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OBČINSKI SVET  
OBČINE BELTINCI 

ZAPISNIK 
19. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila 

29.01.2009 ob 18.00 uri, 
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 

 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Peter Dugar, Martin Duh, Jože Erjavec, Štefan 
Ferenčak Stanko Glavač (sejo zapustil v začetku točke Pobude in vprašanja), Peter Gruškovnjak, Jožef 
Horvat, Srečko Horvat, Simon Horvat, Ivan Mesarič, Marjan Maučec, Ana Nerad, Jožica Pucko, Regina 
Sraka, Martin Virag, Andrej Vöröš,  Valerija Žalig. 
  
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:, Jožef Horvat, Roman Činč. 
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Jože Lebar,  Venčeslav 
Smodiš-direktor občinske uprave, Štefan Činč-finančnik v občinski upravi Občine Beltinci,  ravnatelj 
Glasbene šole v Beltincih, Matej Zavec. 
 
SEJO VODIL: Milan KERMAN, župan. 
 
Župan Milan Kerman je pozdravil prisotne in ugotavlja, da je trenutno prisotnih 16 članov občinskega 
sveta, zato se s sejo lahko nadaljuje in sprejema sklepe. Seja po poslovniku traja 5 ur in upa, da 
tvorno in dobro konstruktivno delo, da bodo tudi v tem času obravnavali večino točk dnevnega reda.  
 
V nadaljevanju je prebral vsebino dnevnega reda, po točkah kot so bile navedene na vabilu za sklic 19. 
redne seje.  
 
Dnevni red daje župan v razpravo. 
 
Dugar Peter predlaga, da se točka 13 – gospodarjenje s prostorom  in vrednotenje le-tega v Občini 
Beltinci uvrsti oz. premakne na 8. točko, vse ostale pa se smiselno preštevilčijo. 
 
Igor Adžič opozarja na proceduralno napako oz. postopek pod AD 4 – kadrovske zadeve – je točka, ki v 
alineji c. odloča o razrešitvi in imenovanju  člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Ta 
točka je v nasprotju z poslovnikom, ker manjkajo  soglasja in kot tako se je ne more obravnavati na 
seji. Župan Milan Kerman mu odgovarja, da je soglasje priloženo in da ne manjka, vendar pa Igor 
vztraja, saj ga pri njegovem gradivu pač ni priloženega. Je priloženo, pove župan, vendar pa ni 
potrebno k zapisniku komisije prilagati tudi soglasja in izjave. Na občinskem svetu bi po mnenju Igorja 
Adžiča moralo biti priloženo in zato umikajo to točko. Drugo kar želi še dodati pa je to, da imenovanje – 
poslovnik ne opredeljuje po političnem ključu nadomestnega člana ampak mora biti poslan splošni 
poziv, zato imenovanja po zakonu nocoj namreč ne morejo izvesti.  
 
Peter Dugar pojasni, kar je svetnik Igor Adžič iznesel. Takrat na komisiji za mandatna vprašanja, dobili 
na mizo, dejansko takrat ni bilo izjave priložene in bil sklep sprejeti, da se morata članica, ki izstopa iz 
sveta in član, ki bi naj bi bil na novo imenovani, dati izjave, ker je v vabilu bilo decidirano tudi 
zapisano in pred to sejo je sedaj dobil izjave,  na občinskem svetu pa je, da odloči.  
 
Štefan Ferenčak pove, da v njihovi svetniški skupini niso proti točki 13, so pa proti temu, da se 
prestavlja na 8. točko. V torek je bil odbor za gospodarstvo in takrat se te točke so dotaknili in bo dolga 
razprava in ni lahka tema, zato predlaga, da so produktivni in se naj čim prej ostale točke obdelajo in v 
kolikor bo čas, da se 13 točko predela, če pa časa ne bo, pa predlagajo, da se na naslednjo sejo 
predlaga, ker bo naslednja seja proračunska kot ena izmed osrednjih točk. 
 
Peter Gruškovnjak  predlaga, da se točka ad  6 umakne z dnevnega reda – zaključni račun za leto 
2007 iz razloga, ker so takrat že prosili, da naj bi bila prisotna gospa notranja revizorka in bi določene 
stvari lahko pojasnila in zato predlaga, ker gospe ni, da naj bi vsaj na odbor za proračun in finance in 
se tam z njo pogovorili in bi šlo na sejo sveta. 
 
Župan pove, da je notranja revizja županova zadeva, ni vezana na proračun, se samo izvršuje na 
podlagi izkazov im mnenja NO občine Beltinci, gospa revizorka ni potrebna na seji, niti na odboru, 
ampak so svetniki in svetnice vlogo nadzora porabe proračunskih sredstev zaupali nadzornemu 
odboru, katerega so izvolili, zato župan meni, da se NO-ju daje nezaupanico, ker se že dvakrat ni 
sprejelo njihovih pobud. (zaključni račun proračuna za leto 2006 in zaključni račun proračuna za leto 
2007), revizorka pa je pomoč županu v smislu Zakona o lokalni samoupravi-notranja revizija.  
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Razprava se zaključuje. 
 
Župan Milan Kerman ne soglaša da se 13 premakne na 8.. točko, ker mora tudi tam biti prisoten 
gospod računovodja Štefan Činč pri točki ad 8 – zato se bo po nepotrebnem računovodjo kot delavca 
občinske uprave zadrževalo ure naprej in mu bo potrebno izplačati nadure – v duhu recesije je tudi to 
tema, ki se je mora dotakniti in naj se združi tiste točke, kjer je  le-ta lahko skupno prisoten (6,7, 8). 
Predlaga še, vendar bo o tem odločil občinski svet, da se točka premakne pod točko 8, za njo in točka 
AD 6 je že drugič na občinskem svetu in je to že daleč nazaj in kljub  temu bodo predlagali in odločali 
in izglasovali dnevni red. Glede razrešitve in imenovanja člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu v celotni državni upravi in DZ velja enako, da tisti član, iz katere stranke je bil član, ki se ga 
nadomešča z tistim, ki se umika iz delovnega telesa. V občini Beltinci se tako spet pokaže nekaj čisto 
drugega oz. da se dela drugače, kot je bila praksa do sedaj. Tudi predsednik komisije za mandatna 
vprašanja soglasja ima pri sebi in zato župan ne vidi nobenega razloga, zakaj se ta točka mora 
umakniti iz dnevnega reda.  
 
1. Daje naprej na glasovanje, da se 13 točka prestavi na 8. točko – Peter se strinja, da gre na 9. mesto. 
 
Prisotnih 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 3. 
 
Sklep št. 300/IV: 
Sprejme se sklep, s katerim se 13. točka dnevnega reda: Gospodarjenje s prostorom in 
vrednotenje le-tega v Občini Beltinci pomakne za točko 8. 
 
2. Nadalje, da se umakne 6. točka iz dnevnega reda 19. redne seje OS. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA:  11, PROTI: 5. 
 
Sklep št. 301/IV: 
Sprejme se sklep, s katerim se 5. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o zaključnem računu 
proračuna Občine Beltinci za leto 2007-enofazni postopek črta iz dnevnega reda 19. redne seje.   
 
3. Nadalje, da se pri AD 4 umakne točka c – razrešitev in imenovanje  člana Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu.  Vendar pri tem pred glasovanjem Igor Adžič, ki je točko za umik predlagal 
doda, da je samo imenovanje nezakonito, razrešitev bi se lahko obravnavala. Vendar pa župan Milan 
Kerman pove, da se točke ne bo delilo. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 9, PROTI: 6.  
 
