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Zapisnik 10. redne seje odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila 03. 05. 2016 ob
17:30 v sejni sobi Občine Beltinci, Mladinska 2, Beltinci
Prisotni člani: predsednik Marjan Zver, podpredsednik Vilijem Horvat, Dejan Klemenčič, Andrej
Kociper, Jožef Erjavec, Martin Duh, Martin Virag, Boštjan Zver.
Ostali prisotni: župan – Milan Kerman, višji svetovalec I - Venčeslav Smodiš, referent za okolje in
prostor - Boštjan Čolig.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 9. redne seje odbora,
2. Dopolnitev Načrta ravnanja s nepremičnim stvarnim premoženjem Občine Beltinci v
letu 2016,
3. Pobude in vprašanja.
V uvodu predsednik Marjan Zver, pozdravi vse prisotne in ugotovi, da je odbor sklepčen.
AD 1)
Predsednik predlaga dnevni red in povpraša če želi kdo k predlaganemu dnevnemu redu kaj dodati.
Pripomb ni bilo, zato predlaga v sprejem sklep št. 39. : Dnevni red 10. redne seje se sprejme.
ZA: 8, PROTI: 0
Obenem predlaga v sprejem zapisnik 9. redne seje odbora in vpraša če kdo ima pripombo na
zapisnik.
Pripomb ni bilo.
Predsednik predlaga v potrditev zapisnik 9. redne seje odbora sklep št. 40: Zapisnik 9. redne seje
odbora se sprejme.
ZA: 8, PROTI: 0
AD 2)
Predsednik preide k drugi točki dnevnega reda, k dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim
nepremičnim premoženjem Občine Beltinci v letu 2016.
Preda besedo Venčeslavu Smodišu, ki obrazloži dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim nepremičnim
premoženjem Občine Beltinci v letu 2016 in sicer pove, da so v spremembi načrta predlagane tri
nepremičnine, parcela številka 4066 k.o. Gančani, gozdno zemljišče, prodaja se na pobudo lastnika
sosednjega zemljišča, gozda; parcela številka 1476 k.o. Lipa, brezplačni prenos na Občino Beltinci
za namen javne poti, za nove stavbne parcele za namen stanovanjske gradnje in parcela 1853/12
k.o. Melinci prodaja na podlagi dogovora izvensodne poravnave pri tožbi Občina Beltinci – Kovač
Franc ml. in Kovač Franc st..
Nadalje predsednik preda besedo županu Milanu Kermanu, ki obrazloži glede zapisnika terenskega
ogleda, pravdne zadeve, zaradi ničnosti pogodbe in izbrisa vknjižene pravice brezplačne souporabe

nepremičnin v »Ciglarskega« naselja Melinci (parcele št. 1852/12, 1852/11, 1853/10 in 1853/12 k.o.
Melinci, v lasti Občine Beltinci), z dne 06.04.2016, tožeče stranke Občine Beltinci, tožene stranke,
Franc Kovač st. in Franc Kovač ml., ter pove, da se je ob prisotnosti višje sodnice Marjetice Škerget
– Logar dogovorilo, da bo župan Občine Beltinci omenjeno najpozneje do konca maja 2016
omenjeno predstavil organom Občine Beltinci.
Župan je odboru predstavil točke predloga sodne poravnave kot je bilo dogovorjeno v zapisniku in
sicer:
1) Ugotovi se da je Občina Beltinci lastnica parcel št. 1852/12, 1852/11, 1853/10 in 1853/12
k.o. Melinci, na katerih je vpisana brezplačna souporaba v korist Kovač Franca ml. in Kovač
Franca st.,
2) Izbriše se pravica brezplačne souporabe parcel št. 852/12, 1852/11, 1853/10 in 1853/12 k.o.
Melinci , na katerih je vpisana brezplačna souporaba v korist Kovač Franca ml. in Kovač
Franca st.,
3) Občina Beltinci dovoli in ustanovi služnostno pravico parkiranja v korist tožene stranke kot
sledi:
- na betonski ploščadi, ki je v naravi parkirni prostor pred prostorom turističnega društva
na parceli št. 1853/10,
- ob cesti, ki poteka od betonske ploščadi proti zahodu na levi in desni strani, in sicer na
desni strani ceste od obstoječe javne ceste do hišice v razdalji 30 metrov, kar pomeni na
parceli št. 1853/10, v globino 4 metre, na levi strani ceste od obstoječe betonske ploščadi
do sohe v razdalji 15 metrov, kar pomeni na parceli 1853/10, v globini 4 metre,
- tožeča stranka se toženi stranki zaveže prodati parcelo št. 1853/12, takoj ko bo tožena
stranka podala vlogo za nakup.
4) Tožena stranka Franc Kovač ml. in Franc Kovač st. dovoljujeta in ustanovita služnostno
pravico parkiranja v korist tožeče stranke Občine Beltinci kot sledi:
- na celotni parceli št. 1851/8,
- služnostno pravico vožnje na parceli št. 2669 na delu ko cesta vodi v gozd, to je v smeri
vzhod – zahod, v preostalem delu ceste na isti parceli pa ostane služnostna pravica
dokler obstaja brod, kot je to že določeno v pogodbi z dne 14.03.2011.
5) Stranki se zavezujeta, da bosta pravočasno obvestili druga drugo o nameravani prireditvi, za
katero je potrebno posebno dovoljenje upravnega organa.
6) Vsaka pravdna stranka nosi svoje pravdne stroške.
Nadalje je predsednik odprl razpravo glede dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim nepremičnim
premoženjem Občine Beltinci v letu 2016 in v zvezi s seznanitvijo odbora z omenjenim predlogom
sodne poravnave Občina Beltinci – Franc Kovač ml in Franc Kovač st., ki jo je predstavil župan
Milan Kerman:
Klemenčič Dejan:
- glede pravdne zadeve Občina – Kovač predlaga vključitev in podajo mnenja Krajevne
skupnosti Melinci,
- sprašuje ali bo služnost na poti do broda Melinci, po parceli Kovač Franca st. za
vsakokratnega lastnika,
Župan Milan Kerman in Venčeslav Smodiš omenjata, da je Kovač Franc st. v preteklosti odstopil od
predvidenega nakupa parcele v lasti države (p.št. 1853/10 k.o. Mlinci), Občini Beltinci v zameno za
dogovorjen nakup parcele št. 1853/12 k.o. Melinci.
Erjavec Jožef:

