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Občinski svet 
S K L E P I  

5. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, 
ki je bila 21.06.2007 ob 18.00 uri 

v prostorih sejne dvorane Občine Beltinci, 
Mladinska ul. 2, Beltinci 

 
 

Zap. 
št. 

V S E B I NA      
S K L E P A 

REALIZ. 
DA/NE 

 
51/IV 

Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep Odbora za družbene dejavnosti, da se z dnevnega reda te seje 
umakne 8.točka dnevnega reda – »Podelitev koncesij na področju  splošne medicine v Občini Beltinci«. 

 
DA 

 
 
 
 
 

52/IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sprejem poslovnega poročila s finančnim poročilom ZTK Beltinci in soglasje k programu dela ZTK 
Beltinci za leto 2007. 

2. Soglasje k imenovanju direktorja ZTK Beltinci 
3. Potrditev zapisnikov 4 redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
4. Realizacija sklepov  4. redne seje in Občinskega sveta Občine Beltinci. 
5. Sprejem proračuna Občine Beltinci za leto 2007  
6. Soglasje k cenam za opravljanje socialno varstvenih storitev in k sklenitvi pogodb za leto 2007. 
7. Imenovanje članov v Svet  območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti M. Sobota. 
8. Prenos in prevzem svetlobno signalnih naprav na državnih cestah v redno vzdrževanje. 
9. Mnenje k predlogu Vlade RS za določitev imen, območij in sedežev  pokrajin v Sloveniji. 
10. Sofinanciranje zavarovanja kmetijskih  posevkov in plodov v letu 2007. 
11. Prodaja gostišča Zvezda Beltinci- uveljavljanje predkupne pravice. 
12. Določitev števila posameznih priznanj Občine Beltinci, ki bodo podeljena v letu 2007. 
13. Razno. 
14. Pobude in vprašanja. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DA 

53/IV Občinski svet Občine Beltinci sprejema poslovno poročilo s finančnim poročilom ZTK Beltinci za leto 2006 s 
pridržkom ter daje soglasje k programu dela ZTK Beltinci za leto 2007. Nadzorni odbor Občine Beltinci 
pregleda finančno poročilo ZTK Beltinci za leto 2006 in poda občinskemu svetu poročilo. 

 
V TEKU 

REALIZACIJE 

54/IV Ne sprejme se županov predlog o podaji soglasja k imenovanju prijavljene kandidatke Ele Horvat, stanujoće v 
Murski Soboti, Razlagova 24 za direktorico ZTK Beltinci. 

 
DA 

55/IV Na predlog odbora za družbene dejavnosti Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se za v.d. 
direktorja ZTK Beltinci za obdobje 3 (treh) mesecev ponovno imenuje dr. Nikolaj Szepesyi, Mladinska ul. 8, 
9231 Beltinci. Razpis za direktorja ZTK Beltinci se v tem času ponovno razpiše.  

V TEKU 
REALIZACIJE 
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56/IV Sprejme se vsebina zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini. DA 

57/IV Sprejme se županov nadomestni amandma št. 1 na dopolnjeni predlog proračuna Občine Beltinci za leto 2007, 
ki glasi: 
Sprejme se županov nadomestni amandma št. 1 na dopolnjeni predlog proračuna Občine Beltinci za leto 2007, 
ki glasi: 
»6.890 € se nameni Krajevni skupnosti Melinci za sofinanciranja izgradnje fasade na vaškem domu. V 
posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku 68 – KS MELINCI uvede nova postavka – 
8004204060 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VD – KS MELINCI, za isti znesek se pri istem PU poveča konto 
prihodkov – 740101 – PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI ZA INVESTICIJE. 
Ustrezno se prerazporedi obseg pravic v tabeli v 5. členu odloka in drugih delih proračuna.  
Zmanjša se postavka 9024029030 – ŽUPAN – PROMOCIJA, SPONZOSTVA      za 6.890 € PRI PU 2 – 
ŽUPAN/PODŽUPAN«. 

