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ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila v četrtek, 27. novembra 2015
Seja je potekala v sejni dvorani Občine Beltinci, Mladinska ul. 2
Sejo je vodil župan Občine Beltinci, Milan Kerman.
Na seji so bili navzoči člani in članice Občinskega sveta Občine Beltinci (v
nadaljevanju: člani sveta): Igor ADŽIČ, Roman ČINČ, Srečko HORVAT, Jožef FERČAK,
Dejan JAKOB, Jožica JAKOB, Dejan KLEMENČIČ, mag. Andrej KOCIPER, Darja
MAJCEN, Miran MAUČEC, Tomaž ROUS, Mirko SRAKA, Marko VIRAG, Ana Marija
VUČKO, Boštjan ZVER, Marijan ZVER, Štefan ŽIŽEK.
Svojo odsotnost so opravičili: Dušan HORVAT, Genovefa VIRAG.
Na seji so bili prisotni – ostali vabljeni: v.d. direktorja OU, Slavko PETEK; višja
svetovalka v OU, Tatjana TRSTENJAK, finančnik Štefan ČINČ.
Seja se je pričela ob 17.00 uri.
Navzočih je bilo 16 članov sveta.
AD 1.
POTRDITEV ZAPISNIKA 10. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Vsebino zapisnika daje v nadaljevanju seje župan Milan Kerman v razpravo.
Pripomb prisotni na vsebino zapisnika niso imeli, zato župan predlaga glasovanje.
PREDLOG SKLEPA št.: 99/VI:
Sprejme se zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani
obliki in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov sveta.
PROTI ni glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
Pri tej točki se prav tako ugotavlja, da so bili realizirani vsi sklepi prejšnje seje.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 11. seje Občinskega sveta
Občine Beltinci.
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Razprave na vsebino dnevnega reda ni bilo, zato župan predlaga glasovanje o celotni
vsebini dnevnega reda, kot je bila posredovana z vabilom za sejo:
PREDLOG SKLEPA ŠT. 100/VI:
Sprejme se vsebina dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci:
1. Sprejem zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in realizacija
sklepov 10. redne seje občinskega sveta.
2. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Beltinci – 2. obravnava.
3. Rebalans proračuna Občine Beltinci za leto 2015.
4. Odlok o denarni socialni pomoči Občine Beltinci – 1. obravnava.
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopku
dodeljevanja koncesije na področju javne službe socialne pomoči – pomoč
družini na domu na območju Občine Beltinci – 1. obravnava.
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo
za območje Občine Beltinci – skrajšani postopek.
7. Pravilnik o kriterijih za obročno plačilo dajatev za priključitev na javno
komunalno infrastrukturo v Občini Beltinci.
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu financiranja političnih
strank v Občini Beltinci – skrajšani postopek.
9. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov v
Občini Beltinci.
10. Sklep o določitvi o višini in številu štipendij v Občini Beltinci za študijsko leto
2015/2016.
11. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
12. Poročilo župana o pomembnejših dogajanjih v Občini Beltinci.
Navzočnost je priglasilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 16 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet
.
AD 2.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE BELTINCI – 2. OBRAVNAVA
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Župan Milan Kerman pove, da ni bilo nobenih amandmajev, zato se pri tej točki opravi
glasovanje.
Predsednik statutarno pravne komisije, Marko Virag je pri tej točki dnevnega reda podal
stališče komisije in prebral sklep, ki je bil sprejeti v tej zvezi.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato daje župan Milan Kerman na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 101/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Beltinci v predlagani vsebini in obliki, v drugi obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov sveta.
PROTI ni glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 3.
REBALANS PRORAČUNA OBČINE BELTINCI ZA LETO 2015
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Pri tej točki je uvodno pojasnilo prisotnim podal župan Milan Kerman.
Vsebino odloka in tabelarni pregled rebalansa proračuna je podal finančnik Štefan Činč.