-

pri pravdni zadevi Občina – Kovač predlaga omejitev parcel za parkiranje v »Ciglarskem«
naselju Melinci,

Kociper Andrej:
- prav tako predlaga vključitev in pridobitev mnenja s strani Krajevne skupnosti Melinci,
- predlaga parkiranje vozil izven »Ciglarskega« naselja Melinci in da se naj prepove
parkiranje vozil na betonski ploščadi pred objektom Turističnega društva Melinci,
- predlaga in sprašuje zakaj se pogovarja glede te zadeve z Kovač Francem ml., saj pa ni
lastnik omenjenih parcel, lastnik parcel je njegov oče Kovač Franc st.,
- predlaga ureditev parkirišča za namen »Ciglarskega« naselja Melinci na stavbni parceli št.
1439/4 k.o. Melinci, ki je v lasti Krajevne skupnosti Melinci,
Virag Martin:
- je prav tako mnenja, da se glede tega dogovarja z lastnikom parcel, Kovač Francem
starejšim,
Horvat Vilijem:
- sprašuje ali je objekt Kovač v »Ciglarskem« naselju Melinci legaliziran,
- ravno tako ga moti, da se pogovarja z Kovač Francem mlajšim in starejšim, čeravno je
lastnik zemljišč Kovač Franc starejši,
- predlaga odkup zemljišč v bližini »Ciglarskega« naselja Melinci za namen parkiranja vozil,
Duh Martin:
- predlaga da se okrog betonske ploščadi pred objektom Turističnega društva Melinci naredi
neka ovira tako, da se ne bo moglo parkirati na njej, omenjena ploščad je ob prireditvah
namenjena za izvajanje žive glasbe,
Zver Marjan:
- prav tako predlaga da se naj parkiranje vozil prenese izven »Ciglarskega« naselja Melinci,
kot je to urejeno »Otoku ljubezni« Ižakovci.
Predsednik predlaga v potrditev dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem
Občine Beltinci v letu 2016,
Sklep št. 41.:
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami Občinskega sveta Občine
Beltinci, predlaga Občinskemu svetu v sprejem dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim,
nepremičnim premoženjem Občine Beltinci v letu 2016.
Predlog se sprejme.
ZA: 7, PROTI: 0
Sklep št. 42.:
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami Občinskega sveta Občine
Beltinci je glede pravdne zadeve Občina Beltinci – Kovač Franc ml. in Kovač Franc st.,
Melinci, obvesti Krajevno skupnost Melinci in Turistično društvo Melinci, ter se pridobi
njihovo mnenje glede parkiranja v »Ciglarskem« naselju Melinci. Hkrati odbor tudi predlaga
da se Občina Beltinci v predmetni zadevi dogovarja le z Kovač Francem starejšim, ki je
lastnik sosednjih zemljišč v »Ciglarskem naselju Melinci.
Predlog se sprejme.
ZA: 7, PROTI: 0

AD 3) Pobude in vprašanja
V nadaljevanju sledijo pobude in vprašanja:
Erjavec Jožef:
- sprašuje glede stojnice za prodajo kruha pri objektu banke Beltinci,
Odgovor: župan Milan Kerman pove, da sta se do zdaj uničili že dve stojnici, ki sta zaradi
prodaje na omenjenem mestu stali tam cel teden, ter da si bo vsak, ki bo želel prodajati na tem
mestu sam prinesel in še isti dan po končani prodaji pospravil stojnico. O tem se je tudi pogovoril z
prodajalko kruha.
Marjan Zver:
- sprašuje ali je bila s strani občana Ižakovec in lastnika parcel pri poti, ki vodi na »Otok
ljubezni« Ižakovci podana vloga za ureditev ter morebitno odmero parcel za pot, ki bi naj
potekala po privatnih zemljiščih,
Odgovor: Boštjan Čolig pove, da je na Občino Beltinci bila prejeta vloga občana Ižakovec za
ureditev parcel ob poti na »Otok ljubezni« Ižakovci, katero bo občinska uprava preučila in v
primeru, da poteka pot po njihovih zemljiščih v nekem doglednem času uredila zahtevano.
Marjan Zver:
- sprašuje kako bo letos z košnjo trave ob občinskih cestah in javnih površinah,
Odgovor: župan Milan Kerman pove, da so se dogovarjali glede košenj in da se v bodoče
predvideva nakup stroja za košnje tako, da bi omenjene površine predvidoma kosili sami.
Horvat Vilijem:
- sprašuje kako je z trenutno pokritostjo priklopov na kanalizacijsko omrežje v Občini Beltinci,
Odgovor: župan Milan Kerman pove, da je na kanalizacijsko omrežje v Občini Beltinci
priklopljenih 88,30 % občanov Občine Beltinci.
Predsednik Marjan Zver se vsem prisotnim zahvalita za sodelovanje in sejo zaključi.
Seja je bila zaključena ob 19:15 uri.
Zapisnik zapisal: Boštjan Čolig l.r.

Predsednik: Marjan Zver l.r.

