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OBČINSKI SVET  
OBČINE BELTINCI 

 
ZAPISNIK 

36. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,  
ki je bila 22.06.2010 ob 18.00 uri, 

v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 
 

 

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Peter Dugar Jože, Martin Duh, Jože 
Erjavec, Štefan Ferenčak, Peter Gruškovnjak, Stanko Glavač, Srečko Horvat, Simon Horvat,  Ivan 
Mesarič, Marjan Maučec Ana Nerad, Regina Sraka, Jožica Pucko, Martin Virag,  Andrej Vöröš. 
 
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Valerija Žalig,  Dušan Horvat – romski svetnik. 
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predstavnik Nadzornega odbora Občine Beltinci, predsednik Igor Lebar, 
direktor Branko Dervarič, direktor Saubermacher & Komunala Murska Sobota, g. Geza Sočič – 
predstavnik Cero Puconci. 
 
 
SEJO VODIL:  Milan Kerman, župan. 
 
Župan Milan Kerman prebere vsebino dnevnega reda 36. redne seje. Prisotnih je 14 članov ob 
občinskega sveta, kar pomeni, da je svet sklepčen in lahko nadaljuje s svojim delom. 
 
Župan predlaga razširitev dnevnega reda z novo 11 točko in sicer: »Podelitev plakete Občine Beltinci 
Župniji Beltinci, predlog za število priznanj Občine Beltinci v letu 2010. Točka se umesti naknadno v 
dnevni red zaradi slovesnosti – Dneva župnije 27.06.2010 ob priliki obletnice 250 letnice obstoja 
župnije. Na enak način je v lanskem letu bilo podeljeno priznanje  Osnovni šoli Beltinci ob 230-letnici 
šolstva. Določilo Odloka o priznanjih v svojem 10. členu namreč opredeljuje, da se lahko priznanje ali 
plaketa podeli tudi ob priložnostih in praznovanjih obdarovalcev. Točko bo predstavila predsednica 
Komisije za priznanja in nagrade, Regina Sraka.  
 
Razprave o vsebini dnevnega reda in predlagani dopolnitvi le-tega ni bilo, zato je župan predlagal 
glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotni. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14 , PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 489/IV: 
Sprejme se spremenjeni dnevni red 36. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci: 

1. Potrditev zapisnika 35. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
2. Realizacija sklepov 35. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
3. Uveljavitev novih cen storitev zbiranja in prevoza odpadkov v Občini Beltinci. 
4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center 

za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. – skrajšani postopek. 
5. Predlog Odloka o načinu izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih 

komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov v Občini Beltinci – prva obravnava. 

6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za severo 
zahodni del naselja Lipovci – druga obravnava. 

7. Obravnava in sprejem letnega poročila JKP Komuna Beltinci d.o.o. za leto 2009. 
8. Odločitev o vlogah za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 

leto 2009. 
9. Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana. 
10. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
11. Podelitev plakete Občine Beltinci župniji Beltinci, predlog za število priznanj Občine 

Beltinci v letu 2010. 
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AD 1 - potrditev zapisnika 35. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Simon Horvat daje pripombo na vsebino zapisnika na strani 5,  ko je razpravljal o nasipu. V 7. vrstici se 
naj dopiše besedilo: »…ob cesti Bratonci-Dokležovje«. 
 
Andrej Voroš daje pripombo na zapisnik pri svoji razpravi pri točki »pobude in vprašanja«, kjer je imel  
pobudo da se v normalne okvire spravi cesta pri križišču in krožišču v Lipovcih ter za kolovozno pot 
Beltinci-Bratonci da se uredi. 
 
Ivan Mesarič pa nima pripombo na vsebino zapisnika, ga pa zanima, zakaj ni pri gradivu priloženo tisto, 
kar je na predzadnji seji dobil obljubo od ravnateljice OŠ Beltinci glede stroškov prevoza s kombijem. Ali 
je potrebno, da občinski svet sprejme sklep, da bo podatke posredovala ravnateljica na občinski svet. To 
želi, da se uredi in realizira, kot je obljubila – do konca mandata.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 490/IV: 
 
Sprejme se zapisnik 35. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s tem, da se vnesejo 
popravki in sicer: Na strani 5 pri razpravi Simona Horvata v 7. vrstici se dopiše besedilo: »… ob 
cesti Bratonci-Dokležovje«, pri točki pobude in vprašanja se naj pri razpravi Andreja Vöröša doda, 
da je dal tudi pobudo, da se v normalne okvire spravi cesta pri križišču in krožišču v Lipovcih ter 
za kolovozno pot Beltinci-Bratonci, da se prav tako uredi. 
 
 
AD 2 – realizacija sklepov 35. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci  
 
Župan Milan Kerman pri tej točki poda realizacijo sklepov. Ugotavlja se, da so vsi sklepi, prejšnje 35. 
redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci realizirani.  
 
 
AD 3 -  Uveljavitev novih cen storitev zbiranja in prevoza odpadkov v Občini Beltinci 
 
Pri tej točki dnevnega reda direktor podjetja Saubermacher & Komunala Murska Sobota, gospod 
Branko Dervarič prisotnim podrobno obrazloži predlog uveljavitve novih cen storitev zbiranja in prevoza 
odpadkov v Občini Beltinci.  
 