Predsednik odbora za proračun in finance, Mirko Sraka je prisotne seznanil s stališči
odbora, ki je razpravljal o rebalansu.
V razpravi pri tej točki je sodeloval svetnik Dejan Klemenčič, ki je obrazložil tudi svoj glas
ter povedal, da bo glasoval proti odloku o rebalansu proračuna.
Župan po razpravi daje na glasovanje predlog sklepa
PREDLOG SKLEPA št. 102/VI:
Sprejme se rebalans proračuna Občine Beltinci za leto 2015 v predloženi obliki in
vsebini.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 4.
ODLOK O DENARNI SOCIALNI POMOČI OBČINE BELTINCI – 1. OBRAVNAVA
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Pri tej točki je uvodno pojasnilo prisotnim podal župan Milan Kerman.
Odlok sta na redni seji obravnavala Odbor za negospodarstvo – stališče je podal
predsednik Igor Adžič ter Statutarno pravna komisija – stališča je podal predsednik
Marko Virag.
Seje se je udeležil svetnik in podžupan Roman Činč ob 17.53 uri.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato župan predlog odloka daje na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA št. 103/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o denarni socialni pomoči Občine
Beltinci v predloženi vsebini, v 1. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta.
ZA je glasovalo 17 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 5.
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PREDMETU,
POGOJIH IN POSTOPKU DODELJEVANJA
KONCESIJE NA PODROČJU JAVNE SLUŽBE SOCIALNE POMOČI – POMOČ DRUŽINI
NA DOMU NA OBMOČJU OBČINE BELTINCI – 1. OBRAVNAVA
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Poročilo ter predlog sklepa je pri tej točki v uvodu podala višja svetovalka v občinski
upravi, Tatjana Trstenjak.
Odbor za negospodarstvo je ta odlok prav tako na svoji seji pregledal in predlog sklepa s
seje odbora podal predsednik, Igor Adžič.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato župan daje na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 104/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o predmetu in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne
storitve - pomoč družini na domu, na območju Občine Beltinci v predloženi vsebini
- v prvi obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 6.
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA
STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA
KOMUNALNO OPREMO ZA OBMOČJE OBČINE BELTINCI – SKRAJŠANI POSTOPEK
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Pri tej točki je vsebino predlaganega odloka prisotnim podal župan Milan Kerman.
Odbori in komisija – delovna telesa OS so pregledala obravnavani odlok in podali
poročilo.
Prisotnim so sklepe sprejete na sejah delovnih teles podali predsednik Odbora za
gospodarstvo, mag. Andrej Kociper, predsednik Odbora za prostorsko planiranje, Marijan
Zver ter predsednik Komisije za statutarno pravna vprašanja, Marko Virag.
V razpravi pri tej točki je sodeloval svetnik Igor Adžič.
Po razpravi župan Milan Kerman daje na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 105/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in podlagah za odmero komunalnega
prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci v predlagani obliki in
vsebini, v skrajšanem postopku.
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Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 7.
PRAVILNIK O KRITERIJIH ZA OBROČNO PLAČILO DAJATEV ZA PRIKLJUČITEV NA
JAVNO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO V OBČINI BELTINCI
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Pri tej točki je uvodno obrazložitev prisotnim podal župan Milan Kerman. Vsebino
pravilnika pa je podala višja svetovalka v občinski upravi, Tatjana Trstenjak.
V razpravi pri tej toki je sodeloval svetnik Dejan Klemenčič.
Po razpravi daje na glasovanje župan Milan Kerman
PREDLOG SKLEPA št. 106/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o kriterijih za obročno plačilo
dajatev za priključitev na javno komunalno infrastrukturo v občini Beltinci v
predlagani obliki in vsebini, v eni obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta.
ZA je glasovalo 17 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 8.
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O NAČINU FINANCIRANJA
POLITIČNIH STRANK V OBČINI BELTINCI – SKRAJŠANI POSTOPEK
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Poročevalka pri tej točki dnevnega reda je bila višja svetovalka v občinski upravi, Tatjana
Trstenjak.
