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Občinski svet 

Z A P I S N I K 
16. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci, 

ki je bila 25.09.2008 ob 18.00 uri 
v prostorih sejne dvorane Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, Beltinci 

 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Peter Dugar, Martin Duh, Jože Erjavec 
Štefan Ferenčak, Stanko Glavač, Peter Gruškovnjak, Jožef Horvat, Srečko Horvat, Simon Horvat, Ivan 
Mesarič, Ana Nerad, Jožica Pucko, Regina Sraka, Martin Virag, Andrej Vöröš,  Valerija Žalig. 
  
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Marjan Maučec.  
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: član Nadzornega odbora Občine Beltinci, Zdenko Škraban, Venčeslav 
Smodiš-direktor občinske uprave, Janez Senica – svetovalec I. v občinski upravi, Štefan Činč – 
finančnik v občinski upravi. 
 
SEJO VODIL: Milan KERMAN, župan. 
 
Župan Milan Kerman je pozdravil prisotne in prebral vsebino dnevnega reda, po točkah kot so bile 
navedene na vabilu za sklic 16. redne seje. Ugotavlja, da je prisotnih 15 članov občinskega sveta, zato 
se lahko z sejo verodostojno nadaljuje in sprejema sklepe.  
 
Razprava o dnevnem redu, ki je bil posredovani na vabilu za sejo. 
 
Ivan Mesarič je povedal, da glede na to, da je dal za prejšnjo sejo pisno pobudo, da se o njej razpravlja, 
vendar ker je bil zdravstveno zadržan ni mogel priti na sejo, je bilo rečeno v pobudah in vprašanjih 
gospoda Maučeca, da se da na naslednjo sejo, da iz zapisa ni razvidno, da se umesti točka, ki jo je 
predlagal na to sejo ali ne, sedaj torej predlaga, da se ta umestitev gospodarskega središča Lipovci da na 
dnevni red, ima dopolnitev te točke z dodatno obrazložitvijo, kar zahteva poslovnik in če bodo člani 
predlog podprli, predlaga, da se ta točka umesti za 7. točko dnevnega reda – ostale točke pa se tako 
preštevilčijo. Dopolnilno gradivo je predal županu Milanu Kermanu.  
Točka dnevnega reda ni bila  uvrščena pri pripravi gradiva, ker je le-to komaj sedaj posredovano, sedaj 
pa predlaga župan Milan Kerman dopolnitev dnevnega reda, lahko bi bila pod pobude in vprašanja, če 
pa Ivan Mesarič strinja,se lahko uvrsti  pred točko »razno« in se preštevilči na 13 točko.  
Predsednik statutarne komisije, Igor Adžič je pričakoval od župana kot se na seji komisije v ponedeljek, 
22.09.2008  zmenili, da se razširi dnevni red z točko o dopolnitvi odloka o proračunskem skladu občine 
Beltinci za razvoj obrti in podjetništva. Ne ve, če je preslišal, predlaga, da se tudi to upošteva. 
Torej se spremeni dnevni red, tako, da se sprememba odloka o proračunskem skladu uvrsti za točko o 
spremembi odloka o proračunu, predlog Ivana Mesariča o umestitvi gospodarskega središča Lipovci se 
uvrsti pred točko razno, tako da bo skupaj na tej seji 14 točk dnevnega reda.  
Najprej pa je podal župan Milan Kerman na glasovanje predlog Ivana Mesariča, da se njegova točka 
umesti oz. uvrsti na to sejo sveta. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. 
Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 248/IV: 
Dnevni red se bo razširil z predlagano točko svetnika Ivana Mesariča – umestitev gospodarskega 
središča Lipovci v prostor Občine Beltinci. 
 
Nato je župan dal na glasovanje predlog Igorja Adžiča, da se seja razširi za točko dnevnega reda o 
sprejetju Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Beltinci za razvoj obrti 
in podjetništva. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. 
Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI:0. 
 
 
Sklep št. 249/IV: 
Dnevni red se bo razširil s predlagano  točko svetnika Igorja Adžića – Predlog odloka o dopolnitvi 
odloka o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Beltinci za razvoj obrti in podjetništva. 
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Ob koncu je župan Milan Kerman dal na glasovanje še celotni, dopolnjeni dnevni red 16. redne seje z 
umestitvijo dveh dodatnih točk dnevnega reda. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. 
Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 250/IV: 
1.   Predlog-pobuda za spremembo Odloka o lokacijskem načrtu za območje Granar v 
      Beltincih. 
2.   Mnenje k predlogu sveta Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota za predčasno  
      razrešitev direktorice knjižnice. 
3.   Potrditev zapisnika 15. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
4.   Realizacija sklepov 15. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
5.   Pobude in vprašanja.                                                                                                                                                                  
6.   Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2008-skrajšani 
      postopek. 
7.   Predlog odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Beltinci za   
      razvoj obrti in podjetništva. 
8.   Predlog dopolnitve Letnega programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 
9.   Obravnava in potrditev poročila o poslovanju Komune Beltinci d.o.o..  
10.  Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno varstvenega  zavoda Vrtec 
      Beltinci-skrajšani postopek 
11. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda 
      Osnovna šola  Beltinci-skrajšani postopek 
12. Sofinanciranje avtobusnih prevozov osnovnošolskih otrok. 
13. Umestitev gospodarskega središča Lipovci v prostor k.o. Lipovci in Bratonci.   
14.   Razno. 
 
 
AD 1  - Predlog-pobuda za spremembo Odloka o lokacijskem načrtu za območje Granar v 
Beltincih 
 
Pomgrad Murska Sobota je podal pobudo za spremembo odloka za območje Granar Beltinci. Danes jim 
bo gospod Janez Senica skušal obrazložiti, kaj bi na tem območju dodatnega nastalo, občinski svet pa 
bo to pobudo s tem, če jo bo akceptiral, tako naložil firmi Pomgrad, da tudi ta projekt izpelje, vendar ne 
na stroške občine, ampak na svoje stroške. Celotno področje Granar je njihovo, vendar pa mora 
postopek iti po normalni poti - kot je to  za odlok o lokacijskem načrtu predvideno – brez občinskega 
sveta ne more iti nič. Če se danes sprejme pobuda, če se oceni da ne pa ne. Namreč tu bi se naj zgradilo 
– na panojih je Pomgrad podal idejo, da bi se kot je v gradivu tudi zapisano, samski dom za tiste delavce 
Pomgrada, ki delajo na AC-jih, v gradbeništvu, na jagodah – to bi se naj zgradilo poleg stanovanjskih 
blokov nasproti Živeksa proti blokom ne proti cesti – to je njihov predlog. Bi bilo 300 mest, razpravo bo 
treba peljati v smeri in povedati svoje mnenje ter se soočiti z negativnimi in pozitivnimi vplivi, ki bodo 
napravili na naš prostor, tu v Beltincih. Nobenega dogovora in obljube ni bilo dane – samo obljuba, da 
se bo dalo na občinski svet, nič drugega, v uvodnem delu poda župan Milan Kerman. 
 
Janez Senica  je pozdravil vse prisotne in povedal, da je pred njimi pobuda za spremembo omenjenega 
odloka. Na pobudo SGP Pomgrad je podjetje Atrij Odranci pripravil in na občinsko upravo predložil 
dokumentacijo v obliki pobude za spremembo veljavnega načrta za območje Granar z grafično podlago, 
ki je v prilogi, na večji perspektivi se vidi na tabli v sami sejni sobi, da se sprememba se nanaša na del 
načrta, da se z njo na parc. št. 12 (parcela pomeni med obstoječim stanovanjskim blokom in med KG 
Rakičan Poljedelstvo), kjer bi želela družba Pomgrad zgraditi dva poslovno-stanovanjska objekta – 
samske domove za delavce, ki jih ta sistem Pomgrad zaposluje v svoji sestavi. Samski dom Granar 
Beltinci – na predmetni parceli je dopustna gradnja enega objekta obrtne, servisne ali skladišče 
dejavnosti. Če se gradi poslovno-stanovanjski objekt, je treba ta načrt spremeniti. Investitor gradnje teh 
novih objektov bo SGP Pomgrad d.d. Murska Sobota, ki je tudi lastnik omenjene parcele. V obstoječem 
15. členu odloka je vsebovano določilo o tem, da je v primeru potreb po gradnji objektov druge vsebine 
ali gabaritov, kot je določeno v lokacijskem načrtu, obvezno sprejeti korekcije veljavnega načrta . To v 
tem primeru gre za neke vrste spremembo namembnosti zemljišča in zato je potrebna ta sprememba 
lokacijskega načrta. V skladu z Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
lokacijskega načrta je potrebno narediti oceno stanja in opredeliti razloge za spremembo  lokacijskega 
načrta, določiti območje prostorskega akta, določiti roke za pripravo sprememb lokacijskega načrta in 
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njegovih posameznih faz, določiti nosilce urejanja prostora in financerja sprememb lokacijskega načrta.  
To pomeni isti program priprave, kot so pred izdelavo načrta, tudi za spremembe je pripraviti program, 
kjer so opredeljene vse aktivnosti vključno s financiranjem sprememb tega načrta. Meni, da je vsem 
jasno za kaj se gre, fizično lokacijo tudi vedo, kjer je – to bo samski dom na Marofu.  
 
Peter Gruškovnjak  je pozdravil vse prisotne in je povedal, da je pričakoval pri tej točki širšo 
predstavitev, zato je Senica za to na občinski upravi pristojen, vendar pa kot domačin – Beltinčar, ne bo 
nikoli nasprotoval gradnji stanovanj v taki in drugačni obliki, skrbi ga zadeva, Prekmurje je še vedno 
regija z najmanj oz. z največjim procentom brezposelnih. Ta samski dom za 300 oseb, pomeni 300 
tujcev, je več kot 10 % Beltinčarjev brez ostalih vasi in bi zato od  predlagatelja pričakoval, da bi prišel 
pred ta zbor in bi povedal, da bi se občani seznanili, kako bodo obvladovali v teh zadevah. Slovenija je 
ves čas tranzita zelo izpostavljena prehodu tujcev takih in drugačnih (legalnih, ali ilegalnih), delovne 
sile. Pogreša, da se naslovi zadeva na občino, vsebino strokovnih služb socialnih v naši regiji, od katerih 
niso dobili mnenje, kaj to pomeni. Ve, da družba Pomgrad mora se razvijati in mora imeti mesto v 
našem prostoru in moramo suport nuditi. Vendar če se gradi samski dom za 300 tujcev, bi pričakoval, 
da se zgradi stanovanjski kompleks skupaj z občino neprofitnih stanovanj za 20 – 30 družin, da si rešijo 
stanovanjske probleme. Naj prisotni razmislijo, predlaga, da pridobimo več informacij, da ta občinska 
uprava priskrbi prave informacije, da se vključi sociala in KS ter da jim da celoviti pravi predlog na mizo 
in predstavnike podjetja in potem se razpravlja in sprejema odločitve – ne bo nikoli nasprotoval gradnji 
stanovanjskih objektov v občini – to pa poudarja. 
 
Valerija Žalig se oglaša kot mati mladoletnega otroka – tak dom v naselje z 300 tujci, ki prihajajo iz 
različnih kulturnih sredin, ne spada v naselje in vemo, da sta tudi dva bloka naša z družinami, kaj bi se 
dogajalo v Beltincih, najverjetneje svojega otroka ne bo pustila več hoditi tam okrog po tisti cesti, v 
momentu, ko bi se spustila tema, misli, da to ni varno. Nihče ne more zagotoviti varnosti, sama dosti 
potuje in srečuje ljudi in vidi, da ni to tako enostavno, tudi v večjih mestih se srečujejo z problemi, in 
vprašanje, kako bi se v našem malem kraju to reševalo, zato bo gradnji samskega doma in v imenu vseh 
staršev,  nasprotovala.  
 
Namen točke je bil, da se seznanijo prisotni z idejo in nekako se pove v enem sklopu, v nekaj minutah 
njihovo gledanje na to, da potem lahko merodajno se pogovarjajo naprej, oz. povejo da občinski svet je 
skeptičen do tega ali pozitivno usmerjen. Nekaj stvari se je slišalo o tem – konstruktivne stvari, kaj bi 
pomenilo za naše Beltince, nikakor pa vse kar se bi delalo, ne more iti mimo zainteresirane javnosti – 
vseh živečih v Beltincih, ki imajo lahko vpliv na karkoli. Ni to mala stvar, to se je treba zavedati, takšen 
dom kot bi bil tale – takšne in drugačne kulture bodo prišle v Beltince, to pa je tudi tisto kar je, dodaja 
župan Milan Kerman.  
 
Poziva se pobudnika, da priskrbi več podatkov, kaj namerava in kako namerava in tudi socialno sliko 
našega prebivalstva od socialne službe – ali pa da se pove, da se ne razpravlja več o tem, tudi to je 
možno. Na eni od naslednjih sej ko bodo predstavniki prišli na sejo, ko se mnenja pridobijo.  
Simon Horvat že predlaga, da se pridobi mnenje varnostne službe – kaj pomeni to za varnost objekta in 
v prvi vrsti prebivalstva.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. 
Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 251/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci predlaga, da se pridobijo v zvezi z pobudo za spremembo Odloka o 
lokacijskem načrtu Granar Beltinci od socialne službe, varnostne službe in bodočega investitorja 
SGP Pomgrad d.d. Murska Sobota več informacij za eno od naslednjih sej sveta. Tudi KS Beltinci 
se seznani z omenjeno zadevo. 
 
