljajo se tudi govorice o odkupu zemljišč za t.i. cono Luke Koper- zanima ga tudi kako je s 
tem.   
 
Župan odgovarja svetniku Marjanu Balažicu in mu pove, da se bo pridobilo informacijo o tem, kar 
sprašuje. Glede Luke Koper pa ima podatek, da ima le-ta zaenkrat odkupljenih 70 ha zemljišč in 
da jim to baje zaenkrat zadostuje. Predlog industrijske cone s je namreč skrčil na 90 ha, saj so 
kmetije imeli pripombe in tudi kmetijsko ministrstvo je povedalo svoje- smernice iz leta 2008 so 
bile v veliki količini odklonilne.  
 
Alojz Sraka dodatno k predlogu kolege svetnika Marjana Balažica glede elektrifikacije pove, da naj 
se, ko se bo pridobivalo odgovor, kako je s tem, povpraša tudi kakšna bo protihrupna zaščita za 
hiše v Bratoncih in Lipovcih – da ne bodo ponovile zgodbe izpred 30 let. Občani namreč zaščito 
nedvomno zaslužijo. Navezuje pa se tudi na to, kar se bo dogajalo s kolesarsko stezo Dokležovje-
Lipovci, odsek Bratonci oz. dokončanjem le-te (eventualno nadvoz oz. podvoz).  
 
 
AD 5 – Predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2011-druga obravnava 
 
 
Pri tej točki dnevnega reda je bil poročevalec finančnik Štefan Činč.  
 
Z odlokom o proračunu za leto 2011 se določajo struktura in višina proračuna, postopki 
izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev na ravni občine ter upravljanje s prihodki 
in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem. Proračun sestavlja splošni del, posebni del in 
načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, 
izkaz računa finančnih terjatev ter naložb ter račun financiranja. S proračunom se zagotavljajo 
sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in odloki opravlja Občina Beltinci.  
 
Predlog odloka je bil v javni obravnavi na podlagi sklepa občinskega sveta s prejšnje 3. redne seje. 
Pregledali so ga vsi odbori – delovna telesa občinskega sveta na svojih sejah. Možnost vpogleda 
vanj je imela tudi vsa ostala zainteresirana javnost. Na podlagi 90. člena Poslovnika občinskega 
sveta Občine Beltinci na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu ni bil v pisni obliki 
(najmanj 3 dni pred sejo sveta) vložen noben amandma od strani članov OS. O tem seznani župan 
prisotne. Generalno oceni, da je bila klima pri sestankih zelo pozitivna. Opravili so vsi dobro delo 
in zadeve uskladili in predebatirati. 
 
V nadaljevanju poda podrobno obrazložitev predlogov s strani delovnih teles OS in poda tudi 
podrobno obrazložitev vseh vključenih predlogov za proračun Občine Beltinci za leto 2011.  
 
Med predstavitvijo poda tudi odgovor svetniku Bojanu Verešu o sredstvih za sredstva za  
vzdrževanje gozdnih cest – možnost pridobitve sredstev je s strani ministrstva za kmetijstvo 
skupaj z gozdnim gospodarstvom. Prisotnim tudi pove, kakšen je ta prihodek.   
 
Predsednik Odbora za proračun in finance, Roman Činč  pove, da je odbor za proračun in finance 
na zadnji seji je odbor v začetni razpravi po predstavitvi spremembe  podprl, županu  pa 
priporočal da jih uvrsti v predlog. Kot je bilo povedano iz predstavitve, so bili predlogi vključeni in 
zato tudi odbor predlaga OS, da predloženi proračun oz. odlok o proračunu sprejme. Prav tako je 
na odboru županu bilo priporočeno, da se ta duh konstruktivnosti in sodelovanja nadaljuje s 
sprejemom daljše vizije OS, kjer bi si vsi skupaj začrtali cilje, katerim bi sledili v bodoče. Zavedati 
pa se je potrebno, da bo potrebno sprejemati tudi rebalanse.   
 
Ker amandmajev ni, se ugotavlja, da je proračun za leto 2011 usklajen in se za to predlaga 
glasovanje.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
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Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 44/V: 
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2011 v predloženi obliki in vsebini. 
 
 
 
AD 6 - Predlog  letnega načrta pridobivanja in razpolaganja  z nepremičnim premoženjem 
Občine Beltinci v letu 2011 
 