Odlok je bil obravnavan na koordinaciji vodij političnih strank in samostojnih svetnikov
zastopanih v Občinskem svetu Občine Beltinci
Odlok je prav tako obravnavala Statutarno pravna komisija, poročilo je podal predsednik
Marko Virag.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato župan predlaga glasovanje o
PREDLOGU SKLEPA št. 107/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o načinu financiranja političnih strank v občini Beltinci v predlagani vsebini in
obliki, v skrajšanem postopku.
Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta.
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ZA je glasovalo 17 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 9.
PRAVILNIK O SREDSTVIH ZA DELO SVETNIŠKIH SKUPIN IN SAMOSTOJNIH
SVETNIKOV V OBČINI BELTINCI
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je pri tej točki poda prisotnim župan Milan Kerman.
Vsebino pravilnika prisotnim predstavi višja svetovalka v občinski upravi, Tatjana
Trstenjak.
Predsednik statutarno pravne
predmetnem pravilniku.

komisije, Marko Virag poda poročilo komisije o

Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan Milan Kerman dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 108/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o sredstvih za delo svetniških
skupin in samostojnih svetnikov Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini, v
eni obravnavi
Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta.
ZA je glasovalo 17 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 10.
SKLEP O DOLOČITVI O VIŠINI IN ŠTEVILU ŠTIPENDIJ
V OBČINI BELTINCI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016
Župan Milan Kerman poda obrazložitev vsebine sklepa o določitvi in višini ter številu
štipendij v Občini Beltinci za študijsko leto 2015/2016.
Predlagani sklep je na svoji seji pregledal tudi Odbor za negospodarstvo, predsednik Igor
Adžič poda poročilo.
Po razpravi je župan Milan Kerman dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 109/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme sklep:
1. Višina štipendije Občine Beltinci v študijskem letu 2015/2016 znaša 120,00
evrov/mesec.
2. Razpiše se skupaj 10 občinskih štipendij za študijsko leto 2015/2016.
Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta.
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ZA je glasovalo 17 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 11.
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI.
Svetnik Igor Adžič daje pobudo št. 28, da naj se čim prej postavijo opozorilne table, saj
prihaja do nevšečnosti, ko se ljudje sprehajajo s svojimi ljubljenčki po parku in le-ti vse
po preko opravljajo svojo potrebo. Prav tako se pojavlja nevšečnost, saj se ljudje po
pokopališču vozijo med grobovi s kolesi in z vidika spoštovanja umrlih na pokopališču bi
prav tako bilo potrebno izdelati opozorilne table, da do tega ne bi prihajalo. Prostor med
grobovi ni namenjen vožnjam s kolesi. Tovrstna opozorila bi se naj javno objavila ali na
spletu ali preko interne televizije kot tudi JKP Komuna d.o.o. Beltinci kot upravljalec
pokopališč bi na to temo moral nekako ukrepati.
Nadalje daje še pobudo št. 29 o tem, da naj bi se v Cvetnem naselju v Beltincih nekako
našlo sredstva in se bi uredila javna razsvetljava, saj tam še kako manjka. Glede na to,
da zdravstveni dom kot tudi lekarna obratuje tudi pozno popoldne in zvečer, bi bile luči
tam še kako zaželene – parkirišče in steza ne bi smela biti v temi.
Svetnik mag. Andrej Kociper daje pobudo št. 30, saj je v zadnjem času porast povoženih
domačih živali predvsem mačk na cesti (ulici) v smeri Ižakovci-Melinci, saj je cestišče zelo
slabo osvetljeno. Torej daje pobudo v smislu ureditve ulične razsvetljave v Melincih na
vpadnici s smeri Ižakovec.