Sklep št. 302/IV: 
Sprejme se sklep, s katerim se pri 4. točki dnevnega reda črta obravnava pod oznako - c) 
razrešitev in imenovanje člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
 
Po glasovanju župan prebere korigirano vsebino dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci in prisotni se do njega opredelijo z glasovanjem. Peter Gruškovnjak opominja in 
spominja župana, da naj bi se na dnevni red uvrstila še obravnava Modeusa d.o.o. Murska Sobota in 
župan predlaga pod AD 2, saj je potrebno odgovor posredovati do 31.01.2009 in obstaja bojazen, da do 
13 točke ne bomo prispeli, kot predlaga Peter Gruškovnjak v začetku.   
 
Prisotni se strinjajo s tem dopolnilom, ko župan ponovno prebere končno obliko vsebine dnevnega reda 
in nato glasujejo. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 303/IV: 
Sprejme se vsebina dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in sicer: 
1. Sofinanciranje dejavnosti Glasbene šole Beltinci v letu 2009.                                                                 
2. Pobuda za članstvo v družbi Modeus d.o.o. Murska Sobota. 
3. Potrditev zapisnika 18. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
4. Realizacija sklepov 18.  redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
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5. Kadrovske zadeve: 
a) imenovanje predstavnika Občine Beltinci v Svet javnega zavoda 
Pomurske lekarne M. Sobota;  
b) podaja mnenja k imenovanju kandidata za direktorja  
PIŠK M. Sobota. 
6. Pobude in vprašanja.    
7. Informacija javnega značaja o izplačilih za opravljanje funkcij v Občini Beltinci za 2008. 
8. Potrditev javnih del v Občini Beltinci za leto 2009. 
9. Gospodarjenje s prostorom in vrednotenje le-tega v Občini Beltinci. 
10. Podaja soglasij  k cenam socialno varstvenih storitev  Centra za socialno delo Murska 
Sobota v letu 2009 (k pogodbam o opravljanju strokovnih del v zvezi z:  zdravstvenim 
zavarovanjem občanov,   
dodeljevanjem enkratnih denarnih pomoči, kritjem pogrebnih stroškov socialno ogroženim  
občanom). 
11. Sofinanciranje socialno-varstvenega programa Društva varnega zavetja-Varna  hiša Pomurja 
v letu 2009.    
12. Določitev višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Beltinci. 
13. Odločitve o vlogah za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
14. Razno. 
 
 
AD 1 – sofinanciranje dejavnosti Glasbene šole v Beltincih 
 
V uvodu je župan Milan Kerman predstavil dopis kot tudi namen sofinanciranja dejavnosti Glasbene 
šole v Beltincih. Župan je tudi še poudaril, da se gospod ravnatelj aktivno vključuje v delo lokalne 
skupnosti, kar pomeni, da ponudi svoje učence za sodelovanje na občinskih prireditvah. Povabil je tudi 
ravnatelja gospoda Mateja Zavca, ki je prisotnim podrobno predstavil delovanje glasbene šole kot tudi 
pričakovanja v zvezi z sofinanciranjem le-te. 
 
Peter Gruškovnjak pove, da so na odboru za družbene dejavnosti 26.01.2009 obravnavali to prošnjo in 
pobudo in so bili enotnega mnenja  in so pod št. 57 sprejeli sklep, da se pristopi k sofinanciranj 
glasbene šole Beltinci in tudi želi ravnatelju glasbene šole gospodu Mateju Zavcu čestitati za dosedaj 
opravljeno delo in mu želi uspeha v tej ustanovi, ker to, kar je bilo predstavljeno, kar je velik ponos 
naše občine in velik delež je tudi ravnateljevo delo. 
 
Štefan Ferenčak pove, da se v njihovi svetniški skupini vedno poskušajo odločati na podlagi 
argumentov in to kar je bilo predstavljeno in kar je razvidno iz gradiva, torej 99 občanov je pravi 
argument in bodo predloženi sklep podprli. Ima pa vprašanje oz. spominja prisotne, da se vlagalo 
sredstva tudi v Glasbeno šolo v Mursko Soboto-tam ima občina tudi solastniški delež, naj se pridobi 
podatek če ga še ni, koliko otrok iz naše občine je vpisanih tam.  
O tem bo razpravljal tudi na eni od naslednjih sej odbor za družbene dejavnosti, kot je pojasnil župan 
Milan Kerman in pridobljen bo tudi podatek o vpisanih otrocih iz naše občine.  
 
Stanko Glavač pove, da ga veseli, da se podpira nekaj, kar imamo doma v domačem kraju in vesel je, 
da je temu tako. Zanima pa ga tudi, ali se po istem ključu financira, če bo kateri od naših otrok hodil v 
soboško šolo 
 
Srečko Horvat ima za direktorja predlog glede koncertov, kar jih imajo v predlogu, naj se izvajajo ne le 
v Beltincih ampak bi bilo dobro, da bi se le-ti izvajali tudi po drugih vaseh oz. KS-ih, saj je prepričan, 
da bi bil marsikateri koncert bistveno boljše obiskani po vaseh kot v Beltincih.  
 
Valerija Žalig bo predlog podprla, govori kot stariš, ki je svojega otroka vozil štirikrat v Mursko Soboto 
na učne ure in čestita gospodu Mateju Zavcu za pogum, ker to niso enostavne stvari. Kot dolgoletna 
kulturna delavka želi glede šole cimbal povedati, da so velikokrat poskušali na drugih šolah tudi v 
M.Soboti, da bi  se le –ta uvedla, pa so bili večkrat odbiti oz. zavrnjeni. Dodatno pa prosi, da naj se 
podpre tudi za tiste učence, ki hodijo na druge programe v Mursko Soboto, ker zaenkrat vseh 
programov v Beltincih namreč ni in upa, da se na tudi tiste naše učence tam ne bo pozabilo. 
 
Simon Horvat se navezuje na Valerijo Žalig in jo podpira in naj se pusti staršem, da vpišejo otroke 
kamor otroci želijo, saj je mogoče nekaterim v Mursko Soboto bliže in naj se sofinancira tudi iz tega 
vidika. 
 
Župan po razpravi prebere predlog sklepa in predlaga glasovanje. 
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Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 304/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci soglaša s tem, da  Občina Beltinci v letu 2009 zagotovi Zavodu sv. 
Cirila in Metoda Beltinci OE Glasbena šola Beltinci sredstva za pokritje materialnih in drugih 
stroškov (določenih v 82. čl. ZFVI) mesečno 27,00 Eur na učenca (skupaj 2.673,00 EUR mesečno 
za 99 učencev iz Občine Beltinci, letno  32.076,00 EUR).  Finančna sredstva v ta namen se 
zagotovijo v proračunu Občine Beltinci za leto 2009.  Pogodbo o zagotavljanju sredstev  podpiše 
župan občine. 
 
 
AD 2 - pobuda za članstvo v družbi Modeus d.o.o. Murska Sobota 
 
S strani skupščine Modeusa katerega soustanovitelj je bila občina s svojim deležem, je prišlo pisanje o 
našem članstvu v sami firmi oz. organizaciji, kot izhaja iz dopisa, da nekatere so že izrazile 
pripravljenost o neodplačnem odstopu svojega deleža v tej firmi, da izstopijo iz članstva. Na nas je, kot 
je povedal tudi župan Milan Kerman že na samem odboru za gospodarstvo, z sklepom smo vstopili v 
članstvo in s sklepom kot takim lahko tudi izstopimo – ugotovi se smiselnost tega članstva v tej firmi. 
Ta firma se je na nekaj razpisov prijavila a uspeha ni dosti – firme ki izstopajo tudi ugotavljajo, da ni 
to, kar so zastavili v osnovi in župan preda besedo predsedniku odbora, Petru Gruškovnjaku. 
 