 
Stanko Glavač prosi, da bi bili tudi v KS Beltinci bili o tem obveščeni, torej, da bi tudi KS Beltinci  
obravnavala omenjeno zadevo ter podala tudi svoje mnenje-seveda po pridobitvi dopolnitev. Tudi Peter 
Gruškovnjak kot predsednik odbora za družbene dejavnosti bo poskrbel, da bodo socialne službe (Zavod 
za zaposlovanje, CSD, predsednik KS in predlagatelj pobude) prisotni in se bodo na sami seji odbora o 
tem tudi seznanili. 
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AD 2  - Mnenje k predlogu sveta Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota za predčasno 
razrešitev direktorice knjižnice 
 
Venčeslav Smodiš je povedal, da so v gradivu za sejo prejeli prisotni dokumentacijo na temo te točke 
dnevnega reda. Po daljši razpravi je padla odločitev o tem, da se jim predoči več informacij in da bodo 
šele takrat sprejeli odločitev za katerega prosi svet knjižnice. Prejeli so fotokopije zapisnikov vseh 
sedmih sej zdajšnjega sestava sveta, tudi drugo dokumentacijo, ki je bila pošiljana na ministrstvo, 
občinam, prejeli so tudi kopijo revizijskega poročila in upa, da so si ustvarili določeno sliko, predstavo o 
tem, zakaj se gre. Zakaj svet knjižnice, katerega predseduje, je na se od prejšnjih sej sprejel odločitev, 
da se predlaga predčasna razrešitev direktorice knjižnice. Če je ta v dopisu za sejo sveta bil razlog 
naveden – neutemeljeno izvrševanje sklepov knjižnice, dodaja, da ob tem razlogu obstoji še več razlogov 
za njeno predčasno razrešitev, ki so navedeni v 14. členu akta o ustanovitvi knjižnice. Upa si tudi trditi, 
da poleg tega razloga je vsaj še razlog, da direktorica pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih 
aktih knjižnice, to je dodaten razlog, ki še svet knjižnice v zdajšnji sestavi stoji na tem stališču, da je z 
ozirom na ravnanja, z ozirom na aktivnosti določenih primerih oz. neaktivnostih oz. ravnodušnosti 
direktorice knjižnice, kar je razvidno iz dopisa, katerega je napisala, da si upa povedati, kaj pa naj zdaj 
čakam do marca meseca in podobno, kup stvari je takih, ki dodatno podkrepljuje njihovo odločitev. Če 
se ne moti je Peter Gruškovnjak postavil vprašanje ali kdo drugi, kako pa je bilo prej – ni bilo to 
zaznano? že do določene mere  v prejšnji sestavi so bile določene nepravilnosti mogoče manjše oz. 
enkrat dvakrat se sestali, ko jih je predsedujoči sveta takraten pozval, vendar najnujnejše zadeve, imeli 
pomisleke o tem, zakaj knjižnica najprej iskala podporo pri občinah in ne pri njih in potem prišla z 
izdelanim predlogom do svetov, imeli so tudi druge pripombe na njeno delo, vendar pa po pridobitvi 
revizijskega poročila in po tem, ko se gospa direktorica obnašala tako, da na njihove zahteve in 
moledovanja, da naj razloži postavke iz finančnega načrta na odhodkovni strani-splošni stroški tega 
namreč do danes ni storila in to smatrajo za razlog neutemeljenega neizvrševanja sklepov sveta 
knjižnice in dodatno tudi nespoštovanje aktov knjižnice in zato tudi vztrajajo pri tem, da se gre v 
postopek, ki ga ustanovitveni akt predvideva z njeno predčasno razrešitvijo. Po razpravi se bo direktor 
občinske uprave Venčeslav Smodiš še vključeval, danes je direktorica javila, da bo prišla ali ne bo prišla 
na sejo sveta, saj je tudi še prisotna na seji MO Murska Sobota, kjer so ob pol treh začeli, zdaj ima 
informacijo, da je točka že za njo, pa da ima še predavanje, kjer mora biti zraven. Vendar ji je povedal, 
da naj vrže kocko, kje bo zraven, zadržan razlog bi bil, če bi bila v Murski Soboti, vendar je tam že 
opravila s tem.  
 
Peter Gruškovnjak  je povedal, da o projektu kanalizacijskega omrežja in ČN v občini ni dobil takšnega 
velika kupa gradiva, kot ga je dobil za to točko dnevnega reda. Zadeva je – verjame županu in Smodišu, 
da traja ta problematika že nekaj časa in da se že dolgo vleče–vmes pa je tudi še priloženo revizorsko 
poročilo. Vedo prisotni, da revizije niso poceni, ne glede na to, kdo jih plača. Pri knjižnici so sredstva 
vseh občin. Iz vsega tega –  iz te t.i. solate ni razbral, da bi povzela eno, želi se prepričati če ima prav. 
Glavna ustanovitelja sta MO Murska Sobota in Beltinci, ostale občine bi naj dale prispevek glede 
pogodbe, nihče ni nič izterjal, kdor noče plačati, to ni zasledil. Po drugi strani mu je jasno, da Nadzorni 
svet in člani upravnih odborov in svetov javnih zavodov izvoljeni po demokratični poti imajo svoj 
mandat, svojo odgovornost do dela in odločitve lahko spremljajo brez mnenja tega organa, ker zadevo 
poznajo. Če se bodo vse šli kar piše, bodo tri dni tukaj. To je njegovo stališče in stališče njegove 
svetniške skupine, torej da naj stališče sprejmeta gospod predsednik sveta zavoda Venčeslav Smodiš in 
gospod župan Milan Kerman kot član sveta knjižnice. Drugo pa, če pogledamo sestavo tega, je vseeno 
kakšno je mnenje – bodo preglasovali – škoda je časa da se o tem razpravlja. Onadva , ki sta bila 
izvoljena pred šestimi leti in sedaj naprej imata polna pooblastila da ravnata po lastni presoji 
prepričanju, ni jim treba tu nič z njihove strani odločati. Vendar pa mu župan Milan Kerman po 
razpravi daje odgovor, da nihče ni zahteval izterjave – na vsaki seji so direktorico zavezali, da mora 
pristopiti k izterjavi in je povedala, da tega ne bo delala, to je bil njen odgovor. Misli da je razvidno iz 
poročil in prispevkov občin (nekatere so dale nič evrov, ene pa krepko evrov). Marsikateri župan je 
povedal, da dela pač cesto in za knjižnico ne more dati sredstev. Vendar pa na podlagi zakona o lokalni 
samoupravi zavezuje občine za knjižnično dejavnost (ali ima svojo ali pogodbeno vezano na centralno 
knjižnico). 
 
Ivan Mesarič je povedal, da je v malo nerodni situaciji, ker ga veže vez na to knjižnico, saj ima tam v 
bližini kot njeni sosedi, njegova stranka-oziroma svetniška skupina, svoj sedež – torej je čustveno vezan 
in ne bo racionalen. Predsednika sveta, gospoda Smodiša najprej sprašuje, ker je podatek zelo važen, 
kdaj poteče mandat dosedanji direktorici knjižnice, gospe Szabovi? Venčeslav Smodiš mu poda odgovor, 
da ji preneha mandat 01.03.2009. Gradivo je veliko, obširno kot je tudi Gruškovnjak Peter že povedal. 
Kaj pa odgovornosti županov, ki nočejo obveznosti, ki so jih najbrž sprejeli in podpisali poravnati in če 
karikira, zakaj potem oni - svetniki izglasujejo predlog njegov, da ta sredstva prispevajo. Ni imel dobro 
mnenje, ko jih direktorica navduševala takrat tudi na eni od takih sej sveta, vendar če tako vzame in ko 
je gradivo videl in povprašal in debatiral z Igorjem Adžičem, da za nas navadne ljudi knjižnica kot 
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ustanova deluje in da ima moderne storitve (dostop interneta, dostop do občanov). Mogoče pa je 
direktorica nerodna v komunikaciji do sveta in županov. Sestava sveta – zna sam biti tudi težki član 
sveta, vendar pa so kar močne osebnosti in razume, da lahko pride do nerodnosti in se  lahko le-te 
stopnjuje do zamer. Če bi on sam oz. rekel bo raje  kot svetnik, če je to sedaj 5 mesecev do njenega 
mandata, bi poskušal žogico spora umiriti, opraviti z direktorico razgovor. Določeni stroški bodo 
(odpravnine), na to se je potrebno pripraviti. Če pa  se mandat normalno konča, stroškov dodatnih ne 
bo, če nima prav naj ga pač popravijo prisotni. vendar v tem obdobju življenjskem je, gleda na to 
drugače. Torej če ne dela bistvene škode za samo dejavnosti in delovanje, ne bi to tako ostro vzel. Je pa 
dejansko res, če ne izterjujejo občin neplačnic, to je pa res problem in eno najtežjih stvari, če ni 
profesionalcev na tem področje – se mu namreč zdi prekratki čas za take ukrepe. 
 
Ferenčak Štefan ne misli braniti direktorice, vendar je njeno prisotnost na seji pričakoval. Ko pa je 
prebiral to množično gradivo, sta ga predvsem zmotili dve stvari. Ni sporno, da taka ustanova kot 
knjižnica za našo pokrajino je potrebna in je velika pridobitev. Moti ga to, da misli, da strukturno ni 
rešeno financiranje-to je problem. Ne glede na to, do bo direktor, naj se pove,da bo to obveza in kot je 
predhodnik povedal je tudi problem računovodstva. Izgleda namreč da med zaposlenimi ni strokovnosti, 
da bi to na višjem nivoju pripravili. Moti ga, da se ni razpravljalo tudi o tem, da naj se zaposli 
računovodja. Zanima ga ali je to možno realizirati? Nadalje vidi, da ni denarja, da bi se svetu izplačale 
sejnine, denar je problem številka ena. Če se ne more izplačati njim, kako si lahko direktorica privošči 
računovodja? Vendar pa Ivan Mesarič med Štefanovo razpravo pove, da stane računovodja 30.000 
evrov. Vendar tudi to ni mali denar. Mogoče bi bilo potrebno strukturno iskati in skupaj iskati  
najboljšo rešitev ali z to ali z drugim direktorjem reševati in iskati rešitve za te bistvene probleme 
(financiranje in dejstvo je, da ustanova mora pripravljati in delovati v skladu z zakonom, za kar so 
potrebni strokovnjaki). Sam je v dvomih, vendar če bo glasovanje, ne bo o tem glasoval, da se jo razreši 
predčasno in tudi predhodnik Ivan Mesarič je imel prav v tem, ko je rekel, da teh nekaj mesecev do 
konca njenega mandata nič ne reši. Bilo bi se potrebno tudi svet zavoda, da pogledajo globlje probleme 
ne le razrešitev, da se vidi vzroke (financiranje – na regijskem svetu županov tam reči), to bo problem 
tudi vnaprej.  
 
Stanko Glavač meni, da na zavodu obstaja tudi statut, nihče ni proti knjižnici, saj se o tem ne govori, 
kajti je potrebna. Govora je o funkciji direktorice, ki očitno svoje delo kot so informacije, ne opravlja 
korektno. Pet mesecev je do konca – je treba tolerirati in se strinja da ostane, če bodo finančne 
posledice imajo zakonske obveznosti z odpovedjo. Ne zagovarja v nobenem primeru za tako dobro plačo 
nekorektno delo. Njena moralna obveza je bila, da na tistih svetih občin, ki financiranje plačujejo pove, 
da druge pa ne plačujejo oz. da iščemo skupne rešitve. Torej smo sedaj mi da plačujemo, ostali pa lepo 
koristijo in se iz nas smejijo in ne plačujejo, to se mu ne zdi nikakor pravilno, še manj pošteno. Te stvari 
je treba že nekajkrat rešiti – imamo primerno porabo tudi za te namene dobi občina sredstva in meni, 
da je pristojnost, če ni posledic in nedelo ustaviti, sam je za to, da se dela res pošteno.  
 
Venčeslav Smodiš daje odgovor Petru Gruškovnjaku – češ da si ne bodo mazali rok s tem – 14. člen 
piše, da je nujno potrebno da občinski svet (ne predsednik sveta, ne župan, ne direktor), da sprejme 
odločitev za podajo mnenja k njihovemu predlogu). Ne ve, kaj to pomeni, če ne sprejmejo. roki so tudi 
določeni, če določenega odgovarja iz občine v 60-ih dneh ne dobi, se smatra v skladu z aktom pravi, da 
je pritrdil oz. se strinja s tem, kar svet predlaga, vendar odločitev mora biti občinskega sveta. Še želi 
dodati, da iz preglednice – povzetka finančnega načrta, se vidi, koliko so katere dale (tudi procentualno-
zneskovno je zapisano), ni to to, kar ona v finančni načrt uvrsti, ampak tisto, kar izposluje od županov 
občine. Pri analizi je prosil občine, da dajo podatke, koliko imajo v občinskih proračunih – sredstva za 
leto 2008 (Puconci, Beltinci, Tišina in MO Murska Sobota). Želi povedati od meseca novembra 2007 pa 
februarja 2008 vsakokrat ko je bila seja na to točko je dala drugo verzijo finančnega načrta, tu se pitaš 
ali handla s teboj ali ima pravico – ima pravico dodaja Ivan Mesarič. Vendar Venčeslav  Smodiš pravi, 
da ima pravico predočiti, handla oz. se strinja s tem ali ne samo svet – ga je skrčevala in zmanjševala. 
Ob analizi podatkov je tudi sam ugotovil, da imamo 81.370 evrov sredstev, 99.000 je zapisala večjo cifro 
in je tudi tu povedal, da ne more glasovati za večji finančni načrt z večjim našim deležem. Ko je to 
povedal in je 22.08.2008 šla kršila spet sredstva, ni pitala, če bi občina hotela dati ali ne, njene 
odločitve so ad hok iz seje v sejo nepredvidljive, nepremišljene in je to dejstvo, da so 04.09.2008 
povedali, da finančni načrt ni narejen po zakonu in aktih knjižnice, so zabeležili, kaj želijo imeti. Da ne 
smejo pitati kako so stroški razdeljeni in samo to hočejo. Tudi po sprejetju finančnega načrta in 
pridobitev državnih sredstev. Odločitev je na občinskem svetu v momentu, da podajo mnenje, svet 
knjižnice si bo belil glavo ali pred iztekom mandata naredi to potezo, to je v njihovi kompetenci ampak 
želijo imeti najprej odgovore občinskih svetov. 
 
Peter Gruškovnjak je dodal, da v svojih razpravah z  nobeno besedo ni povedal, da bi si svet opral roke, 
izrazil je le njihovo stališče. Če gradivo pregledajo je jasno vsem, da ta zadeva ni od včeraj, da to traja. 
Da so – ne vzeti osebno – ona tako lep čas že dela – se navezuje na Ivanovo razpravo, mandat se ji že 
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izteka počasi, individualne pogodbe managerske imajo 3 mesece odpovedni rok najmanj, 6 mesecev je 
zakonsko določilo, razen če se stranka v postopku dogovori z zavodom drugače. Koliko vidi iz dejstev, ni 
ta gospa pripravljena na noben kompromis in na noben pogovor. ampak ona ni direktorica od včeraj (že 
peto leto je direktorica), to so argumenti, zakaj se oni trije ne bodo opredeljevali o tem, onadva kot 
predstavnika naše občine, pa sta dobila stališče in mnenje, ne pa opredeljevati se sedaj in potem imeti 
posledično sankcije in odškodnine plačevati ji, to pa ne pristaja kot občinski svet občine Beltinci in te  
odgovornosti pa res noče, da bi prevzeli, če bi bilo to od včeraj je za to, ampak tako pa ne bo pristal. 
Tudi gospod Smodiš je predsednik zavoda od novembra 2007 in če njega kdo pita, mogoče kdo hoče 
njega namočiti, do sedaj pa bilo vse v redu?! 
 