Svetnik Miran Maučec pove-svoje pobude in vprašanja preda OU v pisni obliki: 1) na 9.
redni seji Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila v četrtek, 24. septembra 2015 je
občinski svet sprejel sklep št. 84/VI glede sofinanciranja avtobusnih prevozov za učence
– vozače OŠ Beltinci – ga citira. Glede na to, da se 1.1.2016 približuje, večina staršev
šoloobveznih otrok pa ni seznanjena s podrobnostmi izvajanja tega sklepa, zneskom, ki
ga bodo morali plačati sami, niti o možnostih, ki jih imajo na izbiro v zvezi s tem
sklepom, smatram, da bi morala Občina Beltinci (daje pobudo št. 31) že zdavnaj na
ustrezen način o tem obvestiti vse starše šoloobveznih otrok. Prav tako v zvezi s tem prosi
za pojasnilo, ali so v zvezi s tem sklepom stekli kakšni dogovori z OŠ ali Avtobusnim
prometom MS o racionalizaciji avtobusnih prevozov oziroma znižanju cene prevozov.
2) Nadalje pove, da se občani pritožujejo-sprašujejo (vprašanje št. 27), da se na spletnih
straneh Občine Beltinci tekoče ne objavljajo sprejeti sklepi občinskega sveta, niti
zapisniki sej (še zdaj ni objavljen zapisnik 9. Seje občinskega sveta). Dana je bila tudi
pobuda št. 32, da se sklepi občinskega sveta objavljajo tudi v glasilu Mali rijtar. Prav
tako sprašujejo (vprašanje št. 28) ali bo možno kdaj gledati posnetke občinskih sej preko
spleta).
3) Krajani Gančan sprašujejo in tudi sam postavlja vprašanje št. 29, ali se bo kdaj
nadaljevalo z izgradnjo ustreznega odvodnjavanja meteornih vod, saj se bojijo ponovitve
lanskoletnih poplav, ko je bila skoraj polovica vasi pod vodo. Po poplavah so sicer bile
izvedene manjše »gasilske akcije«, konkretno pa ni bilo storjeno nič. Tu se predvsem misli
na čiščenje in poglobitev kanala Pinkava, ter ureditev zbirnih kanalov do Pinkave.
Mogoče bi bila možna ureditev tega kanala v okviru kakšnega projekta, kjer bi se hkrati z
ureditvijo kanala uredila tudi cestna povezava vzdolž kanala s peš potjo ali kolesarsko
stezo.
4) Krajani in on sprašujejo (vprašanje št. 30) kaj je z izgradnjo kolesarske steze med
Gančani in Lipovci. Prosi za pojasnilo, v kateri fazi se projekt izgradnje kolesarske steze
nahaja in kakšen je terminski plan izgradnje te steze.
Svetnik Srečko Horvat daje pobudo št. 33 na pred leti zgrajeno kolesarsko stezo Lipovci –
Dokležovje in ki je v obratovanju in uporabi že kar nekaj časa. Dogaja pa se namreč, da
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je zadnji ovinek na tej cesti pred Dokležovjem izredno nevaren. V zadnjem času je tam
prišlo že tudi do smrtnega primera in tudi pred kratkim se je tam zgodila prometna
nesreča, ki pa ni osamljen primer. Šoferji z avti drvijo v ovinek, ker ga pa ne zvozijo, letijo
prek kolesarske steze na njivo. Vsled navedenega prosi, da bi se postavila tudi tu odbojna
ograja kot je nameščena na večih mestih tudi v smeri proti Lipi. Predlaga, da stroka
opravi ogled in da se tovrstna ograja namesti.