Marjan Maučec glede na argumente in glede na potek, ki v občini že poteka, sam nima zadržkov za 
podporo tega, razen če ima župan kakšne informacije, da so občani nezadovoljni ali imajo pripombe. Če 
ne misli, da se lahko k temu postopoma pristopi.  
 
Župan poudari, da prav gotovo nihče ni vesel, ko se cene zvišujejo, ampak za to občani pričakujejo v 
zameno, da bo selekcija odpadkov čim boljša.  Dejstvo je, da bo potrebno v gospodinjstvih racionalizirati 
predvsem črne posode za odpadke, kar bi bistveno zmanjšalo stroške.  
Obenem izpostavi podaljšanje aneksa za zbiranje plastike, kajti izteče 31.07.2010. Potrebno bi bilo 
podaljšati do konca leta 2010.  
 
Glavač Stanko pove, da glede na to, da se stalno išče rešitve za zmanjšanj stroškov, pa ga pri tem 
celotnem projektu izredno moti to, da se je ustanovilo več podjetij in ne le eno samo. Če bi bilo vse pod 
eno podjetje, bi bilo vse bistveno ceneje (tudi z vidika dodatnih zaposlitev). Ne ve, če je dovolj 
argumentov za to, da se je ustanavljalo več podjetij, ali ne bi bilo logično če bi bilo to vse na nem mestu 
in bi bilo stroškov bistveno manj. Zaveda se in ve, da so smeti svetovni problem, vendar težko razume, 
zakaj se ni racionaliziralo ravno na tem področju kot je prej izpostavil.  
 
Geza Sočič, ki zastopa nocoj podjetje Cero Puconci pove, da so občine ustanoviteljice ustanovile podjetje 
ki skrbi za predelavo odpadkov, Saubermacher & Komunala pa odpadke zbira in odvaža. Tako je javna 
služba ločena, druge oblike pa dejansko ni možno izbrati. V tem ne vidi nobene neracionalnosti. 
 
Simon Horvat pri tej točki postavlja tri vprašanja. Najprej ugotavlja, da je razlika v ceni najetega in 
lastnega kontejnerja za nekje približno 1,00 evro – na 6. strani, na 13. strani pa predlagatelj prikaže 
tabelo, kjer prikazuje, da je razlika 0,30 centov. Drugo vprašanje na strani 4 kjer so zapisana zbirna 
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mesta v občini – ekološki otoki. Za naselje Dokležovje se namreč ugotavlja, da vsaj na dveh mestih kot 
je evidentirano, le-teh ni, a se plačuje zanje. Ali so evidence pravilne ali pa je na terenu nepravilno. 
Tretje vprašanje postavlja pri predlogu prehoda plačila storitev iz občine na občane – torej v kakšni 
obliki se bo v praksi obneslo - odvoz odpadkov iz ekoloških otokov in zbiranje kosovnih odpadkov, ali pa 
se bo to posebej zbiralo?  
 
Igor Adžič pove, da je vedno dilema biti všečen ljudem ali zavračati – vendar pa se je posledic zavračanj 
treba tudi zavedati. Jasno mu je, če se ne povišanja cen ne potrdi, pomeni to le odlašanje in bo 
pomenilo le t.i. nalaganje na kup ter na koncu bo treba to pokriti. To  o čemer se odloča je tako že 
vnaprej vse določeno. To pa pravi za to, ker nas je zakonodaja prisila v to, da moramo imeti dve podjetji 
in izvedel je namreč, da je to naredila naša regijska politika. Pristali smo na stroške in se ne strinja z 
gospodom Sočičem, da dve podjetji nosita nove funkcije paralelno in dejstvo je, da je ena plus ena dva 
in ne ena, kot razlaga on.  Zgodba je torej zaključena in odločil se je, da bo ta predlog podprl.  
 
Peter Dugar pove, da je o tej tematiki občinski svet že razpravljal in predloga povišanja takrat ni potrdil. 
Zanima pa ga dejansko naj se mu pove točno koliko bo po novem občan moral plačati za npr. tisti 
najmanjši zabojnik torej za Saubermacher & Komunala in Cero Puconci. Kot mu je jasno, sedaj bodo na 
položnici (enojni) stroški razdelani in bo znesek za enega kot tudi za drugega izvajalca ločeno prikazan, 
vendar nikjer ni zasledil, kolikšen bo ta znesek, občani si zaslužijo da vedo, koliko se bodo stroški 
povečali in po novem znašali. Tudi se vse občine v Pomurju še niso odločile in podprle povišanje. Vedno 
je pri nas namreč tako, da prvi upoštevamo zakonodajo, vse potrdimo še preden pride v veljavo – a je to 
sploh smiselno. Smo namreč revna regija in občane dodatno obremenjevati, s tem se ne strinja. Naj 
občine v to prisili zakonodaja ko bo veljavna in ko bo to zaživelo.  
 