Ker razprave več pri tej točki ni bilo je župan predlagal v skladu z 14. členom odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda, da si svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti soglasje mnenje 
Občine Beltinci v roku 30 dni.  
Predlog sklepa: »Občinski svet Občine Beltinci daje pozitivno mnenje k predlogu Sveta PIŠK Murska 
Sobota za razrešitev knjižnice Suzane Szabo Pahič.« 
 
Ugotavljanje prisotnosti. 
Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
 
Glasovanje: ZA: 0, PROTI:0. Župan Milan Kerman ugotavlja, da glede na to, da se nihče ni opredeli »za« 
niti »proti«, pomeni, da predlog sklepa ni bil izglasovan.  
 
 
AD 3  - Potrditev zapisnika 15. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
 
Župan Milan Kerman daje zapisnik v razpravo in sprejem. 
 
Peter Dugar želi povedati, da na sklep št. 236/IV želel dodati to, da se naj bi  sklep, kot je bil izglasovan 
tudi izpisal v celoti, ker ni izpisani v celoti. Znesek o katerem je bilo govora pri takratni točki dnevnega 
reda bi naj bil zapisan tudi pri sklepu. Kar se tiče, med drugim je bila, kot vprašanje? točka dnevnega 
reda občinska priznanja – takrat se sejo za javnost zaprta – proceduralno vprašanje – kako je potem, 
zakaj sejo zapirajo za javnost – glede odločitve sveta je bilo samo zapisano. Ko so podeljena priznanja, je 
zadeva že javna oz. je že na spletu lahko objavljeno, dobi odgovor Peter Dugar.  
 
Ivan Mesarič želi povedati in ne problematizirati, da na 4. strani zapisnika – glede društvev občine, ki so 
takrat »zahtevala«, da občinski svet na prvi naslednji seji v mesecu juliju 2008 spremeni svoj sklep in da 
poda soglasje oz. imenuje Elico Horvat za direktorico ZTK Beltinci – pri tem stavku ga zanima, če ni 
slučajno narobe zapisano, da društva res zahtevajo! Vendar pa mu je župan Milan Kerman povedal, da 
to ni napaka. Pri AD 16 – pobude in vprašanja  pa meni, da je, glede na to, če se zapisniki res 
dobesedno prepisujejo, po njegovem mnenju narobe zapisano oz. da stavčna zveza ni pravilno zapisana 
kot bi morala biti pri razpravi Marjana Maučeca-prosi, da se to preveri, če je tako v redu. Glede tega je 
Martin Duh tudi povedal, da je bil od strani Marjana Maučeca zaprošen, da naj opozori pri tej točki 
dnevnega reda, da je takrat na 15. seji povedal, da naj se pobuda uvrsti na naslednjo sejo in ne Ivan 
Mesarič.  
 
Župan Milan Kerman je povedal, da se bodo zaprošene spremembe vnesle v zapisnik, zato ga ob koncu 
razprave daje na glasovanje. Omenjeni pripombi se bosta ponovno poslušali preko magnetogramskega 
traku in se bosta pravilno zapisali. 
 
Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 252/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejema vsebino zapisnika 15. redne seje s tem, da se dopolni le-
ta na podlagi ponovnega tonskega pregleda.  
 
Ugotovitve: Tajnica  Lilijana Žižek je ponovno poslušala magnetogramski zapis prejšnje seje in ugotovila, 
da je sklep št. 236/IV bil pravilno zapisan. Na 23. strani zapisnika pri točki Pobude in vprašanja se pri 
razpravi Marjana Maučeca besedilo njegove razprave popravi v smislu, da je le-ta takrat povedal, da 
glede na to, da gospoda Mesariča ni bilo na seji, naj se glede dnevnega reda njegova pobuda uvrsti na 
naslednjo sejo.   
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AD 4 - Realizacija sklepov 15. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
 
Ob pregledu sklepov prejšnje seje občinskega sveta je župan Milan Kerman ugotovil, da ni bil realiziran 
le sklep št. 236/IV. 
 
 
AD 5 - Pobude in vprašanja 
 
Pobuda s strani občinskega sveta je bila, da naj se na vsaki seji obrazloži kaj vse in koliko je pri 
kanalizaciji narejenega – dodaja župan Milan Kerman. Želi povedati, da izgradnja omrežja v naseljih 
Melinci-Ižakovci-Dokležovje do 15.09.2008 – zato, ker je to obdobje deset dni pred plačilom 1. obroka. 
26. septembra 2008 bo plačilo 702.00 evrov, do 29.septembra 2008 je potrebno na službo vlade v 
Ljubljano poslati poročilo  - plačane situacije za refundacijo sredstev, ki smo jih dobili iz regijskih 
spodbud. Če do 29.09.2008 ne vložimo, letos tega denarja ne moremo pričakovati, ker je 3 mesece rok, 
da dobimo vrnjena sredstva okrog novega leta. Zato je prelomni datum 15. september, v katerem času 
se je treba bilo aktivnosti izvesti, torej počakamo kontrolo, ki bo preverila, da je vse narejeno po 
specifikacijah in ko je kontrola končana pa vračilo denarja, kar je bilo vloženo. V Dokležovju je 700 m 
dokončano omrežja, jaški še niso. Za Dokležovje v tej dobi se dela iz drugega projekta ampak iz projekta 
komunalne ureditve romskih naselij. V Melincih je narejeno 3700 m sekundarnega omrežja in vgrajenih 
70 jaškov, Ižakovci 3000 m kanalizacijskega omrežja narejeno in 12 jaškov na parcelah. vsega skupaj 
zgrajeno torej 82 jaškov in izgrajenih 6700 metrov kanalizacijskega omrežja-skupna vrednost je 
702.000,00 evrov. Vrnitev sredstev bo leta 2009. Naslednjo pobudo, ki jo je prejel župan Milan Kerman 
in ki se tiče vrhunskega športnika gospoda Tomislav Ternara iz Beltinec, ki je tenisač in ki je podal 
vlogo za pomoč občine. Župan predlaga nagrado v znesku 1.000.00 evrov za vrhunske uspehe , saj 
promovira tudi našo občino –ta sredstva bi šla iz rezerve za drugo leto, bi bilo dobro nastaviti postavko 
za vrhunske športnike (obetajo se uspehi tudi na področju atletike).  
 
Ugotavljanje prisotnosti. 
Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0 
 
Sklep št. 253/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se iz naslova rezerve proračuna Občine Beltinci 
nameni 1000,00 evrov sredstev za vrhunskega športnika Tomislava Ternarja iz Beltinec, 
Gregorčičeva 17, 9231 Beltinci. 
 
 
Peter Gruškovnjak predlaga prisotnim, da gospodu županu zaploskajo, da se v občini kanalizacija začne 
pospešeno delati – sledil je aplavz. Predlogov ne bo imel, ker jih je dosti ostalo še v predalu in ni dobil 
nanje odgovora, ima pa vprašanje. Kolikor mu je znano, je v ponedeljek svet zavoda OŠ Beltinci, prosi 
predstavnike ustanovitelja, ker so občani večkrat že spraševali, kako je z zaposlovanjem na naši OŠ, 
kdaj ocenjujejo, da bo preveč zaposlenih oz. iz drugih občin oddaljenih, s tem, da vzporednice vlečejo z 
OŠ Ljutomer- ne more trditi da je tako, vendar pa tako sliši od drugih. Tam v Ljutomeru, ne more biti 
učitelj na OŠ, če nisi iz domačega okolja – tam je to priorieta. Tudi v našem okolju je kar nekaj učiteljev, 
profesorjev, ki nimajo stalne zaposlitve ali pa so brezposelni. Predstavnike ustanovitelja prosi, da jim 
priskrbi te podatke in potem in se jih preko občinske uprave o tem svetnike tudi seznani. Nadalje želi 
povedati, da na zadnji seji odbora za družbene dejavnosti je povabil  gospo ravnateljico Marijo Horvat in 
je predstavila da ima težave z varnostjo na dvorišču in z varnostjo okrog šole, predstavila je katere 
investicije bi bilo treba, dala mu elaborat oz. konstrukcijo obnove toplovodnega omrežja (cevi), ker je 
baje dotrajano in tisto dokumentacijo je predal takrat tudi županu, ki je bil takrat na sestanku tudi 
prisoten. Mu pa je minister za šolstvo gospod Zver poslal sporočilo, ker ga je prosil, naj pogleda, če je 
vloga prišla, vloga ni prišla in je povedal, če bi bila tam in bi se rezervna sredstva lahko realizirala, res 
mu je žal, da do realizacije ni prišlo. Nadalje sprašuje direktorja občinske uprave, da so ga nekateri 
krajani Melinec opozorili na to, da naj bi brunarica TD Brod Melinci  bila črnogradnja, da je prišlo že 
več opozoril na občinsko upravo in do legalizacije ni še prišlo in bo treba tisto zgradbo in še neko 
dodatno gradnjo prekiniti in zgradbo zrušiti, res mu je žal da bo do tega prišlo. Vendar pa je bil kot 
gradbeni inšpektor, gospod Smodiš in bi lahko legalizirali v času opozoril, pa se ni uredilo in je to za 
Melinčarje zelo moteče. Ima pa še vprašanje direktno glede koncesije zdravnikov. Prejšnji teden 
dopoldne v četrtek ga je doma iskala neka gospa a ga ni bilo. Njegovim staršem je povedala, da je dobila 
informacijo, da je on tista oseba, ki preganja in izganja naše zdravnike iz občine, konkretno doktor 
Köveša, bi  naj baje dobila od gospoda župana ta odgovor, gospod Smodiš pa niti z njo niti govoril. Sam 
se je pogovoril s to gospo in je rekla, da javno lahko to pove. Vsa njegova družina ima namreč izbranega 
osebnega zdravnika dr. Köveša in ni res, da je on tisti, ki zdravnika preganja iz občine. Gospod Mesarič 
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Ivan je bil na odboru za družbene dejavnosti prisoten, ko so se vršili pogovori o podaji koncesij. 
Takratnega ministra dr. Bručana je najmanj 5 krat klical, kako pristopiti h koncesijam, da zdravniki v 
občini ostanejo ne pa da odidejo iz nje. Prosi Mesariča Ivana, da naj javno potrdi, kdo se je najbolj 
zavzemal, da zdravniki tu ostanejo in opozarjal na nevarnosti, če kateri odide. Občina je 
soustanoviteljica Zdravstvenega doma Murska Sobota in opozarjal je na to, če je le-ta res v stanju 
zagotoviti drugega zdravnika v primeru izpada v te lepe prostore, za katere je bilo iz občinskega 
proračuna namenjeno ne malo denarja! In ali je res on tisti, ki hoče izgnati zdravnike iz občine, je 
povprašal župana Milana Kermana, kot naj bi tej gospe to povedal. Sam z nobeno gesto ni iz občine – po 
razgovoru dr. Köveša je zanikal in da z 1. oktobrom 2008 odpira ordinacijo na Tišini in se bo sam tudi 
vozil k njemu. Za gospodično Regino ima tudi vprašanje- grdo je če eden o drugem govorijo grdo drug o 
drugem, baje da je izjavila, da on in še en svetnik naj bi bila odgovorna za kaotično stanje v občini in da 
rušita vse. Prosi gospodično Regino Sraka, da mu da odgovor, kdaj je Peter Gruškovnjak kot svetnik 
rušil zadevo in povzročal škodo občanov! Prosi  na ta vprašanja in dileme odgovore. 
 
Venčeslav Smodiš daje odgovor za Melince – nihče ne ruši – dandanes je črnogradnja kot je bila pred 
časom, vsi si prizadevajo za legalizacijo, pot je dolgotrajnejša, je na vezi z inšpekcijo, da do tega 
najhujšega ne bi prišlo. Postopek je dolgotrajna, dokumentacija se izdeluje, občina je aktivno vključena 
v rešitev te zadeve. Glede zdravnikov z podeljeno koncesijo, ni jim odvzela koncesijo, bila je tako pri 
njemu doma, je njemu drugo povedala, Martina Duha je omenjala, preklinjala je občino, svetnike in jo 
poskušal pomiriti in ji je povedal, da je njej doktor prišel tudi polnoči, da dobrega doktorja več ne bo 
imela – nihče ni nenadomestljiv, gredo kjer jim bo boljše, meni, da je o eni isti osebi govora.  
 
Župan pravi, da je bila ta gospa pri njemu kot je Smodiš povedal, povedal ji je, da zdravniki v Beltincih  
so dobili koncesijo, pred podajo so bili povabljeni na odbor za družbene dejavnosti, ki ga je sklical Peter 
Gruškovnjak, da se pogovorijo na odboru. Tam so dobili pogoje in verjetno jih je ta zadeva potem 
odgnala s pogoji ki so bili dani, da je niso sprejeli, to pa ni nikoli povedal in v kolikor je bilo dodatna 
vprašanja, pa naj se nanj obrne in je gospa bila razburjena zaradi odhoda tega zdravnika in tudi drugi 
so mu telefonirali, dejstva so taka, da so dobili koncesije kot so bili pogoji formirani in ko smo jih 
sprejeli na občinskem svetu, vemo kaj je bilo. Epilog je bil ta, da noben takrat koncesije ni hotel 
podpisati, koncesija jim je usahnila, ker v roku 6 mesecev niso zadeve podpisali.  Bilo pa je tudi 
povedano, da si dr. Köveš ureja koncesijo na Tišini  in da želi, kjer je bliže svojemu domu tudi si tam 
urediti, ni pa povedal to, povedal je kar se je dogajalo. 
 
Peter Gruškovnjak še želi dodati, da ne bo razčiščeval zadeve ker nima časa in ne volje, je pa bil dolžen 
to povedati, želi pa še dodati in naj mu verjamejo, njegovi dogovori z dr. Bručanom, ko so mu najbolj v 
parlamentu očitali takrat, da samo deli koncesije takrat, je mogel zaradi tega odstopiti, ampak njegova 
naslednica je skoraj identična navodila za sklepanje koncesij izdala kot smo na odboru sprejeli takrat, 
tako da naj mu verjamejo, da so delali v dobrobit vseh, ki tu živijo in v dobrobit zdravnikov, da tu 
ostanejo in ga res zanima, kdaj bodo ti prostori zapolnjeni z zdravnikom za potrebe naših občanov in 
krajanov.  
 