Poročevalec pri tej točki dnevnega reda je bil direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš.  
S sprejemom letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2011 
se zagotavljajo temeljna načela ravnanja s stvarnim premoženjem kot je načelo transparentnosti 
oziroma preglednosti, saj je dolžnost upravljavca premoženja, da vodi postopke in sprejema 
odločitve na pregleden način. Sprejem predlaganega letnega načrta je podlaga za izvedbo 
nadaljnjih postopkov, vezanih na razpolaganje z nepremičnim premožen jem Občine Beltinci in na 
pridobivanje nepremičnega  premoženja.  Ocenjeni obseg razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem–prihodki od prodaje zemljišč v letu 2011 so načrtovani v višini 143.713,00  EUR. 
Ocenjeni obseg nakupa nepremičnin v letu 2011-odhodki za nakup zemljišč in objektov so 
načrtovani v višini  306.724,54 EUR. Nepremičnine so uvrščene v Prilogo 1–namenjene 
razpolaganju oziroma prodaji in v Prilogo 2–namenjene pridobivanju oziroma nakupu. Skladno z 
Uredbo se v letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem določi 
orientacijska okvirna vrednost, ki predstavlja vrednost, ki jo določi upravljavec na podlagi cenitve 
ali izkustveno na podlagi primerjave prodaj podobnega premoženja in tržnih razmer na področju 
nepremičnin na določenem območju. Pred postopkom pridobivanja ali razpolaganja vrednost 
nepremičnine oceni uradni cenilec. Ocenjeni obsegi razpolaganja in pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Beltinci za leto 2011 so določeni v proračunu Občine Beltinci za leto 2011.  
V času javne obravnave proračuna občine Beltinci za leto 2011 so bili občinski upravi s strani 
krajevnih skupnosti (KS Dokležovje, KS Lipa, KS Lipovci) in drugih predlagateljev podani nekateri 
dodatni predlogi za vključitev nepremičnin v načrt pridobivanja. Občinska uprava je te predloge 
upoštevala in jih je vnesla v dopolnjeni letni načrt pridobivanja nepremičnin za leto 2011. 
Dodatno so bila v načrt pridobivanja sedaj tudi  vključena določena zemljišča, ki prvotno niso bila 
vključena (za kolesarsko stezo Melinci-Beltinci, za kolesarsko stezo Ižakovci-Melinci in za  druge 
dovozne ceste oz. poti), ker le ta še niso odmerjena. V k.o. Lipa je bila v načrt pridobivanja 
vključena tudi nepremičnina -stanovanjska hiša, ki jo želijo neodplačno prenesti na Občino 
Beltinci  fizične osebe, za katere občina doplačuje domsko oskrbo. Vrednost nepremičnin, 
predvidenih v letnem načrtu pridobivanja za leto 2011 se je tako iz prvotnih  236.138,34 EUR 
povišala na 306.724,54 EUR. Vrednost nepremičnin v lasti občine oz. krajevnih skupnosti (KS 
Ižakovci)  predvidenih za razpolaganje se ni  spremenila (ostaja  ista kot v prvotnem predlogu: 
143.713,00  EUR), ker ni bilo podanih novih, dodatnih predlogov. Občinskemu svetu se predlaga, 
da predlagani letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 
Beltinci za leto 2011 obravnava in sprejme v predloženi vsebini. 
 
Romana Činča zanima, če se bo lahko po sprejetju omenjeni letni načrt še dopolnjevalo, 
spreminjalo, v primeru, če bo katera KS hotela vključiti dodatna zemljišča, če se bo pokazala 
potreba po tem. Direktor občinske uprave mu odgovori, da je to mogoče in da se letni načrt lahko 
dopolnjuje.  
  
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 45/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Letni načrt pridobivanja n razpolaganja s stvarnim 
nepremičnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2011.  
 
 
AD 7 - Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine 
Beltinci Mali rijtar-skrajšani postopek 
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Poročevalec pri tej točki dnevnega reda je bil direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš. 
Občinski svet Občine Beltinci je  na 14. redni seji dne 19. 6. 2008 sprejel Odlok o ustanovitvi in 
izdajanju javnega glasila Občine Beltinci Mali-rijtar. Citirani odlok je bil objavljen v Uradnem listu 
RS št. 76/08.  V 1. odst. 7. čl. citiranega odloka so med drugim vsebovana določila o tem, da 
uredniški odbor glasila šteje 9. članov. Na koordinaciji predstavnikov političnih strank, zastopanih 
v sedanjem Občinskem svetu Občine Beltinci je bilo osvojeno stališče, da se zmanjša število 
članov uredniškega odbora z 9 na 5 članov.Upoštevajoč navedeno usmeritev je občinska uprava 
Občine Beltinci  pripravila Odlok o  spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila 
Občine Beltinci Mali-rijtar, v katerem je upoštevan zasledovan cilj o zmanjšanju števila članov 
uredniškega odbora.  Predlog spremembe citiranega odloka je obravnavala Komisija za statutarna 
in pravna vprašanja Občinskega sveta Občine Beltinci, dne 18.01.2011. Predsednik komisije Igor 
Adžič seznani prisotne, da komisija za predlagano vsebino odloka ni imela pripomb in dodatnih 
predlogov. Komisija je sprejela sklep, da se predlog odloka predloži v sprejem Občinskemu svetu 
Občine Beltinci v predloženi obliki in vsebini. Z ozirom na to se Občinskemu svetu Občine Beltinci 
se predlaga, da sprejme  predlagani odlok v skrajšanem postopku, kar dopušča 84. čl. poslovnika 
občinskega sveta, saj v danem primeri gre za manj  zahtevne spremembe odloka.  
 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 46/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 
glasila Občine Beltinci Mali rijtar v predloženi obliki.  
 
 
Ker je bil s tem dnevni red izčrpan, je župan dr. Matej Gomboši sejo zaključil ob  19.00  uri. 
 
 
Magnetogramski trak posnetka te seje se hrani v Arhivu Občine Beltinci. 
 
 
 
 
 
Zapisala:        Župan: 
Lilijana ŽIŽEK        dr. Matej GOMBOŠI 
 