Štefan Ferenčak pove, da ta tematika nikoli ni bila popularna in enostavna. Vendar pa naša regija lahko 
s ponosom pove, da ima regijski center kot projekt, ki je nastal v sodelovanju celotne regije. Pomeni, da 
imamo ta problem z odpadki končno rešen in to je tudi dejstvo, ki si ga pri odločanju pri tej točki 
dnevnega reda potrebno vzeti v obzir. Okolje je potrebno varovati, živimo v  21. stoletju in moramo na 
okolje biti pozorni – v preteklosti se je to področje zanemarjalo. Dejstvo pa je, saj je vsepovsod tako, da 
tisti, ki nekaj povzroči, mora to tudi plačati, vedno manj bo v prihodnosti tega, da bi kdo drug zate 
plačeval – torej občina. Njihova svetniška skupina bo predlog podprla.  
 
Tudi Jožeta Erjavca zanima na kakšni osnovi so dobili znesek za 120 literno posodo – 6,33 evra, glede 
na dejstvo, da je kosovnih odpadkov čedalje manj, imamo zbirni center, ki deluje dobro, ter akcijsko 
zbiranje dvakrat letno nevarnih odpadkov.  
 
Ana Nerad sprašuje direktorja saj jo muči to, ker nima podatka, kako je s proizvajalci embalaž, ki 
vsakodnevno ponujajo le-to nam potrošnikom in ki jo kupujemo in nosimo domov. Ali tudi oni plačujejo 
za reciklažo-to bi moralo biti nekako tudi urejeno, da ne prizadene samo kupce oz. porabnike ampak 
tudi proizvajalce. Iz leta v leto se plastična embalaža veča, druge okolju prijazne pa ni tako dosti.  
 
Ivan Mesarič člane sveta in občane  seznani, da se je o tej tematiki zelo skromno in skopo razpravljalo 
na odboru za proračun in finance. Opaža, da direktorju podjetja nocoj ni lahko, da je med njimi in ga 
razume. Vendar pa občinski svet ne more prevaliti odgovornosti na občino, če se tega povišanja ne 
potrdi, bo morala namreč ustanoviteljica – občina to razliko plačati.  Tu se pojavil moment, regijska 
politika, ki jo vidi kot izvirno zlo. Do druge seje želi imeti odgovor, da se mu pove, kdo je to – regijska 
politika? Predlog bodo morali potrditi, tudi če se prisotni spomnijo se je cene za regijski center Cero 
potrdilo, vendar pa zapušča govornico z mešanimi občutki, saj bo spet breme padlo na občane.  
 
Regina Sraka se je zahvalila, da se je začelo zbiranje plastenk v občini, da imamo zbirni center, kamor 
se lahko odpadke odpelje. Končno je prišel čas, da je narava čista in zapomniti si je potrebno to. Če tega 
namreč ne bi bilo, bi želi v smeteh. Lepše je namreč gledati čisto naravo kot pa biti bolan in varčevati 
denar.  
 
Ana Nerad še pred koncem razprave doda, da naj se osvesti občane, da za to ceno se morajo odpadki še 
vedno odpeljati v zbirni center, da je potrebno ločevati odpadke. Da ne bodo mislili, da če ne bodo tega 
delali, da bodo manj plačevali, ravno nasprotno, potrebno je občane spodbuditi, da bo tega več, cena bo 
potem po preteku določenega obdobja po pripravi analiz lahko spet nižja. Vsekakor pa se ne sme 
zgoditi, da bi se zaradi tega spet v velikem obsegu pojavljala divja odlagališča. 
 
Direktor gospod Dervarič Drago poda glede na vse razprave, ki so se vrstile poda izčrpne odgovore 
razpravljacem.  
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Po koncu razprave župoan daje sklep na glasovanje 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 491/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejema oz. potrjuje  Sklep o novih cenah zbiranja in prevoza  
komunalnih odpadkov v predlagani obliki in vsebini. 
 
 
Župan dodatno še pove, da se pri tej točki še sprejme sklep podpis aneksa o podaljšanju veljavnosti 
projekta- zbiranja plastenk-PET v občini do koca leta 2010 oz. do uveljavitve novih standardov. Prisotni 
so se strinjali in so glasovali. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je  16 članov občinskega sveta, 
Glasovanje: ZA: 16,  PROTI: 0. 
 
Sklep št. 492/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci ssprejema sklep, da se podaljša veljavnost projekta – zbiranje 
plastenk –PET v Občini Beltinci do konca leta 2010 oz. do uveljavitve novih standardov oz. novih 
cen.  
Župana Milana Kermana se pooblasti za podpis aneksa.  
 
 
AD 4  - Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja 
Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. – skrajšani postopek 
 
Pri tej točki dnevnega reda je gospod Geza Sočič, predstavnik podjetja CERO Puconci prisotnim 
podrobno predstavil vsebino Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
podjetja Center za ravnanje z odpadki Punconci d.o.o., katerega se predlaga vsem občinam 
soustanoviteljicam centra v sprejem oz. potrditev.  
 
Ivan Mesarič želi samo preveriti, da ne bodo dodatno spet obremenjeni z sprejemanjem kakšnih 
dodatnih povišanj cen, ali v tem primeru res gre le za to, da se bo z sprejetjem tega odloka lahko izvajalo 
dejavnosti, ki jih doslej niso mogli in da to zagotovo ne bo imelo kakšne finančne posledice za občino in 
občane. Gospod Sočič mu je zagotovil, da ne vidi nobenih zadržkov za to in da ni nič dvoumnega pri 
tem. Z odlokom se le legalizira dejavnost – torej registracija dejavnosti.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je  17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA:17, PROTI: 0.  
 