Župan Milan Kerman je povedal, da glede na izkušnje drugih zdravnikov iz drugih občin so pogoji, ki jih 
je postavila naša občina, niso bili za nje dovolj sprejemljivi in noben od zdravnikov ni želel podpisati  
pogodbe, da jo sprejema. Pogodbe še vedno v spisih nepodpisane in je tako ostalo na nivoju, kot so bili 
prej. 
 
Štefan Ferenčak je na prejšnji seji dal pobudo glede kolesarske steze Beltinci-Lipa za posip gramoza in 
ga zanima kako je s tem oz. če se je župan pogovarjal z izvajalci, kako rešiti ta problem, ker opaža, da je 
to še vedno prisotno in kot občan razmišlja, da smo občina vložili dosti denarja in meni, da imajo 
pravico zahtevati od izvajalca, ker tehničnega prevzema še ni bilo, da to ni za nas sprejemljivo, da je ta 
gramoz na stezi prisoten. Župan mu je podal odgovor, da so se ravno včeraj na to tematiko pogovarjali o 
tem na kolegiju in so prišli do mnenja in do rešitve, da zdaj v tej fazi se povalja, da izvajalec pride nazaj. 
Mora povedati, da kolesarska steza se nadaljuje z delom, našlo ministrstvo denar za odvodnjavanje in 
10. oktobra je obljubljeno, da pride izvajalec, da bodo izvedeni pločniki od Rousove kapele pa do kjer se 
je končalo stezo in takrat se ga bo prosilo, da se povalja, se bo videlo če bo dober ukrep ali pa kaj 
drugega, začasna rešitev bo potem to.  
 
Pomisleke oz. repliko ima na Petra Gruškovnjaka glede zaposlovanja naših občanov in je za to, da se to 
potiho dela in ne vnašati v naše klopi in je to nevarno in sprašuje, kaj če nas bodo vsi župani posnemali 
in apelirali na svoje direktorje javnih zavodov in kasneje na gospodarstvenike, da vsi to počnejo. Kam 
bodo naši intelektualci šli v službe? O tem govoriti naj se ne prihaja v njihove klopi in naj se ne 
obremenjujejo, ker to ni v njihovem interesu. 
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Srečko Horvat ima vprašanje, ker se mora ponovno oglasiti glede nedejavnosti e-točkah po vseh 
krajevnih skupnostih v občini. Podatek namreč ima, da te  zadeve ne funkcionirajo kot bi morale, tudi 
tistim ne, ki imajo antene gor – stvari ne delajo kot tudi ni bilo še nobenih pogodb sklenjenih z njimi. 
Verjetno bi bilo treba ministrstvo obvestiti, da naj neko institucijo pripelje in naj izvedejo meritve, ker v 
to zadevo niso bila vložena mala sredstva. Ali bo ta stvar delala ali ne. Drugo vprašanje ima, na 
predprejšnji seji,  je dal namreč pobudo za sofinanciranje občine za prekrivanje vaškega doma v 
Dokležovja, ki je v lasti občine in smo se dogovorili (meni da soglasno), da se na seji ne glasuje takrat 
ampak se pridobijo določeni predračuni. Sam je pri KS-u preveril, da so jih dostavili na občino in če je 
to res, občutek ima, da ni. Vendar pa pravi župan, da so prispeli predračuni in nekateri predlogi 
svetnikov so bili, da se o tem takrat da na sejo in se o tem glasuje takrat. Tisti, ki nimajo interesa in 
katerim se ne dela škoda, si lahko dajejo čas, odgovarja Srečko Horvat županu, na njegov pomislek, da 
še druge KS niso podale predračunov.  Naj bi si predstavniki občinske uprave ogledali, kako kritina 
zgleda in bi kot dober gospodar ne čakali, da se nekateri oglasijo čez leto ali dve in predlaga, če se vsaj v 
proračunu za leto 2009 vnese ta predlog, če v rebalans ne bo moglo biti uvrščeno, znesek je namreč 
nekje 28.000 ali 29.000 evrov. Dobro bi bilo, da se o njegovem predlogu opredelijo z glasovanjem, ker 
drugače iz tega spet ne bo nič. Dodatno sprašuje, kako daleč je s štipendiranjem občine v sodelovanjem 
z PIF-om Murska Sobota – bilo je povedano, da se pripravlja in prosi odgovor. Zanima pa ga še, namreč 
pred občinskim praznikom je na domove prispela nova številka informativnega glasila Mali rijtar in 
debata je bila, da je seja za javnost zaprta, ko so se dogovarjalo o imenih za priznanja in nagrade in so 
pa opazili za članek, kjer je bil imenovana spoštovana oseba, ki je dobila občinsko priznanje – to se 
zgodilo prej, kot je bila slavnostna seja, kjer so bila priznanja podeljena. Če se seja zapre za javnost, je 
treba te stvari upoštevati, ne pa v rijtar ali kak drugi medij objaviti posameznika, kdo bo to priznanje 
dobil. 
 
Venčeslav Smodiš daje odgovor Srečku Horvatu glede štipendiranja in sicer pove, da bo gradivo že za 
naslednjo sejo pripravljeno, torej na kakšen način pristopiti k temu sofinanciranju preko PIF-a, ker ta 
glavnem je v mreži za podeljevanje štipendij državnega kova, v določenih občinah to že deluje, bo zadeva 
dana na sejo sveta, ker bo na občinskem svetu sprejeta o tem tudi odločitev, koliko bo občina 
primaknila svojih sredstev. Čaka pa že, na odgovor ministrstva, da ne bi bilo kakšne napake ali narobe 
poteze. Z 01.09.2008 je veljal novi zakon o štipendiranju, ki je določene spremembe predvidel. Občina 
ima stari pravilnik o štipendiranju,  tu pa je nova podlaga in bo treba v občinskem merilu, če se bomo 
lotili ne le kadrovskega štipendiranja in tudi lastnega, ki ga lahko ali pa ne imamo, bo treba novi 
pravilnik sprejeti. Eno tolmačenje PIF-a je, če bi občina kot taka kot delodajalec hotela koga štipendirati 
kot svojega bodočega delavca, določila tega zakona sploh ne pridejo v poštev, ampak je porabiti določbe 
zakona o javnih uslužbencih. Peter Gruškovnjak želi na to temo podati dopolnitev – na odboru za 
družbene dejavnosti je bila ta tematika  že dvakrat obravnavana in bili so prisotni predstavniki PIF-a, 
da se določena sredstva rezervirajo do konca leta in se v naslednjem letu se sredstev zagotovi za leto 
2009 – študijsko leto traja od jeseni do poletja, proračun pa od januarja do decembra – težko bo 
zbalansirati – glede fundacije pa še ni odgovora, da bi uvrstil le-to na sejo odbora in bi zadeve lahko tam 
na odboru do konca dorekli.  
 
Srečko Horvat je pojasnil, da je to stvar spraševal zaradi tega, ker njihova svetniška skupina LDS kot 
tudi on ne sodelujejo v večini odborov in komisij in na drugi način kot da javno vprašajo, kaj se kje na 
odborih dogaja, do informacij ne morejo priti, naj ga ne razumejo narobe.  
 
Igor Adžič želi povedati Srečku Horvatu, si vedno vzame njega kot tarčo vedno ali neuspešno, tudi pri 
tem zadnjem glasilu – pri članku ki nosi naslov »Zakaj si moj župnik Alojz Benkovič zasluži naslov 
častni občan Občine Beltinci« tu se je namreč  ravnal po načelu »gledam pa ne vidim«. Zakaj tako? 
Nikjer v članku namreč ni preciziral, da je bil gospod Benkovič na kaki komisiji ali občinskemu svetu 
potrjeni, da bo to nagrado dobil. Polemično je namreč samo opredelil, hipotetično vprašanje zakaj in to 
je tam tudi argumentiral. Nikjer pa ni povedal, da je dobil, da bo dobil ali da so o tem na kakšnem 
javnem mestu razpravljali.  
 
Martin Virag pozdravlja vse prisotne v imenu svetniške skupine LDS Beltinci podaja pobudo – društva 
KS občine Beltinci so svoje lansko delo za leto 2008 v glavnem opravile. Prijavile so se tudi na razpis za 
dodelitev donatorskih sredstev občine Beltinci, daje pobudo, da se pristopi k razdelitve za to 
namenjenih sredstev. Drugič daje pobudo, da se nabavijo nova  platna strehe za občinski prireditveni 
šotor, da se formira ekipa za postavljanje in pospravljanje šotora, saj je po KS težko organizirati ekipe, 
ki se lahko zbirajo dopoldan in delajo neusklajeno zaradi česar pride do poškodbe opreme in obstaja 
nevarnost poškodbe prostovoljcev.  
 
Venčeslav Smodiš glede dotacij društev dodaja, da je rok potekel, društva so se prijavila, sklepi so šli te 
dni ven za sklic sej komisij - glede pravilnikov kot sprašuje svetnik Ivan Mesarič pa je njegov odgovor po 
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sedaj veljavnih pravilnikih s komisijami se da pod streho, v bodoče pa se dela na to, drugi teden bo 
sugeriral predsednikom komisijah, da se jih pokliče zraven in da se dogovorijo. 
 
Stanko Glavač je povedal, da je že dvakrat dal pobudo oz. vprašanje glede tistih dveh parcel v Vrtni  
ulici – cesta je v katastrofalnem stanju in dejansko ljudje na KS sprašujejo, kdaj se bo sanirala. Ker sta 
dve odprti parceli in če pride do gradnje, naj se prodata naj se naselje zaključi in potem se cesta uredi-
voda stoji in so upravičeno nezadovoljni,mnenje večine je, da bo slepa ulica, ker je ozka. Da ne bi 
obremenili še šolske poti in prosi, da se to čim prej uredi. Glede ogledal je tudi že dvakrat spraševal 
nasproti te poti in naj se to čim prej reši, ena in ista vprašanja postavlja. Na Jugovem je komunalno 
ureditev delala občina in je kar nekaj udarnih jam krepkih in bi prosil, da se to ogleda in sanira, da ne 
pride do poškodb. Nadalje daje informacijo vsem, ki sprašujejo glede menjave oken, tisti, ki so bili v prvi 
rundi in nimajo zamenjanih oken, bi naj bila do konca novembra zamenjana, vsi ostali, ki so dali 
naknadno vlogo oz. pritožbe – meritve so opravljene, izvedba bo v letu 2009-tako informacijo je dobil. 
Glede ceste kolesarske kot je govoril Štefan Ferenčak meni, da to ni rešitev, je cesta ozka, to je odgovor, 
da je strošek brez haska, najti drugo rešitev. Imamo v občini o višini živih ograj in mora povedati, da je 
kar nekaj sugestij, da naj inšpektorica ali kdor je pristojen, na ključnih mestih, kjer je preglednost 
manjša, se naj to uredi. Stanko Glavač doda že glede časovno, kar je bilo povedano Lipa-Beltinci za 
odvodnjavanje – kdaj se pričakuje zaključek kompleten te ceste? Župan mu dodaja, da nekje do konca 
meseca oktobra 2008, kot je bilo zagotovljeno. 
 
Ivan Mesarič podaja repliko za to kolesarsko  stezo, sam namreč tu kolesari in sicer kar koli se bo 
delalo, ona je 30 cm nižje kot ceste, dol bolj leti kot gor. Odbor ima svetnik Simon Horvat, bo treba 
nekoga prijeti, da bo naredil drugače. Podaja dve vprašanji in eno pobudo in sicer: 1. Izvedena je bila 
ekskurzija v Luko Koper v času počitnic Občinskega sveta Občine Beltinci, pa sprašujem, koliko članov 
Občinskega sveta se je prijavilo brez imen in priimkov in koliko se jih je udeležilo brez imen in 
priimkov? 2. Kako daleč je sanacija cestišč (timing) po izgradnji avtoceste (cesta Gančani-Bogojina pa 
Beltinci-Renkovci? (nadgrajuje Adžičevo vprašanje) 3. Pobuda za pomoč županu glede nasprotnikov 
razvoja v občini Beltinci, kar izhaja iz govora župana na akademiji občine Beltinci ob občinskem 
prazniku in proslavi ob Dnevu samostojnosti. Smatram, da s pomočjo občinskih svetnikov in svetnic, 
lahko prepričamo določene subjekte v občini, da ne bodo nagajali pri izvajanju občinske politike za 
dobrobit občanov občine Beltinci. Župan pa bo v bodoče lahko pripravil bolj vedre slavnostne govore.  
 
Župan Milan Kerman daje odgovor, da so bili štirje svetniki na izletu v Luko Koper – Ivan Mesarič želi 
replicirati, vendar noče biti zloben. Poklical je župana po telefonu in sta se korektno pogovorila po 
telefonu kot moška in je povedal, da naj se odloči in je on to upošteval. Misli, da je sprejel slab sklep, ta 
ekskurzija je bila namenjena svetnikom občinskega sveta in če se štirje prijavijo, da gredo štirje, vendar 
ta večina, je izrazila na prejšnji seji željo, da bi tistega datuma imeli prej en mesec svetniških počitnic, 
da bi šli na dopuste in bi šel tudi on če ne bi zbolel, pomembno je, da je 11 svetnikov zahteve ali željo, 
da se v tem času-v času počitnic stvari naj ne dogajajo. To škoda, radi bi namreč oni videli, svetnikom 
je bilo namenjeno – ko bodo temo odprli pod točko dnevnega reda, županova odločitev je namreč njim 
preprečila, da niso mogli iti. 
 
Župan Milan Kerman je povedal, da ekskurzija ni dejanje, ki bi jih preprečilo v njihovih prostih 
časovnih aktivnostih ampak bi bila lahko bila dopolnitev in seveda je tudi taka ekskurzija taka stvar, da 
skupni dogovor o bojkotu je malo huda zadeva in bi za to rekel, da svetniki so le dolžni se nekaterih 
stvari udeleževati, vendar v stilu, da ko nas boš ti pozval, mi ne bomo hodili je potem verjetno na ta 
način prišlo do tega, zato se ne obremenjuje. Šli so tisti, ki so in bi se jim zahvalil, da so se odzvali in bi 
povabil, da ob drugi priliki, se drugi udeležijo in si ogledali bodo kaj in kako bi se dogajalo.  
 
Ivan Mesarič daje repliko županu Milanu Kermanu – bojkot ne pride v poštev, ker takrat, ko so željo ali 
pobudo izrazili – to je osebno mu rekel pravi župan (15.7-15.8.) niso dostopni, da imajo mir  in ne gre se 
za bojkot, bilo je javno povedano, da želijo en mesec mira, ko so to izrazili, ni dal roka zato ekskurzijo, 
ni bilo nagajanje in dejansko naj verjame, tu se vse neha. Bilo je povedano, kdaj so počitnice in bilo z 
njegove županove strani povedano – imajo polno resnih stvari, da bi nategovali, ni bilo v tem primeru.  
 