Peter Gruškovnjak pove, oz. doda, da je občina pristopila k soustanovitvi v dobri veri, da bo ta firma 
začela inovativno delati in da bo industrijska branža v regiji zaživela a vidijo in preko medijev se sliši, 
da temu namreč zdaleč ni tako. Poleg tega imamo v občini druge projekte, ki jih je potrebno negovati in 
iz tega vidika je odbor na svoji seji tudi sprejel sklep, da se občina naj umakne  iz lastništva podjetja, 
ker ni videti dolgoročnega uspeha.  
 
Župan Milan Kerman nato  prebere predlog sklepa, s katerim se prisotni strinjajo. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0: 
 
Sklep št. 305/IV: 
 
Občina Beltinci ne namerava aktivno sodelovati pri poslovanju družbe MODEUS Inovacijsko 
dizajnerski center d.o.o. Murska Sobota in je zato pripravljena svoj poslovni delež odplačno 
prenesti na drugo pravno ali fizično osebo. 
 
 
AD 3 -  Potrditev zapisnika 18. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Pri tej točki dnevnega reda je župan v pregled prisotnim podal zapisnik prejšnje seje in povedal, da je 
le-ta bil zapisan v skrajšani obliki in je za njegove pojme še nekoliko predolg in ga bo treba še smiselno 
reducirati in ne cenzurirati.  
 
Stanko Glavač želi povedati oz. prosi, da na svoje izjave želi, da se preberejo in da bi bilo razumljivo in 
so besede premetane – na 3. strani – to bo še dorekel z tajnico in izjava na 9. strani, je napaka, saj 
mora biti zapisano, da gre za takso za obremenjevanje voda-to je vsebinska napaka in naj se popravi. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 306/IV: 
Sprejme se zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s predlaganimi 
spremembami ni dopolnitvami (pripomba Stanka Glavača na 3. strani in popravek besedila –
pravilno – taksa za obremenjevanje voda na 9. strani zapisnika). 
 
 
AD 4 -  Realizacija sklepov 18.  redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Pri tej točki dnevnega reda je župan Milan Kerman pregledal sklepe iz prejšnje seje in ugotovil njihovo 
realizacijo.  
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Glede predzadnjega sklepa št. 298/IV sprašuje Ivan Mesarič, če je bilo kaj več izpogajano ali ta cena 
kot je bila sprejeta. Pa mu župan Milan Kerman odgovori, da je bila cena taka kot je bila sprejeta. 
 
Simon Horvat pove, da naj se pri sklepu št. 293/IV dopiše, da je bil le-ta sprejeti  s popravkom. 
 
AD 5 -  Kadrovske zadeve: 
a) imenovanje predstavnika Občine Beltinci v Svet javnega zavoda 
Pomurske lekarne M. Sobota;  
 
Peter Dugar je s strani občine na dopis Pomurskih lekarn Murska Sobota obvestila komisijo, da poteče 
mandat članom v svetu zavoda. Komisija je pozvala vse svetniške skupine, svetnike in sam. svetnike 
pozvala da pošlje do 6.1.2009 predloge. Prejela je le-ta le en predlog-kuverta je bila datirana na 6.1., 
kar pomeni, da je vloga bila pravočasna in pravilna. Ob pregledu vsebine je bilo ugotovljeno, da je 
samostojni svetnik Igor Adžič predlagal Ivana Mesariča, kandidat je priložil svojo izjavo h kandidaturi. 
Komisija je takrat na svoji seji, ki je bila 19.01.2009 sprejela sklep, s katerim se občinskemu svetu 
predlaga, da za član v UO Pomurske lekarne Murska Sobota imenuje Ivana Mesariča, roj. 20.03.1951, 
stanujočega v Lipovcih št. 100/a, 9231 Beltinci. 
 
b) podaja mnenja k imenovanju kandidata za direktorja  
PIŠK M. Sobota. 
 
Peter Dugar je pri tej podtočki še podal ugotovitve komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki je o tem razpravljala prav tako na svoji 15. redni seji, ki je bila 19.01.2009. H gradivu je 
komisija dobila dopis Sveta PIŠK Murska Sobota in zapisnik 9. redne seje Sveta PIŠK Murska Sobota, 
kjer je le-ta potrdil kandidata Jožeta Vugrinca iz Bogojine 111 za direktorja PIŠK Murska Sobota. 
Občina Beltinci je na podlagi veljavne zakonodaje dolžna posredovati svoje mnenje na predlog 
kandidata PIŠK Murska Sobota in tako komisija občinskemu svetu s svojim sklepom št. 91 
občinskemu svetu predlaga, da poda pozitivno mnenje k predlogu kandidata Jožeta Vugrinca za 
direktorja PIŠK Murska Sobota.  
 
Župan Milan Kerman pove, da kot je prej Igor Adžič proceduralno oporekal njemu, tudi sedaj sam 
oporeka ker ne vidi soglasja Ivana Mesariča-v gradivu ga namreč ni priloženega. Igor Adžič ima potrdilo 
Ivanovega soglasja in potrdilo o poslani pošiljki, zakaj se to ni zgodilo,  pa bo mogel nekdo drugi 
pojasniti.  
 
Župan Milan Kerman samo pove, da se je Igor Adžič obregnil, ker ni bilo prejšnjega v gradivu in sedaj 
tudi tega ni v gradivu, vendar Igor Adžič to negira.  
 
Valerija Žalig ugotavlja spet da so vsi člani taki ali drugačnih svetov in komisij iz istih vrst, kot da v 
občini ne bi bilo drugih – pa ne gre to osebno na Ivana Mesariča, vendar se bo vzdržala, jo moti in ni 
prav in da se z njo strinja marsikateri občan. V naši občini je med njimi namreč veliko takih, ki bi 
želeli delati, pa jim ne pustijo.  
 
Sledi glasovanje o predlogih sklepov in sicer: 
a) 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 307/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci imenuje kandidata Ivana Mesariča, Lipovci 100/a, 9231 Beltinci, 
roj. 20.03.1951 v Svet javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota. 
 
b) 
Peter Gruškovnjak pred izvedbo glasovanja pove, da v njihovi svetniški skupini, podpirajo predlog in 
tudi prisotne poziva, da podprejo gospoda Vugrinca za direktorja PIŠK Murska Sobota. Prisotne 
namreč spomni, da je gospod Vugrinec bil v začetku novogradnje PIŠK-a v svojem prejšnjem mandatu 
direktor in je bilo delo njegovo kvalitetno in naj ga nadaljuje z enim mandatnim premorom, da uspešno 
inštitucija zažene kolesje, da ne bodo več kravali, kot so se dogajali. 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 308/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidata Vugrinec Jožeta, 
stan. Bogojina 111, za direktorja Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. 
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AD 6 -  pobude in vprašanja 
 
Štefan Ferenčak ima vprašanje da je bila umaknjena točka dnevnega reda – glede pravilnika o 
štipendiranju in pričakovala je njihova svetniška skupina, da bo na tej seji, pa je še vedno ni in 
sprašujejo zakaj? Daje pobudo, da naj se na naslednjo sejo pripravi pravilnik ker ne vidi razloga, da bi 
s tem odlašali, saj je izobraževanje pomemben del vsakdanja in je vedno bolj potrebno in cenjeno in 
vlaganje v to področje ni vstran vržen denar. Odbor je na to temo razpravljal in doda komentar – že leto 
dni se ukvarjajo na odboru z različnimi pripravami kako to izvesti oz. kako pristopiti k štipendiranju 
študentov  tistih poklicev, ki so iskani v regiji, možnosti in načinov je več – imeli so pomisleke, kar je 
pravno vzdržno kar podpira zakonodaj,a vsebine so se usklajevali, 26.01.2009 so sprejeli sklep, da do 
seje za proračuna se pripravi pravilnik, ki bi bil lahko potrjeni na seji občinskega sveta. Tema je zelo 
občutljiva in načini so predpisani z državno zakonodajo in so možnosti namenjati sredstev, pa moramo 
biti previdni, kar opozarja direktor občinske uprave in več možnosti je, razprava in potrditev na 
občinski seji bo povedala, če bo zadeva zaživela ali ne. 
 