 
 
 
 

DA 

58/IV Sprejme se županov nadomestni amandma št. 3 na dopolnjeni predlog proračuna Občine Beltinci za leto 2007, 
ki glasi: 
Sprejme se županov nadomestni amandma št. 3 na dopolnjeni predlog proračuna Občine Beltinci za leto 2007, 
ki glasi: 

POSTAVKA NAZIV DOP.PRED. AMANDMA RAZLIKA 
  ZMANJŠAJO SE POSTAVKE:       
9044000060 OU -  OSNOVNE PLAČE IN DODATKI - OU 190.000,00 182.600,00 -7.400,00 
9044002060 OU - POVRAČILA 13.500,00 12.790,00 -710,00 
9044003060 OU - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST 7.200,00 6.900,00 -300,00 
9044010060 OU - PRISPEVKI NA BRUTO PLAČE 31.760,00 30.500,00 -1.260,00 

9044015060 
OU - OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO 
ZAVAROVANJE 4.800,00 4.670,00 -130,00 

9044028060 OU - DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE 4.800,00 4.600,00 -200,00 
  POVEČA SE POSTAVKA:       
9044135160 OU - TEKOČI TRANSFERI KOMUNA BELTINCI 60.000,00 70.000,00 10.000,00  

 
 
 
 
 
 
 

DA 

59/IV Sprejme se amandma št. 5 na dopolnjeni predlog proračuna Občine Beltinci za leto 2007, ki glasi: 
Sprejme se amandma št. 5 na dopolnjeni predlog proračuna Občine Beltinci za leto 2007, ki glasi: 
»V obrazložitvah načrta razvojnih programov se pri projektu pod zap. št. 22 – SPODBUJANJE RAZVOJA 
MALEGA GOSPODARSTVA zapisana obrazložitev nadomesti z naslednjo: 
Po ustaljeni praksi prejšnjih let proračun občine namenja posrednemu uporabniku – RAZVOJNEMU SKLADU 
OBČINE BELTINCI investicijski transfer v višini 50 T €. Načrt sklada se bo sprejemal na občinskem svetu 
Občine Beltinci po formiranju upravnega odbora.« 

 
 
 

DA 

60/IV Sprejme se amandma št. 2 na dopolnjeni predlog proračuna Občine Beltinci za leto 2007,  ki glasi:  
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Sprejme se amandma št. 2 na dopolnjeni predlog proračuna Občine Beltinci za leto 2007, ki glasi: 
»Proračunska postavka pod zaporedno številko 22, programske klasifikacije 040391001 (Obveščanje domače in 
tuje javnosti), postavka 9044020040 – OU – Oglaševanje splošno v višini 22.010,00 EUR se zmanjša na 
12.010,00 EUR (na 4.000,00 EUR – internetne strani občine in KS, postavke 2.100 EUR Vestnik in 2.100 EUR 
Večer ter lokalne TV in radijske postaje se zmanjšajo skupaj na 1.000 EUR), razlika v višini 10.000,00 EUR se 
nameni za zmanjšanje zadolžitev Občine Beltinci pri izgradnji kanalizacije.« 

 
 

DA 

61/IV Sprejme se amandma št. 4, na dopolnjeni predlog proračuna Občine Beltinci za leto 2007, ki glasi: 
Sprejme se amandma št. 4, na dopolnjeni predlog proračuna Občine Beltinci za leto 2007, ki glasi: 
»Pri proračunski postavki pod zaporedno številko 115, programska klasifikacija 19059001 (Izobraževanje 
odraslih) v višini 2.920,00 EUR, postavka OU – tekoči transferi – izobraževanje naj občinska uprava pripravi 
predlog razdelitve sredstev na osnovi dejanskih potreb prebivalstva in realizirane udeležbe v programih pri 
ustreznih zavodih v regiji, o predlogu razdelitve sredstev v končni fazi odloči Občinski svet Občine Beltinci.« 

 
 

DA 

62/IV Sprejme se Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2007 z sprejetimi in dopolnjenimi amandmaji. DA 