Martin Duh je pojasnil,da je imel  v tistem času sezonsko delo, ki se ne more prekiniti in si je zelo želel 
iti na ekskurzijo v Luko Koper in jim je bilo onemogočeno – to je bila stvar dogovora – nihče ne more 
reči, da jih to veže na nek datum. Oni niso poklicni svetniki, ampak se je treba dogovoriti o tem. Želi pa 
podati dobrovoljno pripombo glede kanalizacije in sicer opažajo, da je bilo slabo pripravljeno glede 
vodovoda na Melincih in rase vodovoda in so pokale cevi par krat. Naj občinska uprava v naslednjih KS-
ih vseeno prej šla temeljiteje – ko ti bager pride pred hišo, kje so cevi in so škode velike, ko cev poči, se 
da marsikaj naprej narediti. Nadalje pa še želi nadaljevati glede problematike vaških domov. Predsednik 
KS Melinci je dal dopis in ga želi prisotnim prebrati, da je krajevni svet na svoji 14. seji sprejel sklep 
212/IV – da naj se uvrsti na naslednjo sejo občinskega sveta problematika vaških domov. Tudi vaški 
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dom Melinci se smatra kot objekt občinskega pomena, prostore za svoje namene koristijo KS Melinci in 
vsa društva v vasi in tudi druge institucije in posamezniki. Vaški dom je bil zgrajen pred mnogimi leti in 
je za popolno funkcioniranje doma potrebno še marsikaj za postoriti. Občinski svet prosi za financiranje 
nadaljnje izgradnje doma za izdelavo dopolnilnega centralnega ogrevanja v domu ,obnovo odra – 
zamenjava karnis, izdelavo novih stopnic na oder, izdelavo zaščitne ograje na odru. Izgradnjo nadaljnje 
male kulturne dvorane, tlaka v zunanjem pokritem napušču doma, nabava klopi in miz v kulturno 
dvorano. To so takrat povedali, da bi se zadeva okrog domov uvrstila na urejanje te problematike. 
Župan Milan Kerman mu odgovori, da se strinja s tem, če bo odbor za proračun in finance uvrstil v 
proračun za naslednje leto, se bo to vse lahko naredilo, ampak ga potem skrbi, da kanalizacijo začnemo 
zavirati in ne nadaljevati – torej 8 krat toliko računati. Ivan Mesarič – direktorici očitala kakšni so 
proračuni, župan je predlagatelj dodaja in on predlaga oni so samo strokovno telo.  
 
Ana Nerad  želi postaviti vprašanje in ima tudi eno pobudo. Najprej sprašuje, kaj se dogaja glede 
kolesarske steze proti Melincem Meni, da je to sramota, da se v naši občini dogaja to, da se začne delati, 
potem pa se ugotavlja na sejah sveta, da soglasje ni podpisano – nekaj se kopa, potem pa se neha, kako 
lahko pride do investicije, če ni prej soglasje, pogodbe, plačilo, če je ona lastnica tiste zemlje in do sedaj 
nič pridelala ne rabi površine, kako potem ne moremo speljati do konca, to se sprašuje. Meni, da bi 
morali v občini urediti, se sprašuje tudi glede cen in računa ter ugotavlja, da so zelo različne. Kot je v 
načrtu pridobivanja nepremičnin, enkrat je cena taka drugič drugačna. Baje so štirje lastniki, se ne da 
dogovoriti o sprejemljivi ceni-meni, da če to ne morejo se dogovoriti z občani, potem pa so nezadovoljni 
in se iščejo špekulacije, zakaj je zadeva zaustavljena, kdo ni pravilno pristopil k izgradnji-tudi če bodo z 
njene njive brez njenega soglasja vozili dol in ji ne bodo dali vsaj za vrt – se ne strinja s tem. Kolesarska 
steza se mora zgraditi do konca – tudi nekaj sredstev je bilo vloženo in ne more stvar samo stati. 
Nadalje pa še daje pobudo in sicer v malem rijtarju bi rada zasledila kar je po seji, pobude in vprašanja 
in odgovori na vprašanja župana – da vidijo občani, da se pokaže da občinski svet dela. Njena pobuda iz 
15. seje tudi ni realizirana – ureditev bankin, da se znižajo zaradi dežja, ni realizirano, naj se ji pojasni. 
Nerealizirani predlog njihove KS – ležeči policaji, na vpadnicah jih ni, ker je en otrok že tam umrl. Baje, 
da so to orgle, naj predsednik KS Beltinci pove, naj si tega po besedah župana Milana Kermana v 
Melincih ne želijo. Tudi je Ana dala pripombo takih policajev pri šoli – ki niso položni, da so dovolili take 
kot so umeščeni, na to so jo tudi že opozorili vaščani. 
 
Igor Adžič je na 14. redni seji  je postavil vprašanje in preverjal na občinski upravi, kdo poleg Petra 
Dugarja v tistem času ni dal soglasja za nadaljevanje izgradnje  kolesarske steze pokopališče Melinci-
vas Melinci-prosi za odgovor. Župan pravi,da misli  da je to Maroša Aleš. Na isti seji je podal tudi 
pobudo, da bi se zaprla cesta med domom ostarelih in cerkvijo v Beltincih-kakšne aktivnosti so bile 
doslej narejene? Odgovor podaja Venčeslav Smodiš, ki pravi, da je bil dan odgovor Župniji Beltinci, tudi 
KS je dala mnenje in soglasje – odločba je bila župniji izdana – izvedba sama rabi župnija, aktivnosti 
fizično – nekdo mora povedati, kako izvesti z koriti ali kako drugače. 
Nadalje Igor Adžič daje razlago, saj je v št. Uradnega lista  18/2008 je bil objavljen razpis 2. za 
prednostno usmeritev za Hrvaško krepitve regionalnih potencialov 2007-2013, ki zajema 1o km pas 
delno sovpada vas v občini Beltinci iz tega naslova so sosednje občine na projektu se lahko kandidira za 
dve vsebini (obnovitev prometne infrastrukture in okoljska infrastruktura), ostale občine so dobile zelo 
velika sredstva, 85 % sredstev nameni gre iz vira, 15 % država, nekaj malega pa delež občine-to so 
izkoristile občine (Veržej, Razkrižje, Črenšovci, Odranci), kakšen nepredviden dogodek je bil na naši 
občini, da iz seznama prijavljenih občin in končnega poročila, ne vidi, da bi se na ta vir prijavila naša 
občina-smo zgubili točno 1 mio evrov. 02.08.2008 je bil v Delu objavljeni članek z naslovom »županova 
potovanja za proračunski denar« navedel primer občine Medvode, katerega soglasje je njihov župan imel 
soglasje le odbora za kmetijstvo, potoval pa je v kar nekaj držav (Irska, Benetke, Španija) na stroške 
občine – prijavili so ga vsem organom kar je mogoče – tam svetniki zelo se skrbijo za svoj denar. Baje 
župan Kampuš je povedal v volilni kampanji, da za vsak svoj evro pridobi iz tujih virov 1,2 evra, kar si je 
zapomnil. Tudi pri nas so se v preteklih letih, za letos nima sicer informacije, bi kot svetnik moral 
pridobiti to informacijo, baje da krožijo neuradne utemeljene informacije, ki jih dajejo tudi občinski 
uslužbenci, da se je hodilo na Poljsko – ima občutek da so bili poleg izbranci, sam ne bi šel , ker se 
zaradi bolezni ne more tako dolgo voziti v avtu, vendar pa so tudi tu poligloti, ki obvladajo jezik, ki se 
razumejo na določena strokovna območja in ne moremo kadrovati, ne reče, da je kadroval politično, po 
prioriteti si moj ali ne. Zanima ga pri tem seveda, kakšna sredstva so bila porabljena, zakaj se je šlo, na 
podlagi katerega občinskega sklepa in če je bilo kršeno, bi rad slišal za kakšne koristi na športnem, 
gospodarskem in kulturnem področju.  
Župan pravi, da je to vprašanje pričakoval – šlo se je  za sredstva osebno njegova in od nikogar drugega. 
O tem se lahko Igor Adžič sam prepriča, lahko ga da tudi na Kosovo (korupcijsko komisijo), če hoče. 
Tudi Simon Horvat lahko potrdi njegovo trditev, saj je tudi on plačal sam. Poleg  tega sprašuje Igorja 
Adžiča, kdaj je on njega spraševal, iz čigavih sredstev je on šel na dopust – kot da Milan Kerman ne bi 
smel iti na dopust. Igorju Adžiču ni dal besede za repliko. Tudi Ivan Mesarič je prosil za določene 
odgovore na svoja vprašanja, vendar pa mu župan odgovori, da jih bo prejel na naslednji seji.  
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Seja se prekinja za  deset minut.  
 
                                                                                                                                                             
AD 6 - Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2008-skrajšani 
postopek 
 
Pri tej točki dnevnega reda je bilo podrobno s strani Štefana Činča obrazložen predlog Odloka o 
spremembi Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2008. V gradivu je odlok o rebalansu o 
spremembi proračuna, pregled posameznih postavk, večletni pregled investicij, kjer prišlo do 
spremembe  financiranja (izvrševanja) predvsem glede kanalizacije, priložen je novi načrt razvojnih 
programov, obrazložitev spremenjenih določenih postavk in sklep o zadolževanju, katerega  bo potrebno 
tudi pri tej točki sprejeti. V samem odloku  se namestijo tri tabele, ki se nanašajo na prihodke in 
odhodke po ekonomski klasifikaciji, tabela instituc. klasifikacije in tabela programske klasifikacije. Če 
pogledamo zelo grobo se s proračunom predvidevalo 20 mio evrov, kar je bilo sestavljeno iz prihodkov 
nekje v višini 16 mio in odhodkov v višini 4 mio evrov. Rebalansirajo se  postavke: prispevki občanov-
oskrba v domovih – zmanjšanje za 33.500,00 evrov), sofinanciranje izgradnje kanalizacije za 246.000,00 
evrov, postavka tribune-zmanjšanje za 160.500,00 evrov, prihodki od prodaje stavbnih zemljišč – 
zmanjšanje a 106.815,00 evrov, prihodki od prodaje stavbnih zemljišč-KS Beltinci (prišla dodatno)-
povišanje na 210.000,00 evrov, postavka regionalne spodbude-sekundar – znižanje 341.880,00 evrov, 
ddv izgradnja kanalizacije (ločeno računovodstvo) – zmanjšanje za 92.940,00 evrov, druga prejeta 
sredstva iz državnega proračuna za TP-DP – povišanje za 5.000,00 evrov, fundacija za šport – 
pomanjšanje za 148.000,00 evrov, prejeta sredstva iz DP-EU strukturna politika (Phare, Interreg III)- 
povišanje za 3.040,00 evrov, kohezijski skladi- sofinanciranje izgradnje kanalizacije – glavni razlog 
rebalansa-sklepi so prispeli za sofinanciranje ele v letu 2009 (drugo leto se štarta z primarno 
kanalizacijo in ČN- torej letos pomanjšanje oz. znižanje te postavke za 6.956.325,00 evrov, prejeta 
sredstva od drugih evropskih institucij (Belief) – povišanje za 2.480,00 evrov. Skupaj torej postavke 
prihodkov – 9.844.241,82 evra. Na odhodkovni strani se spremenijo postavke: sejnine OS, uredniški 
odbor – povišanje za 750,00 evrov, postavka svetniške skupine-povišanje postavke za 4.970,00 evrov, 
sredstva za delovno uspešnost direktor občinske uprave (polovica limita kot ga predpis določa-ena bruto 
plača) – znesek 3.000,00 evrov, tekoči odhodki za CZ – dobili smo poveljnika CZ in formirali štab, tako 
da povišanje postavke za 2.040,00 evrov, odvoz odpadkov-kosovni odvoz, kesoni, san. odlagališč 
(saniranje gramoznic) – povišanje za 30.000,00 evrov, pomanjšanje ostavke za tekoče vzdrževanje 
občinskih cest, obnova prostorov  za mlade-Gümla – se pogovarjali o tem tudi na odboru, da je možno 
za 30.000,00 evrov sredstev dovolj, torej se postavka zmanjša za 30.000,00 evrov kolikor bo pač 
potrebno v letošnjem letu, drugi odhodki-fiskalne zadeve – se postavka zmanjša za 4.380,00 evrov, 
obresti od kreditov in drugi stroški povezani s financiranjem – se postavka zmanjša za 85.220,00 evrov, 
regresiranje oskrbe v domovih – zmanjšanje postavke za 110.000,00 evrov, tekoči transferji agencijam-
drobno gospodarstvo – projekt Belief – povečanje postavke zaradi dodatnih plačil v višini 11.030,00 
evrov, tekoči transferji ZTK – zmanjšanje postavke za 31.460,00 evrov, nakup preme ZTK Beltinci – 
povečanje za 34.500,00 evrov (interegg III), tekoči transferji v javne zavode-sredstva za plače-OŠ-
povišanje postavke za 8.250,00 evrov, tekoči transferji Komuna Beltinci (prostori nad pošto)-povišanje 
za 60.000,00 evrov, investicije-kolesarske steze (korigiranje zneskov) ob upoštevanju deleža dodatnih 
del – Beltinci-Lipa – zmanjšanje postavke za 7.000,00 evrov, kolesarska steza Lipovci-Dokležovje-
povečanje postavke za 14.620,00 evrov ter zmanjšanje sredstev za 40.000,00 evrov pri kolesarski stezi 
Beltinci-Melinci. Postavka investicijsko vzdrževanje cest (pločniki, ceste-občina)-zmanjšanje postavke za 
357.590,00 evrov, novogradnje-kanalizacije (iz takse, sekundarij 1, izgradnja primarne kanalizacije s 
ČN-ostajajo na računu sredstva, s katerimi se bo financiranje nadaljevalo v letu 2009-v višini 
1.665.624,00 evrov. Zaradi izpada prihodka  se predlaga, da se črtajo oz. zmanjšajo sredstva pri 
postavki objekti za rekreacijo-Tribune Beltinci v višini 500.000,00 evrov. Postavka nakup zemljišč – OU-
opredeljeno v programu o razpolaganju z nepremičnim premoženjem se postavka poveča za 25.788,00 
evrov, postavka pomurski vodovod – vodohram se zmanjša za 70.000,00 evrov, glede postavke projekti 
so za gradnjo v letu 2008 že narejeni in plačani, zato se postavko zniža za 40.000,00 evrov. Glede 
investicij v gasilstvo-GZ zaradi prizidka h GZ (zaključek del) se sredstva povišajo za 68.270,00 evrov, 
OU-investicijski transferi Komuna-Kanalizacija – obrazci 3 za posamezne faze projekta je projekt že 
prenesen k investicijskim odhodkom. Glede investicijskih transferjev Vrtec Beltinci so dela v glavnem že 
izvršena, plačilo pa zapade v konec leta 2008 zato se predlaga dodatnih 30.000,00 evrov. Pri postavki 
razvojni sklad-vlaganja-povečanje transfera za Komuno na račun sredstev prenakazanih iz razvojnega 
sklada 60,000,00 evrov. Na podlagi sklepa o ustanovitvenem vložku v Cero Puconci se poveča  postavka 
za 6.060,00 evrov, pri zadolževanju na strani odhodkov-bilanca C pase odplačilo glavnice za eno 
tromesečno glavnico kredita v letu 2008 zmanjša postavka za 108.120,00 evrov – skupaj torej odhodki – 
11.244.107,40 evrov, ostanek sredstev na računih 31.12.2008 – 1.399.865,58 evrov.  
V NRP-ju se vidi večletni pregled, kar se kanalizacije tiče, torej se priložilo obrazce 3,da se vidi 
sofinanciranje v posameznem letu in dinamika izgradnje. Dodatno je prebral sklep, katerega občinski 
svet sprejme za zadolževanje. Štefan Činč je podal aktivnosti, katere so bile izvedene v postopku za 
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pridobitev soglasja za zadolževanje. V zvezi z rebalansom predlaga v sprejem dva sklepa, glede 
razvojnega sklepa bo treba postopek redne likvidacije gospodarske družbe se prav tako predlaga sklep, s 
katerim se sredstva iz RZ prenesejo na podračun občine Beltinci. Odbor za proračun in finance je na to 
temo zasedal dvakrat, pogovarjali so se o tem in se je usklajevalo določene postavke na sami 13. redni 
seji odbora. Zavzeta so bila stališča, da naj se v program razpolaganja s premičnim in nepremičnim 
premoženjem občine za leto 2008 uvrsti prodaja stavbnih zemljišč KS Beltinci, v bodoče naj KS-i ob 
predlogu rebalansa pripravijo svoje predloge glede nakupa oz. prodaje premičnega in nepremičnega 
premoženja, postavko uspešnost direktorja naj župan uvrsti v rebalans na podlagi metodologije o 
ocenjevanju direktorjev, naj ostane 200.000,00 evrov v proračunu za začetek adaptacije ceste Beltinci-
Ižakovci, razlika pa se prenese v leto 2009, tekoči transferji Komuni d.o.o. Beltinci se povišajo za 60.000 
za odkup poslovnih prostorov in naj se tako zniža postavka proračunskega sklada za isti znesek, 
sredstva pa se iz pod računa sklada prenesejo na občinski račun, akti o proračunskem razvojnem 
skladu se naj dopolnijo v smislu, da lahko iz teh sredstev proračunski sklad subvencionira obresti od 
kreditov na račun novih zaposlitev (pravila določi razpis), na ostale postavke rebalansa člani odbora 
niso imeli pripomb, zato odbor tudi predlaga občinskemu svetu, da naj predlog odloka o rebalansu 
proračuna za leto 2008 sprejme v predlagani obliki in vsebini.  
 