Martin Duh  ima predlog-občina oz. župan naj takoj pristopi k potrebnim dejavnostim, da se začne z 
izgradnjo proti obrambnega nasipa ki je bil končan v 70-ih letih na koncu oz. začetku KS Melinci in se 
naj nasip podaljša do KS Ižakovci. Z dejavnostjo, ki jo izvaja gramoznica se je znižalo obrežje in je 
odprta točka cca. 90-100 m, kjer obrežja ni in je nevarnost vdora narasle reke Mure in istočasno 
predlaga, da se takoj tudi naroči študija o varnostnih razmerah v tej okolici, kajti gramoznica in 
obrambni nasip bi bilo potrebno, da strokovna oseba, da študijo o varovanju, da bodo krajani Melinec 
varni in da bodo varno spali. Drugo-že večkrat omenjena z izgradnjo ceste Beltinci-Gornja Bistrica je 
občina oz. takratni župan z referentom gospodom Senicom izdal lastnikom zemljišča obvestilo, kjer 
obljublja, da bo konec leta 1999 ob tej cesti na različnih mestih zgrajena služnostna pot širine 3 metre 
z leve strani, takrat na občinskem svetu prejšnjem predlagal desno stran in se sprejel sklep in je bilo 
obljubljeno, da bo izvedeno, čeprav so bila sredstva. Za informacijo pove, da je zemljišče vrednost v tej 
dolžini 3000 evrov,  sramota je za občino, da v takem času tega denarja ni mogla zbrati in ni bilo 
realizirano. DA ne govori o varnostnih razmerah, ki so sedaj dosti manjše, kajti občina se iz izgradnjo 
ceste naredila objekt, okolico pa ni uredila. Mnenja je, da je občina Beltinci oz. župan soodgovoren za 
vse tiste nesreče, ki se zgodili na tej cesti v križiščih, če bi bilo zreducirano tisto križišče, kot je bilo 
omenjeno na prvi točki prejšnje seje predstavnika Policije Murska Sobota, bi se tam ohranilo eno 
življenje, ki je usahnilo v lanskem letu. Sam je trdno prepričan, da je povzročitev te nezgode skliceval 
tudi na to križišče, na tehnične rešitve in bo tu nekdo odgovarjal. Enostavno je, da prosi župana, da do 
naslednje seje pove, če bo začel z izgradnjo teh traktorskih stez ali ne, vse ostalo bo odločalo sodišče v 
Murski Soboti, imajo zadosti podlage za to zadevo in bodo to speljali, saj se je že menil z advokatom, da 
mora čim prej pridi do efekta. Tretje kar pove, pa ob izgradnji dela kolesarske steze pokopališče Melinci 
je bila odpeljana iz dveh parcel zemlja, vprašanje njegovo je, kako je ovrednotena ta zemlja ali je to kdo 
plačal ali pa je izginilo, prosi glede gospodarnosti občine- je bila občinska zemlja, da bo upoštevano v 
izgradnji oz. ceni izgradnje ali pa da je nekdo plačal to zemljo, ko jo je prejel? 
 
Srečko Horvat daje pobudo-predlog, da verjetno ni člana občinskega sveta ali občana občine, ki ne bi 
bil ponosen na to, d da smo redki, ki imamo slovar beltinskega prekmurskega govora. Ta dva gospoda, 
ki sta zaslužna za to – gospod Franc Novak (zbral gradivo) in gospod Vilko Novak (uredil in pripravil 
strokovno za izdajo). Prva izdaja je bila leta 1985 v nakladi 800 izvodov in je 1996 bila druga izdaja 
tega slovarja in kar ga je spodbudilo za to, je to, da v lanskem letu hotel kupiti in je doživel da ne v 
občini in ne v Ljubljani in ga ni in se ga ne da dobiti, tudi na občini ga ni in predlaga, da se pristopi k 
3. ponatisu  slovarja in kazalo bi, da se to zgodi v letu 2009 tudi za razloga, ker v letu 2009 se 
praznuje 90. letnica rojstva Vilka Novaka. Se potrudil in je stopil v stik z Pomursko založbo Murska 
Sobota, glede tega kakšni so postopki in tako naprej. Čez čas je dobil odgovor, kjer so se potrudili in 
pripravili vsa soglasja in povprašali dediče in sorodnike ki morajo za to znati da so dali soglasje in 
pripravili torej ponudbo odvisna je cena knjige od števila izvodov tiskanih knjig in se giblje od 13, 83 
do 9,66 evra + DDV Predlaga občinskemu svetu, da predlog podpre, da se pristopi k ponatisu slovarja, 
ker je med 7 ali 8 v Sloveniji in bi bili ostali tudi na to ponosni, mi se lahko s tem pohvalimo, saj je v 
njem zbranih 8000 besed. V Vestniku je pok. Štefan Smej zapisal ob izdaji prve knjige in sicer pravi, 
da so mnoge zapisane besede redko uporabljajo ali opustili, zato je vredno, da se slovarskih zapisov 
obvarujemo pred izgubo besednega zaklada. Srečko Horvat preda dopis z podatki Pomurske založbe 
Murska Sobota županu (ali se gre v nakup knjig, ali se sofinancira  izdajo naklade). Peter Gruškovnjak 
prosi kopijo dopisa za UO ZTK Beltinci. Župan pove, da bo ponudba proučena tudi s strani proračuna 
in odbor za družbene dejavnosti. 
 
Jožica Pucko postavlja vprašanje, ali je naša občina dobila že kaj finančnih sredstev za obnovo 
poškodovanih cest, ki so nastale ob izgradnji avtoceste? Občina sredstev ne bo dobila, ampak bodo 
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izvajalci popravili ceste – sredstev ne bo, vzpostavili bodo prvotno stanje, tako je v državnem 
lokacijskem načrtu zabeleženo, podaja odgovor župan Milan Kerman svetnici Jožici Pucko. 
 
Simon Horvat daje vprašanje ali pobudo, kako daleč so razgovori z MO Murska Sobota za povezovanje 
kolesarskih cest med občino Beltinci in Mursko Soboto na lokaciji Bakovci-Dokležovje. Tu je za občino 
ni velikega zalogaja, ker je 200 m, vse ostalo je k.o. M.Sobota. Ugotavlja se, da iz gradenj kolesarskih 
stez MO Murska Sobota namreč prehaja na modernizacijo kolesarskih stez, in bi bilo dobro, da se 
dogovorijo, da se ta odsek dogradi. MO prične z projektom razsvetljevanja kolesarskih stez in ko bo to 
začela, bo gradnja okrnjena. Župan pove, da pogovori potekajo, so usklajevali proračun v MO Murska 
Sobota in ta čas še ni bil z županom MO Murska Sobota pod tem vprašanjem. 
 
