ŠESTA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI
Šesta seja občinskega sveta je bila izvedena 19. maja 2011 z 18. točkami dnevnega reda.
Po potrditvi zapisnika in pregledu sklepov prejšnje, 5. redne seje je bila obravnavana točka
o podaji Soglasja k spremenjeni ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v
Občini Beltinci za leto 2011. Poročilo je podal pri tej točki predsednik Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Sklep o podaji soglasja je bil sprejeti
in bo objavljen v Uradnem listu RS.
V drugi obravnavi predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in podlagah
za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci so v
razpravi pri točki 4. aktivno sodelovali vsi člani občinskega sveta. Poročila o pregledu
omenjenega odloka sta podala tudi predsednika Odbora za proračun in finance in Odbora
za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. Odlok predvideva razdelitev
občine v tri območja: prvo obračunsko območje je naselje Beltinci (100%); drugo
obračunsko območje so naselja Bratonci, Gančani in Lipovci (95 %); tretje obračunsko
območje pa naselja Dokležovje, Ižakovci, Melinci in Lipa (90 %). Sprejet je bil namreč
amandma o uvrstitvi KS Dokležovje v 3. obračunsko območje ter potem še celotni odlok v
predlagani obliki in vključenim omenjenim amandmajem.
Pri 5. točki dnevnega reda, ki je zajemal obravnavo Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci je uvodno predstavitev
podal župan. Odlok sta pregledala tudi Statutarno pravna komisija ter Odbor za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. Podan in sprejet je bil pisni amandma o tem,
da se potrdijo spremembe v Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci a le v delu, ki se nanaša na pomurski
vodovod.
KS Gančani je pod točko 6 podala v potrditev občinskemu svetu Dokument identifikacije
investicijskega projekta za ureditev vaškega jedra KS Gančani. Taki in podobni dokumenti
so temeljni za prijavo na najrazličnejše razpise. Člani občinskega sveta so dokument
sprejeli, vsebino pa bodo uskladili s proračunom občine za leto 2011 ob sprejemu rebalansa
proračuna.
Direktorica Zavoda za turizem in kulturo Beltinci, Ela Horvat je pod točko 7. prisotnim
podala v sprejem in pregled Poslovno poročilo zavoda za leto 2010 ter Program dela in
finančni načrt za leto 2011. Odgovarjala je na vprašanja prisotnih članov občinskega sveta,
ob koncu sta bila oba dokumenta sprejeta oz. potrjena s sklepom.
Pri točki 8 in 9 so svetniki bili seznanjeni z oceno redne delovne uspešnosti bivše
ravnateljice Vrtca Beltinci, Miroslave Šömen ter bivše ravnateljice Osnovne šole Beltinci dr.
Marice Horvat za leto 2010. Omenjeni predlog za podajo soglasja so pregledali tudi na
Odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter na Statutarno pravni
komisiji. Svetniki so oba predloga potrdili, torej podali soglasje k oceni obeh ravnateljic.
Na 6. seji občinskega sveta je bil prisoten kot gost dr. Milan Svetec, predstavnik RRA Mura
iz Murske Sobote, zato so svetniki sprejeli sklep, da se bo ta točka, ki je bila sicer na vrsti
pod AD 17. obravnavala prej, za točko AD 10. Pristop h Konvenciji županov za zmanjšanje
izpustov CO2 so svetniki pozdravili in so bili soglasnega mnenja, da se pooblasti župana dr.
Mateja Gomobši za podpis le-te. Podpis nima nobenih finančnih učinkov, torej ne bo
pomenil obremenitve občinskega proračuna, predstavlja pa našo občino kot promotorko
obnovljivih virov energije ter varovanja okolja.
Zaključni račun proračuna Občine Beltinci za leto 2010 pri AD 10 je zelo podrobno
predstavil po področjih in postavkah, finančnik v občinski upravi Štefan Činč. Omenjeni
zaključni račun bo pregledal v nadaljevanju še Nadzorni odbor Občine Beltinci in bo
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poročilo podal na eni od naslednjih sej občinskega sveta. Pri tej točki sklepanja ni bilo.
Pod točko 11 in točko 12 so člani občinskega sveta imenovali predsednika in člane
Nadzornega sveta JKP Komuna Beltinci d.o.o. : Jože Ružič, Beltinci-predsednik, Igor Adžič,
Beltinci-član, Andrej Dugar, Melinci-član, Igor Lebar, Gančani-član, Milan Kerman,
Bratonci-član ter potrdili oz. sprejeli Komisijo za izvedbo in objavo razpisa za podelitev
priznanj in nagrad Občine Beltinci za leto 2011 v sestavi: Željko Ritlop, Gančanipredsednik, Regina Ozmec, Beltinci-članica, Jože Erjavec, Lipovci-član, Simon
Horvat,Dokležovje-član in Valerija Žalig, Beltinci-članica.
Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud in razvoj podjetništva v Občini Beltinci pod
točko 13. sta pregledala Odbor za proračun in finance in statutarno pravna komisija. Po
razpravi so bili sprejeti amandmaji: da se v Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud
dodajo kot upravičenci tudi »zavodi« in »zadruge«, doda se še določilo, da »komisijo za
izvedbo postopka predlaga župan, potrdi pa jo občinski svet« ter da imajo prijavitelji
poravnane vse obveznosti do zaposlenih vključno s prispevki za pokojninsko in zdravstveno
blagajno. Odlok je bil v nadaljevanju soglasno sprejet z vsemi predlaganimi amandmaji.
Župan dr. Matej Gomboši je prisotnim pri AD 14 podal poročilo o dogajanjih v občini v času
od zadnje seje občinskega sveta.
Na tej seji so svetniki pod točko 15 »Pobude in vprašanja« dajali svoje predloge in pobude,
postavljali vprašanja za župana in občinsko upravo.
Pri točki 16 je Občinski svet Občine Beltinci soglašal s podelitvijo koncesije Francu
Preindlu s.p. iz Bratonec za opravljanje ostalih sanitetnih prevozov pacientov za dobo 30-ih
let. Svetniki so potrdili spremenjeni sklep, ki ga je predlagal Jože Ružič.
Prav tako je občinski svet podal pri zadnji točki 18. soglasje k ustanovitvi odplačne
služnostne pravice za postavitev objekta za preselitev centrale CATV Beltinci na zemljišču s
parc. št. 1484/1 k.o. Beltinci prosilcu Teleing d.o.o. Razkrižje 23. Za postopek ustanovitve
služnostne pravice je upoštevati določila predpisov, ki urejajo razpolaganje s stvarnim
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (občin).
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