Sklep št. 493/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. po skrajšanem postopku. 
 
 
AD 5 - Predlog Odloka o načinu izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
v Občini Beltinci – prva obravnava. 
  
Pri tej točki je prav tako uvodne besede in podrobno predstavitev  odloka potrebnega za sprejem podal 
gospod Geza Sočič. 
 
Župan Milan Kerman prisotne seznani, da je odlok v dvofaznem postopku sprejema in da ga bo 
pregledal do drugega branja še Odbor za urbanizem, urejanje prostora, gospodarsko infrastrukturo in 
varstvo okolja. Prav tako vsi zainteresirani lahko podajo pripombe oz. amandmaje do drugega branja. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 494/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v 1. obravnavi.  
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Odlok je do drugega branja v javni razpravi, v kateri  lahko vsi zainteresirani podajo svoje 
amandmaje. Odlok bo pregledal tudi Odbor za urbanizem, urejanje prostora, gospodarsko 
infrastrukturo in varstvo okolja. 
 
 
AD 6 - Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za severo 
zahodni del naselja Lipovci – druga obravnava 
 
Vsebino Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za svero zahodni del naselja 
Lipovci in dosedanje aktivnosti, ki so potekale v zvezi s tem, je podal prisotnim v uvodu direktor 
občinske uprave, Venčeslav Smodiš. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 495/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu za severozahodni del naselja Lipovci – v drugi obravnavi.  
 
 
Župan predlaga 15 minutno pavzo. 
 
 
AD 7 - Obravnava in sprejem letnega poročila JKP Komuna Beltinci d.o.o. za leto 2009 
 
Direktor JKP Komune d.o.o. Beltinci, Janez Senica je prisotnim podrobno predstavil vsebino letnega 
poročilo JKP Komuna d.o.o. Beltinci za leto 2009. 
 
Predsednik NO JKP Komuna Beltinci, Marjan Maučec pove, da je NO pregledal poročilo in dajejo 
pozitivno mnenje k finančnemu in poslovnemu poročilu podjetja. Niso ugotovili nepravilnosti pri 
vodstvu JKP  Komune d.o.o. Beltinci in je le-to poslovalo znotraj zakonskih osnov oz. podlag.   
 
Srečko Horvat se je zahvalil direktorju za poročilo, izpostavil pa bi nekaj stvari in postavil vprašanja. Če 
gledamo končno stanje je negativno-prikazano kot izguba. Če občina iz tekočih transferjev nakazovala 
sredstva, bi bila izguba 102.000 evrov  v letu 2009. Podobni rezultati so bili tudi v preteklih letih na kar  
je opozarjal ob sprejetju tega poročila. Poslušal je tudi predsednika NO, češ da niso ugotovili nobenih 
nepravilnosti. Delno verjame, da niso bile nepravilnosti, saj so lani spremenili statut, v katerega se je 
vneslo določilo, da se izgube na postavkah pokrijejo iz drugih transferjev – torej ta del je zakoniti, kako 
bodo to obrazložili pred občani, da se je ustvarilo toliko izgube, pa je čisto nekaj drugega. Nadalje 
postavlja vprašanje – je prikazano za CATV  32.000 evrov vzdrževanja – to so bile verjetno izstavljene 
položnice v obdobju 5 mesecev – ta znesek je prikazan po njegovem kot  nepokasirano. Vprašanje koliko 
je tega bilo dejansko pobranega. Občina je namenila 166.000 evrov in če tega ne bi bilo, bi imeli že na 
koncu 102.000 evrov dobička – če te izgube ne bi bilo – če bi se pokasiralo in bi se investiralo. Dodatno 
še sprašuje-odvetniške storitve 7.038,00 kaj je bilo to za stroškov. Letnega poročila ne bo podprl in bo 
glasoval proti. Če ne bi bilo toliko izgube, bi mogoče tudi kanalizacija lahko bila nekje 200 evrov 
cenejša.  
 
Marjan Maučec, ki je bil imenovan, replicira izvajanje Srečka Horvata in pove, da so bili pripravljeni na 
provokacije gospoda svetnika. Ni pa omenil nekaterih drugih stroškov ki so problematični, osredotočil 
se je na tiste, ki ga vedno nekako mučijo pri Komuni. Ponovno poudarja, da je Komuna skupaj z 
direktorjem na čelu poslovala po zakonih in pošteno, nihče ni nič ukradel, direktor se trudi in pripravlja 
rešitve. Dejstvo je, da je CATV končno po 20 letih rešena. 
 
Ivan Mesarič pove, da ga čudi, da ne ločijo med upravljanjem in nadzorom in bi moral, ko je NO podal 
poročilo, odgovarjati direktor, če je direktor postavljeni in noče, da se stvari v bodoče zamenjuje. Glede 
zneska, ki ga je občina dala oz. namenila Komuni je vključen v proračun in kot se spomni je proračun 
sprejel ta občinski svet, zato ni nobene debate o tem.  
 