Martin Virag  pove, da se njegovo vprašanje nanaša na Tekoči transfer – izobraževanje odraslih (v 
proračunu 2009 pod 9044133195) UO ljudska univerza, Regionalno središče, ipd.  dobijo sredstva v 
višini 7.220,00 evrov. Zanima ga, ali so za to postavko izdelani kaki kriteriji in kakšni, ali se za 
pridobitev teh sredstev opravljajo kaki razpisi in kdaj in kje če se ter kdo se skriva, če je pod ipd. in v 
kaki višini je kdo dobil ta sredstva. To vprašanje postavlja za to, ker Srednja zdravstvena šola Murska 
Sobota ima tudi program izobraževanja odraslih (3+2) in iz občine ima dosti vpisanih učencev – 
odraslih. Tako pridobljena sredstva bi se porabila za ogrevanje šole (popoldan), »prevozne stroške in 
malice« pogodbenih učiteljev ali  pa za zmanjšanje šolnine. Prosi za pisni odgovor. Prav tako pa podaja 
še pobudo, da se pripravi pravilnike za take primer in se opravi razpis (za TD, KUD-e v občini, to 
obstaja in za manjše zneske se društva morajo tudi prijavljati).  
Ipd. je dodan, kjer se predvidevalo za leto 2009 opravijo zadeve, kot se predlaga, tudi odbor za 
družbene dejavnosti je že razpravljal o tem in se bo razpis dalo za vse šole, ki izobražujejo te profile, da 
bi sofinancirali  - odbor za družbene dejavnosti na tem že dela, kot je dodal predsednik Peter 
Gruškovnjak, je le-ta že sprejel ustrezen sklep št. 63 na podlagi katerega se pripravi pravilnik za 
sofinanciranje izobraževalnih programov za odrasle iz prejšnje  13. redne seje odbora. Martin Virag je 
zadovoljen z tem odgovorom in pisnega ne potrebuje.  
 
Andrej Vöröš želi podati odgovor na vprašanje Martina Duha glede nasipa. Na zadnji seji odbora za 
zaščito in reševanje je obravnaval tovrstni problem in če se zamislimo, je v Avstriji dosti snega zna priti 
do visokih voda tudi v naši občini in je bilo povedano, da se strani župana, ki se je pogovarjal z 
predstavnikom vodnega gospodarstva Mura Murska Sobota in nekako je s strani države obljubljeno, da 
bi bila sredstva bila zagotovljena v to smer, če se bo to uresničilo, se bo letos delal ta nasip. Dodatno 
vprašanje postavlja, lastniki zemljišč za kolesarsko stezo Lipovci-Dokležovje ga pitali, kdaj bo le-ta 
izplačana. Župan pove, da so odmere v teku, dodatno pa še odgovarja, da je v planu ministrstva za 
okolja in ministrstva za promet ko se začela graditi AC (štajerski del), je bil dogovor podpisani da se 
zemlja mora na ta nasip od Petanjec do Lendave navoziti., žal do uresničitve ni prišlo in se marsikaj 
odpeljalo v druge smeri oz. drugam, kljub temu bo pobuda dobrodošla in bo šla naprej.  
 
Peter Dugar pove, da se pobuda nanaša na 15. redno sejo sveta, ko je  bila na takratni seji 
obravnavana točka dnevnega reda št. 5 – predstavitev projekta o izgradnji kanalizacije v Občini 
Beltinci. Sam je takrat predlagal sklep, kjer se šlo za odškodnino ali rento za vas Melinci in potem je 
imel na seji pripombo na zapisnik, kjer se izpisal zadnji del sklepa in si je zadnje dni v decembru 
lanskega leta ogledal posnetek te seje skupaj z direktorjem občinske uprave in tajnico in namreč stvar 
je v tem, da je sklep izpisani zadnji del sklepa izpisani. Takrat je predlagal širši sklep ampak se je 
razvila debata okoli višine odškodnine oz. rente in se sklenilo in ko se sprejelo ni nič omenjeno. Samo 
predlaga, da se občinska uprava do naslednje seje prouči in vsebino pripravi, da se sklep izpiše v celoti 
kot mora biti oz. kot je bil predlagani. 
 
Marjan Maučec poda pobude glede proračuna – 3 pobude so bile dane županu že tudi in sicer prošnja 
Strelskega društva Gančani za nakup orožja, gospod Ternar Tomislav – igralec v tenisu in končuje 
svoje obdobje in je reprezentant in glede Čolnarjev Dokležovje, so dali vlogo za nakup zemljišča, naj se 
da na proračun. Dodatno pa daje pojasnilo glede nasipov. To je resnica, kot je župan povedal, je 
dogovor bil podpisani a se ne izvaja-zadnji del proti Petišovcem, so pogodbe v reviziji. Naj občina pošlje 
apel, da je to ogroženo območje za ljudi in njihovo premoženje in dejansko ima težo in vse atribute, da 
lahko na to opozori.  
 
Martin Duh daje repliko županu glede  - je zadeva zelo nevarna  (pokaže skico) je odprtega prostora 
100 m, aktivnosti, ki jih gramoznica izvaja, se je naraven teren znižal in je nižje 1 m in če pride do 
malo večje vode je že vdor v gramoznico in naprej. Tu bi bilo potrebno začasno nekaj narediti sedaj in 
ne pozneje, lahko je to že za 3 tedne tu.  
 
Ivan Mesarič replicira Martinovo izjavo, da se naj vzame resno, ker se neodgovorno ne morejo obnašati. 
Želi pa župana vprašati, če že ima informacije protihrupne ograje v Gančanih med ekoduktom in 
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prehoda v Ivanjcih, sprehode je opravil in je zvočno onesnaženje enormno. Pred sejo ga je tudi 
predsednik KS Lipovci prosil, če spomni župana, da so julija poslali dopis iz KS Lipovci glede dveh 
ležečih policajev na cesti Lipovci-Gančani in otokov, ki bi upočasnili promet – lahko odgovori njemu ali 
svetnikom. Želi predsednik KS Lipovci, da korespondenca teče kot se temu šika. Drugo kar ga spomnil 
parcelacija dela Lipovec – krčevina kjer so vse stvari in sprašuje, če bi občina lahko določene stvari 
suportirala, sam nima tega vedenja, če lahko pove sedaj, ali dajo odgovor, ker mogoče se pojavljajo isti 
problemi. Župan bo proučil te zadeve – glede ležečih policajev je povedal kako je, na njihovem svetu je 
že pojasnil in bodo še enkrat tja šli. Glede parcelacije – misli, da je na novo in bo proučil.  
 
Stanko Glavač glede na to, da je prišla pobuda za križ proti Lipi, da bi občina sofinancirala, dobili so 
na KS Beltinci dobili račun – se ne izogibljejo stroška – imamo za sakralne objekte tudi v proračunu 
določena sredstva rezervirana in prosi, če bi lahko pristopila občina k sofinanciranju, da se to reši čim 
prej.  
 
Sejo je zapustil Stanko Glavač zaradi nujnih opravkov ob 19.45 uri. 
 
Župan Milan Kerman glede na to, da je minilo 1,45 minut od začetka seje, predlaga 15 minutno pavzo. 
 