Svetnik Dejan Klemenčič se v uvodu zahvali za odgovore na svoja vprašanja. V zvezi s tem
pa želi še dodati, da je odgovor na njegovo pobudo št. 26 iz prejšnje seje OS, glede
razlogov za PGD in PZI projektov ga zanima iz kakšnega razloga PGD in PZI projekti za
izgradnjo pločnika vzdolž lokalne ceste skozi Ižakovce ni predvidene ureditve prehoda kot
tudi predvidene kolesarske steze, nekoliko posmehljiv. Kot je bilo razvidno iz gradiva je
bil rok za izdelavo projekta celostno prometno strategijo do 10.11.2015. V svojih
razpravah je večkrat govoril in opozarjal, da v občini nimamo te prometne vizije, kar se je
izkazalo v slabih odločitvah (avtocesta – tako ostajamo brez priključka Gančani) ker smo
zamudili rok in kot je tudi zapisano v odgovoru smo za rekonstrukcijo in elektrifikacijo
železniške proge pragersko-Hodoš prav tako zamudili rok. V tej zvezi ga zanima, kateri
odbor OS je obravnaval to prometno strategijo (vprašanje št. 31), kakšno stališče je
zavzel ter kdaj je o tem razpravljal občinski svet? Glede odgovora – biosferno območje
Mura (njegovo vprašanje iz prejšnje seje št. 18) – meni da je tak kot v pravljici – za
občane se ne spreminja nič. Kljub temu imamo napisano, da je območje razdeljeno na tri
cone, poleg tega grafik še zmeraj nimamo. Iz tega odgovora izhaja tudi ena mala
podrobnost – da se biosferno območje oprijema prostorskega plana mi pa vemo kakšne
težave imamo s temi plani znotraj porečja reke Mure (Melinci, del Ižakovec, tudi v
Dokležovju) in zadeva zdaleč ni tako nedolžna, kot se mogoče zdi. Bi bilo zelo v redu, da
se gradivo s strani občinske uprave prouči, kot tudi se opravi ena kvalitetna razprava na
pristojnem odboru. Dobro bi bilo če pridejo na sejo poročevalci iz ministrstva, ki poda
stališča, ker imamo tudi iz preteklih zgodb lepih obljub kar nekaj prtljage (vodovodni
sistem B, kjer se vse nekoč na veliko podpisovalo in sklepalo v dobri veri, sedaj pa imamo
s tem enormne probleme). Spomni na Krajinski park Goričko kjer so problemi, mi pa
bomo imeli probleme tudi tu, saj sama blagovna znamka - biosferno območje prinaša
zgolj nekaj lokalnih ter parcialnih priložnosti, nikakor pa to ni generalna priložnost.
Glede na to, da je bilo danes tudi povedano pri proračunu – rebalansu proračuna, da so
prispela iz države zadnja sredstva za izgradnjo kanalizacijskega omrežja – vsled tega
spomni župana, da je sedaj izpolnjen pogoj, da mu sedaj odgovori v celoti na njegovo
vprašanje iz ene od prejšnjih sej, torej ponavlja:« Koliko je celostna kanalizacija in čistilna
naprava stala, kaki so bili deleži financiranja, kakšna je struktura posameznih stroškov
znotraj tega proračuna, se pravi: ceste, lokalne, občinske, itd.
Dodatno še daje pobudo št. 34, vezano na kolega Mirana Maučeca (njegovo vprašanje št.
29). Sam se srečuje v službi s kar nekaj težavami okrog odvodnjavanja oziroma
poplavljanja, nizvodnih območij predvsem od Gančan naprej do državne meje proti
Madžarski in Avstriji. Opaža, da so nekatere občine že bistveno naprej od nas, saj imajo
izdelane protipoplavne študije. Celovit projekt bi morali imeti izdelanega tudi mi. Poziva
župana, da na svetu regije to zadevo sproži ter da se to celovito rešuje.
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AD 12.
POROČILO ŽUPANA O POMEMBNEJŠIH DOGAJANJIH V OBČINI BELTINCI
Župan Milan Kerman je pri tej točki podal poročilo o dogajanjih v občini med zadnjima
sejama Občinskega sveta Občine Beltinci.
S tem je bil izčrpan dnevni red 11. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
Župan Milan Kerman je sejo zaključil ob 19.10 uri.
Naslednja seja občinskega sveta bo 22. decembra 2015.
Posnetek seje se hrani v Arhivu Občine Beltinci.
Zapisala:
Lilijana BEŽAN HORVAT

Župan:
Milan KERMAN
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