Martin Virag bo branil svojega kolega, saj se je pred nečak časa sprejelo povišanje cen odvoza odpadkov 
in je lepo bilo pri tisti točki povedano, da mora povzročitelj stroškov stroške pokriti. Tu sedaj dejansko 
bilo sprejeto v proračunu, je še legalno, dejstvo pa je, da se prelivajo sredstva in prelivanje le-teh ne bi 
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smeli svetniki dovoljevati, da bi stroške tiste ki jih nekdo povzroča tudi kriti,  v tem je vsa poanta. 
Proračun kot je že bilo povedano je bil sprejeti formalno pravno je  v veljavi, ampak če bomo tako delali 
dejansko namenoma ali ne namenoma podpirajo nekaj,  kar bi bilo potrebnejše pa ne izvajamo. 
 
Peter Gruškovnjak pove, da pride vedno pri sprejemanju poročil poslovanja JKP Komune d.o.o. Beltinci 
do napadov ene skupine in da gospod Srečko rad problematizira. Bistveno je eno, proračunske postavke 
ki so šle v Komuno se niso prelivale ampak se porabile za tisti namen, kar se sprejelo v proračunu, to 
pomeni zavajanje ljudi. Kar je razpravljal Martin Virag, da se prelivalo, znotraj gospodarjenja družbe se 
sredstva lahko prerazporejajo. Nikjer ni zapisano, da se zgube pri CATV ne morejo pokriti iz dejavnosti, 
proračunska sredstva iz tistih postavk niso pokrivala ne izgube catv in vode. Določene strani še niso 
urejene to je res, vendar pa spominja Srečka na čas pred 7 leti, ko je imel poročilo o CATV in ni 
odregiral takrat kot bi moral ali lahko. Sedaj pa  iz preteklosti navaja stvari po nepotrebnem. Nadzorni 
odbor je svojo vlogo opravil – lahko pa se odločijo tako, da podjetje ukinejo in plačujejo nekomu 
drugemu iz naše občine in se s tem pokaže, da ne podpirajo zaposlitve. Dvomiti v svoje odločitve sedaj 
ko je konec mandata, tudi ni v redu. 
 
Igrja Adžiča zanima ali gre tu za sprenevedanje. Proračun se izvaja, je zakonit. Vsi pozabljajo da je ena 
od temeljnih nalog občine, oskrba občanov z zdravo pitno vodo. Pove, da so transferji  bili v več 
namenom uporabljeni in gasilska voda je bila zastonj, marsikatero društvo je velike količine le-te 
porabilo in uporabljalo zastonj-neevidentirano za zalivanje travnatih površin.  Največji del porabe 
predstavljajo skozi celo leto naša pokopališča, neizmerjena voda, zato pa se sistem  vzpostavlja, da bi se 
izgube iz omrežja in porabe evidentirale in zmanjšale. Izgube so  bile nekje 15-18 %, to je moral nekdo 
plačati. A v zadovoljstvo vseh je od leta 2005 tudi permanentno padalo in je sprejemljivo po standardih  
strošek od 6-8 % in bo treba preko lastne cene to še vedno pokrivati. Preko javnega komunalnega 
podjetja so evidentirana številna javna dela- je vesel, da je tako preko 80 ljudi dobilo zaposlitev in tudi s 
tem si v občini nižamo socialne stiske, ljudje pridejo do nujno potrebnega dohodka, a skladi tudi vseh 
stroškov ne refundirajo. Tudi osnovna sredstva- premoženje je v teh sredstvih upoštevano. Vedno pa se 
opaža tudi catv in o njem je bilo že toliko  povedanega. Marjan Maučec je povedal, da po 20 letih je to 
sedaj rešeno in je sistem urejen in vlada splošno zadovoljstvo. Vsi pozabljajo, preden je bilo preneseno 
upravljanje na Komuno, so velik del naročnine plastično povedano pojedle krajevne skupnosti. Nihče se 
ni vprašal, a bi to izterjal, prepričani, da zgubo komune spremenimo vsako leto, ko je izkazana iz 
kanalizacije podvojimo in dobimo toliko pozitivnega prihodka. Sredstva so poniknila, denarja se ne bo 
izterjalo. 
Direktorja prosi, da predstavi in pove, kakšne nujne razpise je v lanskem letu izvedel, ob prevzemu 
upravljanja vodovodnega sistema v Dokležovju.  
 
Župan prosi Janeza Senico, da taksativno obrazloži in javno pove, zakaj je bil sistem Melinci in 
Dokležovje od strani JKP Komna prevzet, da ne bodo drugi dežurni krivci v teh vaseh zaradi višje cene 
vode in da se ne bi dogajalo kot se že dogaja, da nekateri krajani smatrajo, da sta bila sistema 
samovoljno s strani njega in direktorja Komune prevzeta.  
 