 
AD 7 - informacija javnega značaja o izplačilih za opravljanje funkcij v Občini Beltinci za 2008 
 
Župan Milan Kerman pri tej točki pove, da je samostojni svetnik Igor Adžič naslovil na občinski svet 
željo po tem, da se obrazloži (zaradi velikega interesa širše javnosti), kako je z nadomestili vseh tistih, 
ki karkoli opravljajo funkcije v občini. Glede na dejstvo, ker točka ni bila pripravljena v skladu z 
poslovnikom občinskega sveta, ampak je bila to - ene vrste pobuda, je smatral, da jo uvrsti pod točko 
kot stališče oz. kot informacijo javnega značaja o izplačilih za opravljanje funkcij v Občini Beltinci. On 
kot župan Občine Beltinci, ki neprofesionalno opravlja funkcijo župana je v skladu z veljavno 
zakonodajo – zakonom o lokalni samoupravi upravičen do polovičnega zneska brez dodatka za delovno 
dobo. Župan je v letu 2008 kot nadomestilo za opravljanje funkcije prejel 18.000 evrov bruto - 14.000 
evrov neto, nekaj manj kot 1200 evrov mesečno. To ponovi še enkrat – kar znese polovico, kot če bi 
profesionalno opravljal svojo funkcijo. Od tega znesejo cestnine, parkiranje in dnevnice 60 evrov. 
Župan namreč, ko gre v Ljubljano racionalno izkoristi čas  in se ne potika po Ljubljani in opravi svoje 
delo in gre nazaj domov in ne piše dnevnic, torej to ni premalo, kot je menil Ivan Mesarič. Naslednje 
vprašanje, ki se je porajalo je namreč vezano na direktorja občinske uprave, ki je dobil plače, brez 
dodatka za delovno dobo  v višini 35.759,24 evrov bruto. Dobila je občina od gospe v.d. direktorice ZTK 
Beltinci, Ele Horvat pisno soglasje o tem,  da se njeno uspešnost tudi lahko predstavi, kar znaša 3.546 
evrov bruto. Prav tako je to soglasje bilo pridobljeno tudi od strani NS Komune JKP Beltinci o  javnosti 
podatka o njihovih zneskih oz. višinah sredstev pridobljenih v lanskem letu. Prisotni so v tabelah, ki 
jih je pripravila računovodska služba prejeli tudi podatek o višini sredstev članov in predsednikov 
delovnih teles. Pri tej točki je tudi prisoten finančnik Štefan Činč, ki je prisotnim lahko v nadaljevanju 
podal dodatne obrazložitve oz. informacije.  
 
Igor Adžič se zahvalil županu in sodelavcem občinske uprave ki so prvič v šestih letih izčrpno pripravili 
poročilo, na podlagi zakona o dostopu informacij javnega značaja, iz katerega so razvidna izplačila za 
opravljanje funkcij v naši občini, ker so vsi prejemniki davkoplačevalskih, javnih sredstev.  
Pobuda za to točko kot tudi namen je bil pošten. Pot zanjo ga je vodila v maj 2007, ko je takratna 
civilna iniciativna pridobivala informacije, kako bogato so plačani občinski svetniki, pozneje 3 oddaje 
nazaj na CATV je župan na javni oddaji dobil vprašanje gospoda Janeza in skupine volivcev, ali so 
nadomestila samostojnih svetnikov Adžiča in Mesariča zakonito opredeljena. Mora povedati, da v tem 
občinskem svetu nista samo samostojna svetnika onadva ampak tudi  še Činč Roman in Jožef Horvat 
in imajo vsi enake pravice na podlagi akta, ki je bil sprejeti 2004 leta in takrat tudi je veljal in se začel 
upoštevati v davčnem letu 2008-do takrat se ni izvajal in ne zakon o političnih strankah tudi ni bil 
pravilno upoštevan oz. le-te niso bile zakonito financirane – poseg v pravice za nazaj je težko posegati, 
ker je potrebno namreč opraviti revizijo in so tako etični in ne bodo to počeli. Gospodu Janezu želi 
povedati da je občina na službo Vlade RS za lokalno samoupravo naslovila vprašanje o financiranju 
zakonitosti in veljavnosti objavljenih odlokov. Zadnji odgovor je prispel 11.11.2008 – v nadaljevanju 
prisotnim prebere vsebino v delu, ki se nanaša na financiranje strank in samostojnih svetnikov. Plače 
vseh zaposlenih vključno z direktorjem občinske uprave so v skladu z zakonom in ne izražajo 
nobenega kančka dvoma, da to ne bi bilo zakonito. Prav tako poudarja, da so vsi izvedbeni akti, ki 
opredeljujejo plačila občinskih funkcionarjev (župan, podžupan, svetniki) brez kančka dvoma prav tako 
zakonsko opredeljeni. Razlika je v tem, ali so normativno postavljeni znotraj plačilnih razredov oz. 
procentualnih razredov do maksimalne, srednje ali minimalne meje. O tem odloča občinski svet sam, 
za uslužbence določa župan sam ali njihovi normativni kriteriji za javne uslužbence. Nobenega dvoma 
ni, da bi bilo kaj narobe, zato pa v javnosti ni bilo potrebno nekaterim posameznikov širiti negativno 
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energijo. Župan je opisal svojo prejemek-etično, korektno  in je tudi predstavil plačo direktorja 
občinske uprave. Sam pa bo predstavil za področje za občinski svet. Vseh 19 članov občinskega sveta, 
ki so se udeleževali sej občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta kot predsedniki ali člani le-
teh so prejeli bruto 29.945,52 evra a primerjavo pove – vsi svetniki plus zunanji člani odborov so 
prejeli 60.009,74 evrov. V nadaljevanju je javnosti in prisotnim podal podatke, koliko dobijo sredstev 
stranke iz proračuna na podlagi veljavnega pravilnika kot tudi samostojni svetniki ter vrednosti oz. 
zneske, ki so jih dobila delovna telesa občinskega sveta. Tabela predstavlja informacijo javnega značaja 
in si jo lahko vsak pogleda. Župan je predstavil svoj prejemek in je povedal, da je privarčeval, vendar 
pa so tudi svetniki privarčevali in to kar 71,54 % omenjenega zneska.  Povprečno izplačilo na svetnika 
je torej bilo v letu 2008 1.576,08 evra bruto, kar pomeni 28,46 % dovoljenega limita, kar bi ga svetnik 
lahko prejel. V grobem to pomeni, da hodijo na občino – posebej tisti, ki aktivno delajo za seje in 
pripravljajo gradiva – za 4 leta dela nadomestilo, ki bi ga lahko zaslužili v enem letu. Tu se namreč po 
njegovem mnenju kaže kvaliteta tudi v tem kako so sredstva potrošili. 
 
Valerija Žalig  pove, da je tudi ona samostojna svetnica  in doda, da je sredstva prejela stranka SD, kar 
je etično in pravilno, saj so jo kandidirali oni in so imeli tudi oni stroške in se s tem strinja.  
 
Ivan Mesarič želi svetnike spomniti, kar je Igor Adžič v svoji razpravi  že nakazal, da se dobiva manjši 
del sredstev. Spomni tudi, da župan in direktor občinske uprave glede na zakonodajo prejemata 
maksimum, oni pa so si določali kot je sedaj razvidno le 40 % tistega, kar bi lahko dobili. Ko so pred 
časom sprejemali pravilnik, ugotavlja in kot je pregledal tudi prejšnji stari pravilnik, so v njem svoje 
sejnine pustili na istem, ob tem da so že doslej imeli nizke sejnine, županova in direktorjeva plača pa 
sta se povišali.  
 
Peter Gruškovnjak pojasni prisotnim, kako vidi svojo vlogo kot vlogo člana občinskega sveta. Očitki 
glede sejnin in zneskov, kot je bilo povedano ne bo govoril, je pa razvidno, da so dosti pod tisto mejo, 
kar jim zakonodaja omogoča. Kot vodja svetnik  in vodja svetniške skupine SDS na sejo občinskega 
sveta za pripravo in sejo trajanje porabi v povprečju 20 ur za sejo občinskega sveta – da se posvetujejo, 
to je vse čas priprave na sejo. Če pa kdo smatra, da so dobili preveč, naj to javno pove in naj se ne 
skriva za imenom civilne iniciative in naj ne ruši legitimno izvoljenih članov občinskega sveta in 
delovnih teles občinskega sveta.  
 