Ivan Mesarič želi povedati, da je župan kot predlagatelj proračuna in predlagatelj rebalansa jih je s 
številkami sicer presenetil, vendar pa sta oba s finančnikom vse argumentirala, zmenili so se tudi za 
potek dela in misli, da so obojestransko stvari rešili in misli, da je v tem trenutku najboljša rešitev, kar 
je pred prisotnimi člani občinskega sveta in tudi za občane je to trenutno najboljše, kaj lahko občina kot 
taka ponudi. Malo so zaznali, da se že mogoče pojavljajo likvidnostni problemi in gre v to smer, da s 
samo kanalizacijo bodo prišla sredstva, da bo treba s skrbnostjo dobrega gospodarja vse pretehtati in 
župan je vzel že na znanje pripravo novega proračuna za leto 2009, ki bo precej varčevalen grobo 
povedano in člani odbora so želeli, da se pristopi k pripravi letnega programa za leto 2009 čim prej in 
dobro, da so ljudje seznanjeni s tem, da  se vidi, da delajo z roko v roki.  To je povedal, kot predsednik 
odbora za proračun in finance in odbor in župan in uprava je na najboljši poti, da bolj smelo zakoraka v 
naslednje leto. Nato nadaljuje razpravo Ivan Mesarič kot svetnik in ne kot predsednik odbora in želi 
povedati, da ko so se pripravljali njihova skupina, so imeli en problem glede kolesarske steze 
Dokležovje-Lipovci, je župan dal obrazložitev, ampak ljudje smatrajo, d se pojavlja lahko problem glede 
varnosti. Ko prideš do poljske poti proti Dokležovju, se neha le-ta in je potem ni nekaj metrov in da bo 
nadvoz narejen in ni vezen na investicijo Luke Koper in je vezan na elektrifikacijo proge in bi bilo treba 
postaviti signalizacijo in umiritev prometa, ker ko bodo ljudje šli iz kolesarske steze na glavno cesto, bo 
treba urediti stvari. Enkrat je že rekel, da bo iz te govornice čestital prvi, ko bo tako daleč, da bo 
kanalizacija in sedaj izraža čestitke vsem akterjem, nekateri so več sodelovali predvsem Janez Senica in 
tudi gospo Bensovo, bilo polno usklajevanj, je normalno da pri takem velikem  in velja gospodu 
Maučecu posebno čestitka . sredstva iz MOPA so bila lobirana od njega in je ogromno časa vložil v to. 
Kot kandidat za župana ni uspel, je pa uspel vsaj (to je njegovo prepričanje) vsaj teh 6 ali 7 mio eur (to 
je nekje 70 hiš) in se je potrebno zavedati, da so tako občinska ekipa kot lobisti v Ljubljani za občino 
naredili veliko delo.  
  
Peter Gruškovnjak je povedal, da se je lansko leto sprejemalo podobno cifro rebalansa. Takrat je rekel, 
da upa, da letos ne bo tako in žal mu je, da se je tako letos spet zgodilo – nismo vse mi krivi in ne 
občinska uprava. Glede na pričakovana sredstva za kanalizacijo, vendar odločba je, denar je preko 
lobijev iz kohezije z ministrstva za okolje in prostor in strukturnih skladov in pride še zadolževanje je 
realno ampak vseeno, ko je dobil predlog rebalansa kot član odbora pa je bil razočarani. Zaveda se, da 
je tako, pa vendar. Sam v bistvu predlaga, kot je že malokdo na glas ali po tiho povedal, da upa, da bo 
prva obravnava proračuna za naslednje leto že v mesecu decembru 2008 na teh novih podlagah. 
Pričakuje tudi, da se bo marsikdo odpovedal nekim sredstvom. Prej je bilo govora o društvih in 
dotacijah – kanalizacija in ČN je skupna dobrina in  upa, da se bo v prihodnje marsikdo tega zavedal. 
Gledal je skozi in ni nič osebno nima veze z Venčeslavom Smodišem – kaj vse ne moremo realizirati, ne 
more sprejeti teh 3000,00 evrov nagrade (ene plače) uspešnega dela občinske uprave in Venčeslav 
Smodiš je direktor te uprave. Bi se zavzemal kot je na odboru povedal, da naj bi cesta Ižakovci-Beltinci 
šla v celoti ven, so s konsenzom se dogovorili, da se vsaj od križišča v Beltincih z Ravenske ceste dela do 
mosta in finančnik je pozabil povedati, da se naslednje leto za nadaljevanje te ceste iščejo preko 
državnih projektov, to je pomembno, ker je to zadolžitev za občinsko upravo, ne samo jemati iz 
proračuna iz primerne porabe. Sam osebno je več projektov pričakoval kar se tiče vlaganja v 
infrastrukturo. Pričakuje še kaj ve, pove pri naslednjih točkah. Če se rebalansa ne sprejme, je bi samo 
polovičen uspešen z občinsko upravo, če se pa sprejme je bil župan z občinsko upravo uspešen, vendar 
veliko delo pa vas časa v letu 2009, to naj bo dovolj-treba bo proračun realizirati, saj bodo drugače 
sredstva odšla oz. jih bo potrebno vrniti, z njim se je strinjal tudi župan Milan Kerman. 
 
Venčeslav Smodiš želi na izvajanje Petra Gruškovnjaka povedati, da je sam opazil to cifro in želi 
povedati, da je to bruto in je bila do sedaj bila ta uspešnost med uspešnostjo ostalih delavcev skupaj z 
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njimi in je v skladu z zakonom. To je polovico tistega, kar  bi lahko dobil, od župana je odvisno ali dobi, 
on ga ocenjuje in še v pisni obliki je zaprosil za tolmačenje, želi še povedati, da nagrada uspešnost in 
kar oni tu sedijo dobijo za deset sej 1000 evrov, to je njemu nadomestilo, da hodi na seje sveta, na seje 
drugih delovnih teles in odborov ter je to dejansko povračilo stroškov za tisto, to je uspešnost v 
navedkih.  
 
Ivan Mesarič daje repliko na izvajanje Venčeslava Smodiša in pravi, da sta kolega, vendar bi bilo to 
preveč. On je kot direktor občinske uprave je do nekje 6000 evrov upravičen do polne uspešnosti, 
njegova uspešnost se meri glede na uredbo. Upa, da je župan naredil, da je bilo posredovano odboru za 
finance, da je iz uredbe in to tam mora biti in on je z to uredbo bo dobil za uspešnost ne da hodi na 
seje, tisto mora drugače opredeliti. Vendar pa naj Ivanu Mesariču ne očita, da dobi toliko in toliko za 
seje, ker je to spet po nekih drugih pravilih in po nekih drugih stvareh in naj ne delajo papundeke drug 
iz drugega – vse kar dobijo kot svetniki, dobijo zakonito, kajti če je en evro nezakonit potem je prvi za to, 
da denarja ne dobi. Vendar on kot direktor občinske uprave mu oprošča, vendar pa naj take ocene 
ohrani za sebe – župan ga je ocenil po uredbi za uspešnost in občani da bodo vedeli, vedno se plača 
govori kot bruto, če pa se že omeni, da je neto toliko –neto je odvisna od subjektivnih stvari – plače so 
vedno bruto v našem sistemu. 
 
Peter Dugar  se želi dotakniti ceste Beltinci-Melinci, ker je predvideno zmanjšanje postavke – obrazloži 
stavek, ki je zapisano naj se ta sramota konča v kakšni koli obliki. Sami vemo, ko se proračun 
sprejemalo v načrtu razpolaganja s premoženjem, bilo predvideno odkup zemljišč in na račun česa se 
postavka znižuje? Nakup zemljišč kanalizacija – ČN je predvideno – ali ni to bilo že odkupljeno za 
Melince? Odkup je bil narejeni daje odgovor župan – določeni sosedje bi prodali – Janez Senica pove, da 
so sosedje prišli, da bi radi prodali in na podlagi razgovora z projektantom je svetoval, da se še poleg 
odkupi in so bile zahteve tudi od KS-a Melinci, da se čim več naj tam okrog odkupi. Predlog je, sicer ne 
potrebujemo nujno, KS Melinci pa je apelirala, da se naj kupi. Za ČN je dovolj odkupljeno z cesto vred. 
Župan dodaja, da je to samo izgradnja znižana ne pa odkup-ker je pogodba za izvedbo z izvajalcem  
podpisana – za asfaltiranje vse komplet po javnem razpisu.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. 
Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 254/IV: 
Sprejme se odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2008. 
V sladu z priloženimi obrazci 3 se uskladi načrt  razvojnih programov za investicije kjer obrazec 
ni priložen, se uskladitev opravi za leto 2008 v skladu z rebalansom. 
 
 
V nadaljevanju župan Milan Kerman predlaga v sprejem še predlog Sklepa za zadolževanje v letu 2008. 
Obrazložitev sklepa: 15. člen Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2008 v tretjem odstavku pravi, 
da je za vsako posamezno dolgoročno zadolževanje potreben sklep občinskega sveta. Občinska uprava je 
v skladu s sprejetim proračunom za leto 2008 Ministrstvo za finance zaprosila za izdajo soglasja k 
začetku postopka zadolževanja, ki ga je navedeno ministrstvo izdalo 04.08.2008. V skladu s 
pravilnikom o zadolževanju občin smo z zbiranjem ponudb izbrali neodvisnega finančnega in pravnega 
svetovalca in pridobili ponudbe 6 bank. Po pridobitvi mnenja o najugodnejšem ponudniku in dodatnih 
pogajanjih z bankami glede pogodbenih določil, smo 16.09.2008 zaprosili Ministrstvo za finance za 
soglasje k zadolžitvi, ki smo ga prejeli ravno včeraj. Črpanje celotnega kredita še v letu 2008 predlagamo 
zaradi tega, da se izognemo likvidnostnim težavam in nadaljujemo z začeto gradnjo kanalizacije.  
 
Stanka Glavača zanima, ker se pojavljajo nove banke – bi lahko izkoristili vse ponudbe, vendar pa mu je 
župan obrazložil celotni postopek in Stanko Glavač je bil z odgovorom zadovoljen. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. 
Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 255/IV: 
V skladu z določilom 15. člena Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2008, občinski svet 
Občine Beltinci pooblašča župana, da z najugodnejšim ponudnikom kredita, po pridobitvi soglasja 
o zadolževanju s strani Ministrstva za finance, podpiše pogodbo o najemu dolgoročnega kredita v 
višini 2,5 milijona evrov v letu 2008 za dobo 10-ih let.  
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O koncu te točke župan Milan Kerman in finančnik Štefan Činč prisotnim predlagata v sprejem še 
dodatni sklep in sicer, da se sredstva iz računa Razvojnega sklada Občine Beltinci kot samostojne 
pravne osebe prenesejo na podračun Občine Beltinci.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. 
Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 256/IV: 
Sredstva iz zakladniškega podračuna Razvojnega sklada Občine Beltinci kot samostojne pravne 
osebe, se nakažejo na podračun ustanovitelja Občine Beltinci.  
 