Janez Senica obrazloži prevzem sistema in kakšne težave se pojavljajo – namreč v Dokležovju je 
potrebno (glede na to, da se je izkazalo, da je v Dokležovju potrebno vse zamenjati in bo tam investicija 
stala 29.000 evrov-sistem celoten bo potrebno tam urediti, na Melincih pa investicija ni tako visoka, 
nekje 9.000 evrov. Težave v Dokležovju so, saj tam namreč ni rešena lokacija črpališča. Lastnik ni 
pripravljen parcele prodati, je pa pripravljen pobirati najemnino. Komuna ni samovoljno prevzela 
črpališč, ogovarja na vprašanje župana in dodaja, da je prejela sklepe o tem od strani svetov KS-ov. Prav 
tako pa tudi po zakonodaji bi do tega slej ko prej prišlo. 
 
Horvat Srečko pove, da se je razprava oddaljila od bistva. Vendar pa glede Dokležovja in njihove vode še 
vedno meni, da niso doslej imeli nobenih problemov in težav, sedaj pa opaža skozi razpravo kakšen 
problem je to. Skozi leta so šli milijoni evrov za oskrbo s pitno vodo, sedaj pa je za Dokležovje problem.  
 
Virag Martin doda, da je napaka lahko v prikazu minusov in nezadostni obrazložitvi le-teh. Če je teh 
80.000 evrov prikazanih kot investicija, potem je to čisto druga slika. Ponovno poudari, kot je že 
povedal, da bodo stroške tudi tu morali pokrivati tisti, ki jo povzročajo in ne občina.  
 
Simon Horvat – je dolžan odgovoriti v delu, ko se mu očita stvari, ki se jih ne pozna in se prezentirajo 
pred javnostjo od strani tistih, ki v 20 letih ni enega litra vode plačal. Celoten problem, kot zadevo v 
Dokležovju pozna je v lastništvu parcele. Ta parcela je bila v najemu od lastnika že od davnega leta 
1969 in odbor, ki je do izpred deset let še deloval, plačeval lastniku najemnino in je dotlej vodil vse 
aktivnosti v zvezi z vodovodom v Dokležovju. Lastnik je umrl in naslednik pa je sedaj drugačnega 
mnenja. Do prevzema je bilo vse urejeno in vse pod kontrolo, sedaj pa je nastal problem. Poleg tega pa 
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kdo pravi, da mora občina vložiti teh 29.000 evrov v novo črpališče, naj se to ohrani – v KS-u so vodovod 
vzdrževali redno.  
 
Marjan Maučec meni, da je Martin Virag v svoji razpravi povedal bistvo in da nadaljnja brezplodna 
razprava ni potrebna. V naslednjem letu bo pripravljena tabela drugače in ne bo toliko nejasnosti. Tudi 
sam zagovarja dejstvo, da je osnovna naloga občine, da za svoje občane zagotovi zdravo pitno vodo, 
naredi kanalizacijo in poskrbi za smeti. Poziva vse razpravljalce naj se držijo vsebine poročila in naj 
povedo, če je kje kaj narobe.  
 
Ivan Mesarič pove, da je finančni izkaz nekako nerodno narejen in zato nejasnosti. Zadeve se je reševalo 
in glede CATV, ki je stalna tematika na sejah sveta, je urejena od junija 2009.  
 
Po razpravi župan daje na glasovanje vsebino celotnega poročila JKP Komune Beltinci d.o.o. 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 1. 
 
Sklep 496/IV: 
Občinski svet občine Beltinci sprejme poslovno poročilo podjetja Komuna Beltinci d.o.o. za leto 
2009.  
 
 
AD 8 - Odločitev o vlogah za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
leto 2009 
 
Pred vsebinsko obravnavo te točke dnevnega reda, župan Milan Kerman poziva prisotne da glasujejo o 
tem, če se seja zapre za predvajanje za javnost.  
Prisotni se strinjajo s predlogom in o njem glasujejo. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep 497/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci je sprejel sklep, da se točka AD 8 – odločitev o vlogah za oprostitev 
plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009 ne predvaja za javnost.  
 
V razpravi pri tej točki dnevnega reda so po uvodni predstavitvi vlog predloga sklepa s strani direktorja 
občinske uprave, Venčeslava Smodiša, sodelovali še svetniki: Marjan Maučec, Jožica Pucko, Simon 
Horvat, Srečko Horvat,  Peter Gruškovnjak, Jože Erjavec, Andrej Vöröš, Ana Nerad in Ivan Mesarič.  
 
Po razpravi je župan predlagal glasovanje o predlogu sklepa s strani Marjana Maučeca. 
Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA:  17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 498/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da v kolikor bo prosilec za oprostitev plačila NUSZ 
iz priloge 2/točka A sprejel in podpisal sporazum, da se mu lahko oprostitev knjiži na 
premoženje, se ga bo oprostilo plačilo le-tega.  
 
 
AD 9 - Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana  
 
Župan pri tej točki pove, da se od prejšnje seje Občinskega sveta, ki je bila prejšnji teden ni bistveno nič 
spremenilo, zato poročila pri tej točki ne bo podal. Obvešča pa prisotne, da je za četrtek sklican 
sestanek komisije za izbiro izvajalca primarne kanalizacije in ČN. Občinski svet pa še dodatno poziva, 
da se udeležijo proslave ob Dnevu samostojnosti, ki bo v četrtek zvečer v kulturnem domu v Beltincih. 
 