Štefan Činč korigira so sedaj povedano od strani predgovornikov v smislu, da  župan in direktor 
nimata maksimuma ampak sta določena točno po predpisih, kam padata v kateri razred in si le-tega 
ne moreta izbirati. Uredba o razvrstitvi funkcije v plačni razred je bila sprejeta leta 2007. Pojasnil je 
tudi vsebino novega pravilnika, kako je z višino sejnin oz. nadomestil.  
 
Marjan Maučec je obrazložil svoj podatek oz. znesek, koliko je dobil v lanskem letu in resnici na ljubo 
je tudi to dejstvo, da je za našo občino pridobil kar milijonske zneske in upam, da mu tega zneska kot 
ga je dobil kot svetnik ne bo potrebno vračati. 
 
Simon Horvat   iznese vprašanje o tem,  zakaj se  je po novem pravilniku zmanjšala letna nagrada 
predsednikom KS-ov za 50. Kot svetnika in občana ga to zelo čudi in sprašuje, če je temu res tako? 
Finančnik v občinski upravi, Štefan Činč pove, da je nagrada predsedniku bila napisana dejansko 
polovico tistega, kar bilo predvideno v starem pravilniku, to je res. Polovica zadnjega znanega bruto 
zneska povprečne plače  v RS izplačane kot neto plača – ni to direkten poseg v pravice predsednika KS-
a, ker vpliva na to občinski svet nima. Bil je izvedeni pred časom tudi  sestanek predsednikov KS-ov, 
kjer so bili vsi prisotni o tem  seznanjeni in kjer jim je bilo tudi povedano, da imajo zagarantirano tisto 
svojo polovico, če pa je svet KS-a zadovoljen z njihovim delom, pa lahko sprejmejo tudi sklep, na 
podlagi katerega se da znesek, kot se je plačeval do sedaj.  
 
Ivan Mesarič opozarja prisotne, da je dejstvo v tem, da so se  premiki v plačilih javnih uslužbencev 
namreč so se zgodili po  zakonodaji, se opravičuje se, če je bilo maksimizirano, ne usporava nihče, 
vendar pa pristanejo na to, da se dvigajo stvari in bar sam je priznal, da je tisto točko slabo predelal, 
starega pravilnika ni gledal in higiensko bi bilo, tu so ljudje ki vlagajo dejansko so tudi, če se njihovi 
osnovi dviguje evrsko, bi bilo higienično, da se tudi članom tega sveta in delovnih teles dviga. Če pa 
niso za to, dobro, torej to zaključiti sedaj tu še po polletjih na 6 mesecev dvigovala osnova županske 
plače. Lahko se procente popravi v pravilniku in je zadeva zaključena.  
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AD 8 -  potrditev javnih del v Občini Beltinci za leto 2009 
 
Župan pri tej točki pove, da je občina kot naročnik in sofinancer kandidirala na razpisu javnih del v 
letu 2009 pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Odobrenih je bilo 15 programov s skupno 
45 delovnimi mesti.   
 
Občinskemu svetu se predlaga, da potrdi predlagani in s strani ministrstva potrjene programe javnih 
del za leto 2009. 
 
Peter Gruškovnjak kot predsednik odbora za družbene dejavnosti želi povedati,  da glede na to, da se 
zavedamo, kakšni je socialni problem tudi v naši občini kot tudi  v državi, pridobiti preko ministrstva 
45 možnosti zaposlitev preko javnih del, bi bilo zmotno in zgrešeno, če tega ne bi podprli kot občinski 
svet. Pomembno je, da se blaži sociala v občini, naj prisotni podprejo te programe kot je dal pozitivno 
luč tudi odbor za družbene dejavnosti na svoji seji.  
 
Simon Horvat prosi odgovor na svoje vprašanje, če so delovna mesta za romska naselja v programu 
javnih del mišljena za ureditev le-teh (za obe naselji tako v Dokležovju in Beltincih ali samo v 
Beltincih)? Glede humanitarne dejavnosti pa ga tudi pod točko 6. zanima kaj je pri tem mišljeno. 
Župan Milan Kerman mu poda izčrpen odgovor in svetnik je z odgovorom zadovoljen.  
 
Srako Regina zanima, kdo plača zaščitne obleke za javne delavce kot tudi varstvo pri delu - 
izpopolnjevanje – plača jih občina  kot tudi občina mora poskrbeti za to, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki 
jih delavci, ki delajo preko teh programov morajo izpolnjevati. 
 
Nadaljnje razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan predlagal v sprejem sklep kot je bil predlagani.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje. ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 309/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlagani in s strani ministrstva potrjen program javnih 
del v letu 2009 v Občini Beltinci. 
 
AD 9 - gospodarjenje s prostorom in vrednotenje le-tega v Občini Beltinci 
 
Pri tej točki dnevnega reda, kjer je v uvodu župan takoj pojasnil, da bi proceduralno morala ta točka 
izpasti, je besedo dobil avtor oz. predlagatelj te točke, svetnik Ivan Mesarič ki se je zahvalil županu in 
odpira temo, ki bo občinsko politiko  zaposlovala do konca tega mandata, ker ugotavlja, da se na tem 
področju – gospodarjenje s prostorom ni zelo izkazala. Kot svetnik ugotavlja, da občina nima 
zaposlenega človeka, ki bi imel ustrezno izobrazbo in znanja za to področje. Posledica tega je namreč, 
da občina nima izdelane oz. izoblikovane strategije na kakšen način in s kakšno ceno gospodariti z 
zemljišči v občini. Iz dokumentov namreč izhaja, da ima občina preveč nepozidanih stavbnih zemljišč, 
pojavljajo pa se težnje, da bi jih še povečali in tako naredili nepopravljive gradbene posege na 
kmetijskih zemljiščih. Prostor je le največ, kar ima občina, smo stičišče železnice in avtoceste in to 
doslej občinska politika ni znala ovrednotiti in prodati. Predlaga, da se skozi razpravo na Občinskem 
svetu se odstre tančico s prej omejenih priložnosti ter da se zadolži župana, da pripravi vizijo razvoja 
ter iz nje izhajajočo strategijo za obravnavo na občinskem svetu, ki bo potem podal smernice razvoja 
le-tega. Vzporedno bi oblikovali tudi strategijo OS o vrednotenju nepremičnin, da bi dosegli nivo, kot ga 
dosegajo v nam primerljivih občinah. Pri tej točki predlaga sprejem treh sklepov in sicer: (1.Občinski 
svet zadolži župana Občine Beltinci da pripravi vizijo gospodarjenja s prostorom v Občini Beltinci ter 
predstavi strategijo za udejanjenje le-te, 2. občinsko upravo je potrebno kadrovsko okrepiti z 
relevantnimi kadri (visokošolska izobrazba) za gospodarjenje s prostorom, 3. da je v zelo kratkem času 
je potrebno pripraviti študijo prometa z zemljišči v industrijski coni Beltinci, vrtina Beltinci, 
gospodarsko središče Lipovci, kolesarske steze ter iz študije izhajajoč predlog vrednotenja na višjem 
nivoju (sprejetje prostorskega plana) za doseganje višje dodane vrednosti.  
 
Marjan Maučec je glede prostorskega plana spomniti nazaj 7 let – ko je na odboru za urbanizem 
predlagal, da bi vse krajevne skupnosti  predlagale spremembe in dale pripombe. Mislil je, da se na ta 
način pride prej do prospekta. Mnenje je, da je svoje kot svetnik naredil.  To bi bila osnovna vizija, da 
bi se videlo, kje kaj storiti in ne bi bilo kampanjskega reševanja. 
 