 
 
AD 7 -  Predlog dopolnitve Letnega programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
 
Pri tej točki dnevnega reda je župan Milan Kerman povedal, da je pri dopolnitvi programa KS Beltinci 
tako v gro znesku kot v gro kvadraturi, kar mora biti vneseno v sam letni program. Direktor občinske 
uprave Venčeslav Smodiš je povedal, da je bil letni načrt pridobivanja in razpolaganja  z nepremičnim 
premoženjem občine za leto 2008 bil sprejeti na 12. redni seji dne 13.03.2008 in kateri se dopolnjuje 
sedaj v smislu predvidenega dodatnega nakupa in prodaje nepremičnin. Parcele so razvidne, za ureditev 
romskega naselja Beltinci, za cesto za pot od Kmečke do ČN Beltinci, za ureditev ribnika, za kolesarsko 
stezo Lipa-Beltinci, za kanalizacijo pri ČN Beltinci, za centralno čistilno napravo Melinci, za kanalizacijo 
in Rome Dokležovje. V točki 3. pa so našteta zemljišča, ki jih KS Beltinci prodaja. Postopek pridobivanja 
in razpolaganja (prodaje) nepremičnin se izvrši v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.  
 
Martina Duha glede  parcel za ČN zanima, če je taka cena kot je bilo v začetku odkupljeno ali pa je to 
sedaj kaj drugače. Janez Senica pravi, da je letna revalorizacija upoštevana.  
 
Ugotavljanje prisotnosti.  
Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 1. 
 
Sklep št. 257/IV: 
Občinski svet sprejme dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine 
Beltinci za leto 2008 v predlagani obliki in vsebini. 
 
Po pregledu točk dnevnega reda se župan Milan Kerman oprošča, da je prišlo do spremembe v 
zaporedju točk dnevnega reda, zato predlaga, da se bo sedaj obravnavala točka, katero je predlagal Igor 
Adžič in sicer predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada, ki bi morala biti 
obravnavana takoj za točko o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2008. 
 
 
AD 8 - Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Beltinci za 
razvoj obrti in podjetništva 
 
Igor Adžič je povedal, da je komisija za statutarna in pravna vprašanja je na svoji 8. redni seji, ki je bila 
22.09.2008 predlagala Oodlok o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Beltinci za razvoj obrti in 
podjetništva. Sam odlok o dopolnitvi odloka je neke vrste nadgradnja oz. dopolnitev, kajti iz  pod konta 
bo župan, ki je izvršitelj proračuna v naslednjih dneh počrpal 6.000 evrov, se mu mora določiti neka 
pravna podlaga, da to lahko stori. Gre namreč pri teh sredstvih za poslovne prostore nad pošto Beltinci, 
ki bi že moralo biti realizirano. Dopolnitve prinašajo vsebinske spremembe in z njimi tako odpiramo 
možnost, kajti do sedaj je opredeljeval odlok, da se lahko strogo financirata obrt in podjetništvo v 
različnih organizacijskih oblikah, po nekem mnenju, ki so ga skupaj oblikovali so prišli do dveh 
zaključkov. Spreminja se naziv odloka, v katerem se doda pospeševanje zaposlovanja in zasledovanje 
javnega interesa Občine Beltinci, v drugi člen pa dodali alineo, ki določa večplastno subvencioniranje 
obrestne mere pravnih subjektov na območju Občine Beltinci, ki zasledujejo javni interes Občine 
Beltinci. Komisija je s strokovnimi službami občine ta predlog obravnavala in sedaj predlagajo 
občinskemu svetu to tudi v sprejem.  
Razprave pri tej točki na to temo ni, zato je župan dal predlog na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. 
Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
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Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 258/IV: 
Sprejme se vsebina Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada Občine 
Beltinci za razvoj obrti in podjetništva v predlagani obliki in vsebini. 
 
 
AD 9 - Obravnava in potrditev poročila o poslovanju Komune Beltinci d.o.o. za leto 2006 
 
Direktor JKP Komune d.o.o. Beltinci, Janez Senica je pozdravil vse prisotne in povedal, da je pred člani 
občinskega sveta obravnava in potrditev poročila o poslovanju Komune Beltinci d.o.o. za leto 2006. 
Poročilo je v lanskem letu izostalo in je obveza NO JKP Komune d.o.o. Beltinci da poda na občinski svet. 
JKP Komuna d.o.o. Beltinci je bilo registrirano leta 2001, ustanovitelj je Občina Beltinci, ki je 100 % 
lastnik podjetja. Vse do danes v podjetju ni zaposlenih za nedoločen čas, ampak so zaposleni le delavci 
preko programa javnih del in programa težje zaposljivih žensk. Računovodske in knjigovodske zadeve za 
JKP opravlja ustanovitelj. Področje delovanja podjetja so: upravljanje z vodovodnim sistemom občine ter 
oskrba s pitno vodo občanov v naseljih občine, razen Melinci in Dokležovje, organiziranje in izvajanje 
javnih del za potrebe urejanja javnih površin v občini, urejanje romskih naselij in prevoz potnikov z 
brodom na reki Muri. V obdobju 2006 je bilo na sistemu vodovod izkazanih za (takratna valuta SIT) 
18.145.220,89 SIT prihodkov iz naslova vodarine, 13.227.830,43 SIT neposrednih (direktnih) stroškov 
in 828.499,58 SIT neposrednih (indirektnih stroškov). Znašal je pozitivni poslovni izid 4.088.890,88 
SIT. V strukturi odhodkov pomembni strošek električna energija14 %, vodovod 37 %, pogodbena dela 
popis vode 8,8! %, vodna povračila 33, 96 %, analiza vode 5,18 %. V strukturi prihodkov iz vodarine 
predstavljajo 45,96 % skupnih prihodkov iz dejavnosti oz. 22, 68 % od vseh prihodkov podjetja.  
CATV je v letu 2006 posloval v višini 21.035.346,50 SIT. Direktni stroški so izkazani v višini 
22.954.919,39 SIT, indirektni (posredni) pa v višini 960.460,93 SIT. Upoštevajoč prihodke in odhodke 
ugotovimo negativni poslovni rezultat na CATV dejavnosti v višini 2.880.033,82 SIT. V strukturi 
odhodkov na CATV dejavnosti predstavlja porabljena električna energija 3,86 % vseh neposrednih 
odhodkov, vzdrževanje CATV sistem 37,14 % in delovanje CATV sistema (SAZAS programi, interni 
kanal) 59,00 % neposrednih odhodkov. Prihodki iz CATV dejavnosti predstavljajo 53,28 % vseh 
prihodkov iz dejavnosti oz. 26,29 % od prihodkov podjetja. Pri tej dejavnosti bo potrebna podrobna 
razčleniti stroške delovanja CATV sistema in ugotoviti, ali obstoječa cena pokriva te stroške.  
Drugi obdavčeni prihodki predstavljajo 1,77 % in se nanašajo na plakatiranje ter druge občasne 
prihodke. Ti prihodki in odhodki nimajo bistvenega vpliva na poslovni rezultat. Prihodki iz naslova 
javnih del s strani Občine in ZZZRS znašajo 50,65 % od vseh prihodkov podjetja. Upoštevajoč 
razporeditev posrednih stroškov na javna dela v višini 1.850.153,78 SIT izkazujejo le-ta negativni 
poslovni rezultat v višini 1.904.746,85 SIT. Glede osnovnih sredstev bi želel Janez Senica povedati, da 
nepremičnine na podjetju Komuna d.o.o. Beltinci so pridobljena iz sredstev od ustanovitelja, to je 
Občine Beltinci. Vsa oprema je nabavljena iz sredstev javnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o. Glede 
investicijskega vzdrževanja in upravljanja z vodovodom in CATV omrežjem izvajali pogodbeno 
investicijsko za investicije – razširili smo paleto novih programov, prilagajali se oz. vgrajevali fleksibilne 
cevi  na posegih, kjer so bile investicije s strani Občine Beltinci ali drugih investitorjev (plinifikacija), 
tudi zamenjava vodomernih jaškov. Na področju spremljanja oz. urejanja vodovodnega sistema je 
poudarka bilo danega zagotavljanja kakovostne pitne vode v okviru HACCP sistem, zamenjavi in 
dograditvi sekundarnih  vodovodnih omrežij, ventilov in hidrantov na mestih, kjer je to bilo nujno 
potrebno –realizirani so bili le intervencijski posegi, zamenjava vodomerov (do sedaj je bilo skupno 
zamenjanih 722 vodomerov, od tega je v letu 2006 zamenjanih 156 vodomerov) ter izterjava neplačanih 
računov z lastno angažiranostjo računovodske službe. Na področju kvalitetne  pitne vode so na ČRP-1 
dosegli parametre atrazin in desetil-atrazin pod mejno vrednostjo 0,1 promila na liter, v poskusnem 
črpališču št. 2 pa je parameter atrazin 0,1 promila/liter, desetil-atrazin pa se z vsakim odvzemom 
vzorca zmanjšuje in se približuje mejni vrednosti 0,1 promila/liter. 
Člani občinskega sveta so prejeli v skladu z računovodskim standardom 35 (2006) pojasnjeno tudi v 
razčlenitveni tabeli izkaza uspeha po dejavnostih (torej 80 mio SIT prihodki), glede odhodkov je 
pozitivna vrednost na strani neposredni str. Vodovoda, negativna vrednost pa na strani catv. Glede 
bilance stanja, na koncu leta 2006 je bila vrednost sredstev s katerimi Komuna opravlja 2 mio evrov oz. 
460 mio SIT. Ob koncu želi še poudariti, da je pač v tem obdobju Komuna iz poročila izhaja, da so 
navedene aktivnosti delalo se na nujnih z CATV in vodovodni sistem. Ker se je letos položaj Komune 
ureja, bo v letu 2009 in naprej bodo pristopili k bolj sistematičnemu in bolj transparentnemu 
planiranju in spremljanju podjetja Komuna upoštevajoč vlogo podjetja v okviru izgradnje pomurskega 
vodovoda. V kratkem planirajo  pripravili predlog za korekcijo cene pitne vode in pa to, da je pristojnost 
občinskega sveta in odbor za informiranje tudi predlagati korekcijo cene CATV.  
 
Srečko Horvat želi povedati, da so prejeli predlog – da se potrdi poročilo.. in se bodo verjetno prisotni 
bodo strinjal, da tega  niti približno ne morejo potrditi. 11. septembra 2008 je bilo na spletu objavljeno 
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revizijsko poročilo Računskega sodišča RS, ki vsebuje 28 strani in poročilo si lahko vsak podrobno 
prebere in tudi pogleda. V njem je ugotovljenih toliko nepravilnosti, kršitev zakona, da o napakah ne bo 
govoril. To ne morejo potrditi, ker se iz tega poročila vidi, koliko je bil tudi oškodovani občinski 
proračun- to bodo tudi našli, kdo ga je oškodoval, za vse ni kriv direktor Komune d.o.o. Beltinci., vsi 
dogodki so bili v.d. direktorju namreč vsiljeni, saj so bili sklepi programskega sveta, odbora za 
informiranje in te stvari kar se dogajalo, so se dogajale nezakonito. To je Srečkov dan zmage, saj že 6 let 
govori o tem, kar je govoril in sedaj je Računsko sodišče to potrdilo. Poleg ugotovljenih nepravilnosti 
Računskega sodišča nam NO Komune predlaga, da naj to poročilo za leto 2006 sprejmejo - revizija se je 
delala tudi za leto 2005 poleg leta 2006. Prisotni se naj torej odločijo, če prevzamejo odgovornost, njegov 
predlog je, da se določi rok, do kdaj se morajo nepravilnosti odpraviti in ko bodo odpravljene, lahko 
pride predlog za potrditev na občinski svet. Priporoča, da si poročilo preberejo – Računsko sodišče 
nalaga odzivno poročilo, ki naj se pripravi. Srečko Horvat nadalje ugotavlja, da je bil kar dve seji  
kritičen do NO Komune in kmalu, če niso že sedaj,  bodo ugotovili,da je bil upravičeni kritičen. Kajti vse 
nepravilnosti bi NO moral s predsednikom in člani zapisati, da so to grobe kršitve zakonodaje. NO je 
dobil dobro plačilo in pošteno, svojega dela ni opravil niti približno tako. Če bi zakone brali, kot že cel 
čas o njih govori, vse to govori ker se Računsko sodišče sklicuje na njih. Naj se odločijo, ali bodo to 
potrdili ali pa upoštevali njegov predlog, da se ne potrdi poročilo in drugo, da se določil rok, do kdaj se 
naj nepravilnosti odpravijo.  
 
Peter Gruškovnjak Srečku Horvatu pove, da ima mogoče res on prav, vendar pa pozablja nekaj in sicer 
to, da je kot član NO leta 2003 meseca marca iz te govornice sam podal poročilo o pregledu sistema 
CATV. Takrat niso naredili  nič in še do danes je tako, pa je bil tudi Srečko takrat  v programskem 
svetu, tako da očitati svoje delo, je tudi treba priznati. Drugo dejstvo je, da povzetek revizijskega 
poročila pove jasno, da je negativno mnenje poslovanja, ker se stvari podvajajo in ker so bile na finančni 
plati nepravilnosti – Janez Senica v.d. direktor po poročilu revizije občinskega ni bil pravilno imenovani 
kot v.d. direktor  že leta 2005, 2004 in tako nazaj, pa nič niso naredili, se pravi so te kršitve prekrški vsi 
skupaj in ne očitati NO JKP Komuna določene očitke ali Janezu Senicu, ker vse obdobje ni bil pravilno 
imenovano ker je občinski uslužbenec iz komunalnih zadev za občino, ker je občina ustanovitelj in 100 
% vlagatelj v ustanovitev JKP Komune d.o.o. Beltinci, njega izključuje-ni pošteno od njega da to ni v 
redu. Ugotovitev -  lepo piše za uporabnike vode 2006-okoljska dajatev višja, kdo je to pripravil DDV – 
finančni suport je bil nudeni tudi Komuni in je to povezano. Kar se tiče ugotovitve, da je ta občinski svet 
krivec – tega ne sprejme in zato  poziva svetnike, da naj to ne potrdijo na koncu te ugotovitve piše k 
odzivnosti 90 dni katero bo NO katerega član je z imenovanim direktorjem Janezom Senicom poslal 
Računskemu svetu in tudi v vednost občinskemu svetu. Kot je Srečko Horvat nocoj napadel nekatere 
akterje, ki se mu osebno pač ne dopadejo, je pozabil na dejstvo, da je za vse te stvari v prejšnjem 
mandatu in tudi v zdajšnjem mandatu dvigoval roko. Nismo edina občina in edino podjetje, ki je v 
prekršku, je prebral celo poročilo, nikjer pa ne zasledi da bi bilo treba Senico ali NO ali krivdno ali 
kazensko preganjati, on jih pa želi preganjati ali brez osnove. Tako je izvajal ne potrdite, da je to 
kriminalno dejanje – posnetek bo pokazal. Sam ga je namreč razumel tako, da jih obsoja, da so naredili 
kriminalno dejanje. Peter je v NO JKP Komune d.o.o. Beltinci  leto in tri mesece in odgovornosti za leto 
2006 ne more prevzeti, ampak ne gledati enostransko, potem moramo poiskati malo drugo.  
 