 
AD 10 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Andrej Vöröš zanima predvsem to ali tiste občane, ki nimajo kontejnerjev in onesnažujejo okolje kdo 
nadzira oz. če je na tem področju kakšna kontrola. Drugo kar sprašuje, glede na to, da bo kmalu žetev, 
bi bilo dobro priporočiti lastnike zemljišč, ki imajo ob poljskih poteh svoja zemljišča z drevjem, da naj so 
le-ta porezana kot mora biti, saj drugače kombanji ne morejo skozi, saj vse visi na javno površino.  
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Martin Duh želi povedati, da je bilo okrog križišč nekaj že narejeno in sedaj ga zanima ali bo tudi tista 
omejitev hitrosti vzdolž ceste letos ali ne.  
Župan mu odgovori, da se pripravlja popis del in nalog in nato se bo šlo v javni razpis.  
Nadalje je na prejšnji seji opozoril na zadržek vode na relaciji Melinci-Ižakovci-Dokležovje – zanima ga 
kako je s tem. Prav tako je predlagal glede dokončanja napisa Ižakovci-Melinci imenovanje komisije.  
 
Štefan Ferenčak glede na predlog župana, da se lahko sklep o imenovanju komisije imenuje že sedaj, 
sprašuje, ali se pri tej točki po poslovniku lahko sprejemajo kakršnikoli sklepi. Prav tako meni, da so 
očitno skregani z realnostjo. Mandat temu občinskemu svetu in vsem delovnim telesom občinskega 
sveta se bliža h koncu in sedaj ob koncu imenovati komisije, s tem se ne strinja in o tem ne bo glasoval. 
Njegovemu mnenju se pridružuje tudi Srečko Horvat. 
 
Martin Duh replicira Štefanu Ferenčaku v smislu ustreznosti in nujnosti sprejema tega sklepa – ta 
komisija ne bo imenovana le za en dan ali za en mesec, to problematiko bo potrebno nadzirati in jo 
reševati in komisija bo imela ravno ta pooblastila, da bo sprožila zadeve in pritiskala na državo, da se 
manjkajoči nasip res naredi. Imenovanje romskega svetnika pred koncem mandata je stala občino 
denar, ta  pa je ne bo stala nič. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 13,  PROTI: 0.  
 
Sklep št. 499/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci nalaga Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da 
prične s postopkom za sestavo Komisije za spremljanje izgradnje manjkajočih nasipov med 
Ižakovci in Melinci. Komisija je sestavljena iz: enega predstavnika iz KS Ižakovci, enega 
predstavnika iz KS Melinci in treh predstavnikov iz občinskega sveta.   
 
Ivan Mesarič pove, da mu je prišlo na uho, da se je politični prostor premešal in da po predsedniku 
Milanu Kučanu nič več ni kot je bilo.  
Nadalje prisotne spomni na problem sanacije poljskih poti – obljuba Panvite Rakičan. Ker veliko 
kolesari in opaža, da je kriza po vseh krajevnih skupnostih, saj le-ta niso več finančno v kondiciji kot so 
bila, bi bilo dobro, da se to končno izvede in uredi, tudi spomni na madžarsko podjetje Nemmeco.  
Nadalje še spominja župana glede ureditve rondojev, vendar le-ti niso v občinskem vzdrževanju ampak 
jih vzdržuje Cestno podjetje Murska Sobota. Prav tako še spomni župana na njegovo obljubo glede 
kolesarske steze Lipovci – Dokležovje.  
Ivan Mesarič še spomni na nedavni predlog glede ureditve ceste, ki je zelo uničena na izvozu AC 
Gančani-Bogojina na območju Občine Beltinci, le-te niso bile sanirane. 
Glede steze Melinci pa prosi župana, da se čim prej uredi. Vsi skupaj, kot v nadaljevanju pove, tako 
občinski svet in občinska uprava so občane v tem času delovanja prepričali le 1-2 %.  
 
Štefan Ferenčak glede projekta kanalizacija, ki je bil največji v njihovem mandatu ali je že kaj znanega 
za sredstva kohezije in MOP-a.  
 
Simon Horvat pove, da bi se naj sproti popravljalo dele cestišč, kjer si vozniki lahko poškodujejo svoja 
vozila – opozoriti na to izvajalce.  
 