Peter Gruškovnjak jasno in argumentirano podpira Mesaričeve predloge sklepov  in pove, da že nekaj 
časa niso bili zadovoljni s cenami in ključem po kakšnem se je prišlo do takšne cene. Dodatno želi 
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prisotnim pojasniti, da se ob gradnjah kolesarskih cest tudi govori, da bi se naj zemlja prodajala in 
sprašuje kako je v pogodbah opredeljeno. Prav tako apelira na odbor za urbanizem, da naj se zavzame 
za strategijo prostora in poda s tem temelje nadaljnjega razvoja. 
 
Župan odgovori, da je pogodba z izvajalcem bila sklenjena tako, da ne sme nihče nikomur prodati zelje, 
ampak jo je potrebno deponirati na deponijo v bližino gradbišča in s tem bo omogočeno, da se uredi 
okolica cest.  
 
Simon Horvat daje repliko predgovornikom v smislu, da je odbor pregledal in obravnaval prostorske 
plane in obravnaval in sprejemal predloge, ki so bili s strani zainteresinranih predlaganih.  
Glede zemlje pa pove, iz izkušenj Dokležovja, da je bilo možno dobiti višek zemlje ki je ostajala pri 
gradnji. 
 
Peter Gruškovnjak replicira in želi dodati, da je v začetku mandata prosil, da se za prejšnji mandat in 
tudi sproti beležijo in dostavijo vsi nerealizirani sklepi. Sprašuje se, zakaj se njegova pobuda ni v 
začetku mandata spoštovala. Obenem svetnike poziva, naj se vložijo maksimalni napori, da nam naši 
otroci ne bodo očitali, da nismo imeli ustrezne strategije razvoja. 
 
Štefan Ferenčak izrazi razočaranje, da se je zgodila Luka in da je sploh prišlo do tega vprašanja. To 
tematiko je že večkrat načenjal in se sprašuje, kje so cilji, kajti za vsako vizijo morajo biti cilji. Želi 
povedati, da se zamuja ker je že druga polovica mandata za njimi. Glede drugega sklepa  o dodatnem 
zaposlovanju pove svoje mnenje, da ima župan sam pristojnosti zaposlovanja in ne more nihče 
zapovedovati oz. diktirati koga naj zaposli. 
 
Igor Adžič  pove, da so njegovi nameni dobri, problem pa vidi, da bi se naj dogajalo za hrbtom 
svetnikov, ki bodo potem soodgovorni. Ključen problem je bil prihod Luke Koper in tu vidi največ tega.  
Nikoli ni dvomil v nikogar, da bi imel slabe in nepoštene oz. neprofesionalne namene, vendar pa na 
koncu bomo uspešni vsi skupaj, če bomo omogočili takšna dejanja, ki bodo prinesla razvoj in 
napredek. Mnenja je, da so ta zemljišča vredna več in bi bilo potrebno izpogajati večjo ceno.  
 
Marjan Maučec replicira Igorja Adžiču  da v določenih delih razprave ni imel prav, kajti potrebno je 
pogledati tudi Zakon o kmetijstvu iz leta 2003 
 
Peter Dugar se strinja z Ivanom Mesaričem in vsemi rapravljaci. Ta prostor bo treba nastaviti na tisto 
mesto, kjer se ne bo pripisovalo zaslug ampak se gre za ljudi, ki s to zemljo živijo. Želi ljudem povedati, 
da naj svojo zemljo ustrezno vrednotijo.  
 
Štefan Ferenčak replicira, da je vse to prav, vendar so pomembna tudi delovna mesta, ki bodo nastala, 
smo res  na repu razvoja, kar se vidi tudi iz tega, kako se prodajajo nepremičnine v tem področju. 
Resnic je namreč več, odvisno od tega iz katerega zornega kota jih gledamo. 
 
Ivan Mesarič želi podati repliko, da si ne drzne prepovedovati komurkoli da zemljo proda in vsakemu 
svetuje samo, da se ustrezno izpogaja za ceno. Spomnil je na postopek, ki bi moral biti izveden v zadevi 
Luka Koper.  
 
Marjan Maučec v svoji repliki čuti razočaranje in spomni na postopke sprejemanja prostorskih aktov. 
Prav tako spomni, da bo verjetno precej težav na kmetijskem ministrstvu glede pridobitve soglasij.  
 
Župan Milan Kerman je dodal, da ona sam ne more kupovati kot tudi ne ničesar prodati brez 
občinskega sveta. Obenem je spomnil, da tudi država pri gradnji AC ni ustrezno vrednotila zemljišč 
tako kot bi radi sedaj nekateri povedali, da država prodaja po visokih cenah. V nadaljevanju je 
povedal, da prihaja mnogo investitorjev k njemu na pogovor vendar želijo ti ostati anonimni do 
zaključka svojih projektov oz. do tistega časa, ko bodo ustrezno lahko prezentirali na občinskem svetu. 
Kajti mnogokrat nimajo še zaključene finančne konstrukcije oz. prihajajo samo z idejami o nekih 
gradnjah. Iz tega razloga ne more že takoj na začetku vse to razglasiti oz. javnosti predočiti, ker še 
vedno pride do sprememb se investitor več ne pojavi. Občinski svet ima pravico, da ljudem pove svoje 
mnenje, misli pa, da ne more prepovedati nekomu, da svojo lastnino prodaja po ceni po kakršni želi oz. 
se je izpogajal, prav tako pa občinski svet kot politični organ tudi ne more odločati o cenah v imenu 
nekoga drugega.  Noben postopek ni bil zgrešen do sedaj, prav tako pa se strinja z Marjanom 
Maučecem, da bodo še velike težave pri nadaljnjem pridobivanju soglasij. Roki za sprejem občinskega 
prostorskega načrta je 31.12.2009 in s tem odgovarja Petru Dugarju, glede zamude pri sprejemanju 
aktov.  
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Ivan Mesarič predlaga sprejem sklepov pri tej točki,, kajti župan želi to točko zaključiti. Glede na 
pobudo Štefana Ferenčaka umika sklep št. 2 in je to le pobuda, da je občinsko upravo kadrovsko 
okrepiti. Predlaga pa svetu sklepa, ki ju glasno tudi prebere.  
 
Župan pove, da je prvi sklep v pripravi pri izdelovalcu prostorske dokumentacije, obenem pa opozori, 
da bodo vsi dobili poziv k podaji vizije  gospodarjenja s prostorom, kajti če bomo delali skupaj kot team 
bo verjetno lažje. 
 
Štefan Ferenčak obrazloži glas v smislu, da njegovo mnenje za to področje že vsi dobro poznajo in bi 
bilo potrebno že davno to imeti. Za način, kako se to sprejema, njihova njihova svetniška skupina ne 
bo glasovala,, kajti ob tako pozni uri, je tema preresna,  zasluži vso pozornost in konstruktiven dialog 
in tega nocoj ni bilo. 
  
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 310/IV: 
1. Občinski svet Občine Beltinci zadolži župana Občine Beltinci, da pripravi vizijo gospodarjenja 
s prostorom v občini ter predstavi strategijo za udejanjenje le-te. 
2. V zelo kratkem času je potrebno pripraviti študijo prometa z zemljišči v industrijski coni 
Beltinci, vrtina Beltinci, gospodarsko središče Lipovci, kolesarske steze ter iz študije izhajajoč 
predlog vrednotenja na višjem nivoju (sprejetje prostorskega plana) za doseganje višje dodatne 
vrednosti. 
 
 
Župan Milan Kerman je sejo prekinil in pove, da se bo z ostalimi točkami te seje nadaljevalo 
12.02.2009.  
 
 
Zapisnik je bil pripravljen na podlagi tonskega zapisa, ki se hrani v arhivu Občine Beltinci. 
 
 
 
Zapisala:          Župan: 
Lilijana Žižek         Milan Kerman 