63/IV Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k s strani Centra za socialno delo Murka Sobota oblikovani ceni 1 
ure storitve pomoči družini na domu, na območju Občine Beltinci za leto 2007, sestavljeni iz stroškov vodenja 
v višini 8,84 eur in iz stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnika v višini 1,40 eur – skupaj 19,24 eur. 
Subvencionirana cena 1 ure storitve pomoči družini na domu, ki jo bodo plačevali neposredni uporabniki te 
storitve je 5,20 eur. 
Župan Občine Beltinci podpiše pogodbo med Občino Beltinci in Centrom za socialno delo Murska Sobota o 
opravljanju storitev pomoči družini na domu za leto 2007, iz katere izhaja obveznost občine zagotovitev 
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za izvedbo te storitve v skupni višini 27.716,88 eur oz. 2.309,74 
eur mesečno in s katero so urejene druge medsebojne pravice in obveznosti.  

 
 
 
 
 

DA 

64/IV Občinski svet Občine Beltinci soglaša s tem, da župan Občine Beltinci podpiše pogodbo med Občino Beltinci in 
Centrom za socialno delo Murska Sobota o opravljanju strokovnih del v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem 
občanov, kritjem pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom in dodeljevanjem enkratnih denarnih 
pomoči za leto 2007, iz katere izhaja obveznost občine zagotovitev finančnih sredstev za izvedbo teh storitev v 
skupni letni višini 3.389,40 eur oz. mesečni znesek v višini 282,45 eur in s katero so urejene druge 
medsebojne pravice in obveznosti.  

 
 
 

DA 

65/IV Občinski svet Občine Beltinci na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v Svet 
Območne izpostave JSKD Murska Sobota imenuje dva člana iz Občine Beltinci in sicer: 

1. Valerijo Žalig, stanujočo v Beltincih, Cankarjeva 6, 9231 Beltinci. 
2. Janjo Vučko, stanujočo v Ižakovcih 120, 9231 Beltinci. 

 
DA 

66/IV Občina Beltinci prevzame v redno vzdrževanje svetlobno signalne naprave na, ob in nad glavno državno cesto 
G1 Murska Sobota-Beltinci-Lendava in sicer: semafor in razsvetljavo nad prehodom za pešce pri Osnovni šoli v 
naselju Beltinci in svetlobo signalne naprave na križišču občinske ceste Bakovci-Dokležovje-Ižakovci ter 

 
DA 



 4 

regionalne ceste R439 Lipovci-Dokležovje-Veržej v naselju Dokležovje: semafor in javno razsvetljavo v tem 
križišču. 
Talnih svetlobnih signalnih naprav Občina Beltinci ne prevzame nikjer v Občini Beltinci v vzdrževanje ampak 
jih vzdržuje država. 
Župan Milan Kerman v imenu Občine Beltinci podpiše pogodbo o prenosu in prevzemu svetlobno signalnih 
naprav v redno vzdrževanje. 

67/IV Občinski svet Občine Beltinci soglaša s tem, da Pomurska pokrajina obsega območja občin: Apače, Beltinci, 
Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, 
Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti 
Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej s sedežem v Murski Soboti. 

 
DA 

68/IV Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da občinski delež sofinanciranja zavarovanja kmetijskih posevkov in 
plodov v letu 2007 znaša 10 % obračunane zavarovalne premije s pripadajočim davkov od prometa 
zavarovalnih poslov. 
Navedeni ukrep se vključi v program ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci 
za leto 2007. 

 
 

DA 

69/IV Občinski svet Občine Beltinci je sprejel sklep, da Občina Beltinci ne bo uveljavljala predkupne pravice pri 
prodaji gostišča Zvezda v Beltincih (parc. št. 1447 in 1448/1 k.o. Beltinci) po ceni 135.691,04 eur za obe 
nepremičnini. 

 
DA 

70/IV V letu 2007 se ob občinskem prazniku, 17. avgustu podeli 1 plaketa in 3 občinska priznanja. DA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