Igor Adžič se naveže na Mesaričev govor glede sanacij področij-cestišč po izgradnji AC-nosilec 
ministrstvo za promet. Ta problem bi moral biti že zdavnaj rešen, ceste bi morale biti sanirane. Opaža, 
da so ostanki njiv ob AC visoke kvalitete zemljišča, a so zaraščeni z travo, s tem se povzroča škoda tudi 
ostalim poljedelcem, ki imajo poleg svoja zemljišča. Na seji odbora za proračun, ko se je sprejemal 
letošnji proračun je imel kar nekaj koristnih predlogov in volilni čas ne sme biti oz. pomeniti prelom oz. 
zastoj nadaljnjih aktivnosti (lokalne ceste v Beltincih). Spomni na postavko – investicije v Zdravstveni 
postaji Beltinci-gre za aparaturo EKG. Naj se zberejo ponudbe in naj se nabavi nova. Poleg tega je v 
postavko zajeta obnova laboratorija in staro pohištvo bi tudi se lahko že zamenjalo.  
Župan poda prisotnim zaključke z zadnjega sestanka ministrstva za promet, ki je bil opravljen pred 
nedavnim na sedežu občine glede sanacije cestišč. 
Igor Adžič dodatno še pove, da se je v projekt izgradnje kanalizacije pristopilo  s sklepi občinskega sveta, 
iskale so se variante, bili so vsi uspešni – delali so družno, zato poziva gospoda iz Lipe, da naj se ne 
poslužuje več izjav kot se jih je, češ, da je samo zdajšnji župan zadolžen za to, da se kanalizacija gradi. 
Glede pogodbe o sofinanciranju kanalizacije pa imajo baje ljudje pomisleke in v nadaljevanju poda glede 
na to, da so ljudje varčevali, bi lahko (kot pokaže prisotnim zapisano na listu papirja), da bi lahko 
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pridobili 270,00 evrov obresti od zneska, ki so ga privarčevali in bi se njihov vložek povečal in bi tako 
manj plačali ob pristopu k priklopu. Poda razlago in predstavi obrestni sistem bank.  
 
Med razpravo Igorja Adžiča se k besedi prijavi Štefan Ferenčak, ki prosi župana, da naj se pri vseh 
razpravljalcih drži poslovnik, ker je razprava Igorja Adžiča predolga, poleg tega pa to pomeni volilni 
program. Vendar Igor Adžič zavrača obtožbe in doda, da občani sprašujejo in se obračajo nanj in je 
dolžan dati odgovore.  
 
Župan Milan Kerman njegovo razpravo prekine in odločno poudari, da se načina, kot ga omenja Igor 
Adžič v občini ne more posluževati, ker občina ni posojilna hiša. Ponovno poudarja, da se je s pogodbo 
občanom omogočilo zbiranje sredstev, da ko bo potrebno pristopiti k priklopu na kanalizacijo, ne bo 
tako težko oz. da jim bo lažje. O tem, kaj se bo zgodilo s sredstvi, ki so bila privarčevana od vezanih 
sredstev zbranih od kanalizacije, pa bo povedal edino le občinski svet in določil s sklepom in nikakor 
nobena individualna oseba. Razprava kot jo je imel Igor Adžič je zavajujoča in pomeni širjenje 
nestrpnosti. Občani lahko s svojimi sredstvi razpolagajo kakor hočejo – v končni fazi lahko sredstva tudi 
dvignejo, kadar koli.  
 
Igor Adžič replicira župana in poudarja, da vsi, ki so ga poslušali vedo, da velja izračun – metodologija, 
ki se uporablja v bankah je enotna in pomeni za tistega občana, ki je združeval sredstva od sklenitve do 
poteka pogodbe – to pomeni do tistega, ki jih ni porabil. 
 
Simon Horvat  replicira Igorja Adžiča,  saj kot pravi, govori v imenu občanov? Tudi sam je občan občine 
Beltinci in varčuje po sklenjeni pogodbi brez, da bi ga kdo silil  in da bo tako varčeval in ne rabi nobenih  
inštrukcij in tudi ni potrebno da se delajo reklame za banke, sedaj, ko se mandat bliža h koncu. Kljub 
temu ne dovoli, da bo za njegovo odločitev govoril v imenu občanov – naj javno pove, za koga gre z 
imenom in priimkom, nikakor pa v imen vseh.   
 
 
AD 11 - Podelitev plakete Občine Beltinci župniji Beltinci, predlog za število priznanj Občine 
Beltinci v letu 2010 
 
Regina Sraka predsednica komisije za priznanja in nagrade pove, da se je komisija sestala na 9. redni 
seji, ki je bila 17.06.2010. Občinskemu svetu se predlaga, da potrdi oz. sprejme njihov predlog o številu  
priznanj, ki se naj bi jih podelilo ob občinskem prazniku, 17. avgustu 2010 – predlaga se: 1 občinsko 
priznanje, 1 plaketo in 1 naziv častni občan. Poleg tega še na podlagi določil Odloka o priznanjih prav 
tako komisija predlaga občinskemu svetu, da se potrdi njihov predlog o podelitvi plakete ob 250. letnici 
obstoja Župniji Beltinci na bližajoči se slovesnosti 27. junija 2010. Predsednica prav tako prebere 
obrazložitev predlagatelja tega predloga, SDS OO Beltinci.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje o obeh predlogih sklepov. 
 
Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.  
Glasovanje:  ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 500/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci je sprejel sklep: 

1. V letu 2010 se ob občinskem prazniku, 17. avgustu 2010 podelijo: 1 občinsko priznanje, 1 
plaketa in 1 naziv častni občan Občine Beltinci. 

2. Župniji Beltinci se ob 250 letnici obstoja na osrednji slovesnosti 27.06.2010 podeli 
plaketa Občine Beltinci. 

 
 
Župan Milan Kerman ugotavlja, da je s tem dnevni red 36. redne seje izčrpan in je sejo zaključil ob 
23.00 uri. 
 
Tonski zapis seje se  hrani v arhivu občinske uprave Občine Beltinci. 
 
Zapisala:          Župan: 
Lilijana ŽIŽEK          Milan KERMAN 