Srečko Horvat Petru Gruškovnjaku odgovarja, da če on misli, da je soodgovoren – naj vzame zapisnike 
programskega sveta in odbora za informiranje in v njih prebere njegove stvari, ki jih je takrat povedal, 
želje, ki zahteval, da se vnesejo v zapisnik, opozarjal, to se vidi iz zapisnikov, vedno je opozarjal, da te 
stvari o katerih glasujejo, katere vsiljujejo brez zakonske podlage, ne misli biti odgovoren in je opozarjal 
na vsaki seji in odbora in programskega sveta in prosil, da se to zapiše, njega pa sedaj obtoževati, da je 
sokrivec k stanju od 2002 naprej, njega obtoževati je zavajanje ljudi, ki to gledajo. Krivci so znani, na 
silo se je grozilo članom programskega sveta, če to ne bodo sprejeli, če ne bodo naredili, da ne bo to in 
to, to piše v zapisniku. (sililo se na določene ljudi, da se iz stanja mora spraviti na Komuno). Opozarjal 
predsednika odbora za informiranje, predsednika programskega sveta, da se je treba zavedati, da delajo 
v nasprotju z zakonom – poročilo mu potrjuje, da to kaj delajo ni prav.  
 
Peter Gruškovnjak replicira – izvor greha želi povedati, da je Srečko sokriv kot občinski svetnik ker je 
dvignil roko za ustanovitveni akt odlok o JKP Komune d.o.o. Beltinci v revizijskem poročilo občine v 7. 
alinei – občina ni v odloku opredelila izvajanje javnih služb kot določa zakon, to je pomembno, kar on 
govori je že v ustanovnem aktu narobe narejeno, ampak je takrat glasoval za tisti akt. Druga zadeva—
imenovanje direktorja ni bilo v skladu z zakonom – kdo je imenoval leta 2002, 2003, 2004 o tem je 
govoril. Z dobro voljo zadevo presekati, direktorja smo izglasovali z rednim statusom in NO, ki je pod 
tem občinskim svetom za nazaj skuša sanirati zadeve, ampak čez noč pač ne gre-tudi je govoril z gospo 
Planinc, ki je vodila na Računskem sodišču ta postopek. 
 
Ivan Mesarič je lep čas za politika, ki ima take konkurente. Župana spominja, ko je zadnjo sejo 
prejšnjega sklica zaključil, je gospod, ki to omenja odbor za informiranje, katerega je bil on predsednik, 
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ni skliceval odbora, ker se mogli ukvarjati s stvarmi, ki niso obvladovali, situacija na prvi in drugi seji 
nekaj silila, vedno je bil mnenja da CATV ne spada na občino in nima nič in okoli luknje se naj kregajo 
če hočejo. Resno pa pove, da takrat se peljalo določene stvari, Računsko sodišče je profesionalno, drugo 
pa smo jih peljali stvari kot se peljalo, s slabim namenom nihče ni nič delal, njegov nivo je tak kot ga 
ima Srečko Horvat in nič od njega slabo ne misli – na stvari se je vsaj pripravil, on to zelo dobro ali 
najboljše obvladuje in rad posluša njegove ugotovitve, 99 % držijo in pijejo vodo. Ne pravi, da strokovno 
kot NO so bolj resne stvari in druge stvari, odbor za informiranje tudi sedaj, ne ve kako se vodi, je 
delovno telo občinskega sveta, stvari so kot so, če je pa je treba se na poročilo odzvati, ne vidi velik 
problem. Prosi  župana, naj to umakne že enkrat, je izvirni greh, ne peljati zadeve v občini na osebni 
ravni. Župan se z njim strinja, ampak spominja prisotne, da je občinski svet eno sejo nazaj doregistriral 
dejavnost JKP Komune d.o.o. Beltinci ravno za CATV, torej tudi to ni bilo takrat pametno  in bi morali 
stremeti k temu kot je že Marjan Maučec zahteval, da se ko konca leta 20007 mora  pravni status CATV 
urediti – je pristaš mnenja Ivana Mesariča.  
 
Valerija Žalig želi obrazložiti glas – o zadevi ve zelo malo, čuti tudi osebne komentarje v razpravah, ne bo 
glasovala o tem. Želi dodati, da gospod direktor Komune gospod Senica vodil korektno in v dobrobit 
podjetja.  
 
Igor Adžič bo obrazložil svoj glas – podprl je tudi kot član NO – 90 dnevni odzivni rok za Računsko 
sodišče ne bo vplival na vsebino letnega poročilo. Demagoško govoril gospod Horvat Srečko – 
primerjavo, 2007 podprl tudi zaključni račun Občine Beltinci za leto 2006 in je Računsko sodišče tudi 
izdalo negativno mnenje za tisto poslovno leto in zato ne bo nihče sankcionirati. Tudi na odboru za 
finance so se domenili in gradijo določene zadeve na skupnem javnem interesu pa nimajo koles  (kot so 
tudi v sosednjih občinah to delali) in bodo po liniji najmanjšega upora poskušali sanirati zadeve, ne 
razčiščevati na osebni ravni in se delati norca, ampak s skupnimi močmi najti rešitve, kar ne pomeni, 
da ne bodo našli tudi nezakonitosti, minimalna toleranca da ne bo kriminala, kraje, če zakon malo 
mimo, vsepovsod so možnosti. Tudi računovodja ni namenoma dvojni DDV obračunal pri vodarini in 
tudi to se da kot dobropis urediti.  
 
Štefan Ferenčak pove, da jih kar nekaj članov že kar nekaj časa sedi v teh klopeh in vedo, kaj se je 
dogajalo in ne se sprenevedati. Če bi Srečka vsaj malo poslušali, bi Revizijsko poročilo bilo danes čisto 
drugačno, ampak da ne bo ponavljal zadeve in nima namena nikogar napadati, vendar kdor je gledal, ve 
za kaj se gre, bilo opozarjanje pa ni bilo odziva. Vendar pa je res, da pozna Srečko Horvat to tematiko 
kot je povedal kolega svetnik Ivan Mesarič dobro, to je dejstvo, nihče pa ga ni poslušal. Posledice so 
sedaj tu, pa ne vemo kaj hočemo sedaj. Srečko je v imenu njihove svetniške skupine in v svojem imenu 
dal dva predloga in naj se o njiju opredelijo svetniki z glasovanjem, zakaj se sploh širi razpravo.  
 
Župan Milan Kerman je NO JKP Komune d.o.o Beltinci predlagal sklep, da se potrdi poročilo o 
poslovanju podjetja Komuna Beltinci za leto 2006. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. 
Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 3. 
 
Sklep št. 259/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje poročilo o poslovanju podjetja JKP Komuna Beltinci d.o.o. 
za leto 2006. 
 
 
Peter Gruškovnjak želi postaviti direktorju Komune Janezu Senica še eno vprašanje, ker prej ko je 
razpravljal ni bil prisoten v sejni dvorani. V naselju na Jugovem so zadnje večje deževje iz kanalizacije 
potisnilo meteorne vode in poplavilo kletne prostore in nekaterim uničilo tudi pohištvo, prosi, če ima 
informacijo, kaj se dogaja, če je preobremenjeni kanal-pod točko razno bo podal odgovor, dodaja župan 
Milan Kerman. 
 
 
AD 10 - Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno varstvenega  zavoda Vrtec 
Beltinci-skrajšani postopek 
 
 
Direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš je podal pravno podlago in razloge za sprejem odloka o 
spremembah osnovnega odloka. Prav na podlaga za sprejem odloka je torej v Zakonu o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. V 1. odstavku 2. člena 
citiranega zakona je vsebovano določilo o tem, da svet javnega vrtca oz. šole sestavljajo: trije 
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predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev. Zato je potrebno na 
podlagi veljavne zakonodaje akte o ustanovitvi čim prej uskladiti. Sprememba našega odloka se nanaša 
na število članov sveta vrtca, kjer se število članov vrtca zmanjšuje iz enajst na devet in to  pri številu 
predstavnikov delavcev vrtca iz pet na tri člane, med tem ko se število predstavnikov in ustanovitelja in 
predstavnikov staršev ne spreminja. Tako svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije 
predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev. Mandat sveta vrtca se ne prekinja predčasno, kar 
pomeni, da preneha šele po preteku štiriletnega mandata. Za sprejem omenjenega odloka se predlaga  
skrajšani postopek. 
 
Župan na podlagi ugotovitve, da razprave pri tej točki dnevnega reda ni, daje na  glasovanje predlog 
sklepa, ki ga je pripravila občinska uprava. 
 
Ugotavljanje prisotnosti.  
Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 260/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
varstvenega zavoda Vrtec Beltinci v predlagani vsebini, v skrajšanem postopku.  
 
 
 
AD 11 - Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola  Beltinci-skrajšani postopek 
 
Direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš je podal pravno podlago in razloge za sprejem odloka o 
spremembah osnovnega odloka. Pav na podlagi za sprejem odloka je torej v Zakonu o spremembah in 
dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Zadeva je podobna kot pri 
prejšnji točki dnevnega reda, tako da so obrazložitev prisotni člani občinskega sveta že prejeli, zato je 
župan ugotovil, da razprave ni in je predlog sklepa o sprejemu odloka podal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. 
Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 261/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Beltinci v predlagani vsebini, v skrajšanem postopku. 
 
 
AD 12 - Sofinanciranje avtobusnih prevozov osnovnošolskih otrok 
 
Direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš je pri tej točki pojasnil, da je OŠ Beltinci predložila v 
potrditev sezname učencev-vozačev iz posamezne vasi v občini v OŠ Beltinci in sicer je iz seznamov 
razvidno, da se jih vozi iz Lipe 49 otrok, Melinec 59 otrok, iz Bratonec 60 otrok, Gančan 95 otrok, 
Lipovec 76 in Ižakovec 56 otrok. Zakon o osnovni šoli pravi, da imajo pravico do brezplačnega prevoza 
učenci prvega razreda (iz vseh vasi občine) in učenci višjih razredov, ki imajo svoja bivališča od OŠ 
oddaljenost več kot 4 kilometre (Melinci, zaselek Hraščice, Nemščak in Lipa). Plačnik teh prevozov je 
upoštevajoč določila Zakona o financiranju občin občina Beltinci. V domeni lokalne skupnosti pa je da 
se lahko odloči za delno sofinanciranje prevozov otrok v osnovno šolo otrok za tiste otroke, ki so od šole 
oddaljeni manj kot 4 km. Do sedaj so bili iz proračuna delno sofinancirani tudi prevozi otrok, ki imajo 
prebivališče oddaljeno manj kot 4 km. Podoben način sofinanciranja prevozov OŠ otrok imajo tudi 
urejeno v nekaterih drugih občinah v soseščini in sicer Moravske Toplice, Črenšovci…). Občinski svet je 
v lanskem letu sprejel sklep, da se delno – 50 % sofinancirajo iz občinskega proračuna prevozi 
osnovnošolskih otrok, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km. Finančna sredstva za ta namen so 
zagotovljena v proračunu Občine Beltinci za leto 2008 in se zagotovijo v proračunu za leto 2009. Cena 
avtobusne vozovnice na razdalji do 5 km znaša trenutno 1,30 eura (v eno smer). Z ozirom na povedano 
se predlaga, da tudi v letošnjem šolskem letu občinski svet sprejme tak sklep. 
 
Za Dokležovske otroke Murska Sobota plačuje prevoze, ne občina Beltinci (upoštevan je šolski okoliš) 
daje odgovor svetniku Simonu Horvatu župan Milan Kerman. 
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Ugotavljanje prisotnosti. 
Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 262/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da se v šolskem letu 2008/2009 iz občinskega proračuna 
delno – 50 % sofinancirajo prevozi otrok, katerih prebivališče je oddaljeno manj kot 4 km od OŠ 
Beltinci (vasi Bratonci, Gančani, Lipovci, Ižakovci). Prevozi otrok 1. razredov iz vseh vasi v 
Občini Beltinci in prevozi otrok ostalih razredov iz vasi Melinci, iz zaselkov Hraščice in Nemščak 
ter iz vasi Lipa pa se financirajo iz občinskega proračuna 100 %. 
 
 
 
AD 13 -  Umestitev gospodarskega središča Lipovci v prostor Občine Beltinci  
              k.o. Lipovci in Bratonci 
 
Prisotni so prejeli dopolnitev omenjene točke s strani predlagatelja te točke dnevnega reda in sicer Ivana 
Mesariča. Je pa župan Milan Kerman prisotnim citiral dopis iz prejšnje seje občinskega sveta, ki ga je 
podal Ivan Mesarič, ko se zaradi bolezni ni mogel udeležiti takratne seje in ki pravi: »Smatram, da bo to 
prav gotovo največji poseg na območju naše občine in bi že bilo potrebno odgovoriti na nekaj temeljnih 
vprašanj, koristi, ki jih prinaša za k.o. Lipovci in Bratonci, priložnosti za občino, priložnosti za 
posameznike, lastnike zemljišč, predstavitev morebitnih negativnih posledic zgoraj omenjene umestitve, 
vpliv na nadaljnjo pozidavo ob AC in železnici – dopis iz prejšnje seje občinskega sveta. Danes podana 
na mizo dodatna obrazložitev pa pravi: ni že bila sprejeta nobena relevantna politična odločitev 
občinskega sveta (razen sklepa za pismo o nameri), pa že potekajo določene aktivnosti na pripravi 
prostorskih načrtov in to brez sklepov zgoraj navedenih pravnih subjektov, vršijo se nakupi zemljišč z 
namenom umestitve terminala Luke Koper brez konkretnega sklepa občinskega sveta – če bi bil sprejet 
prostorski načrt bi kmetje dobili višjo ceno in s tem bi bila višja dodana vrednost premoženja občanov, 
nekaj malega je bilo povedano ob nastopu predstavnikov Luke Koper (predvsem pozitivnih stvari), nihče 
pa še ni zavzel kritične distance do mogoče negativnih pojavov ob umestitvi v naš prostor ter zakaj še ni 
še začela delovati občinskega sveta imenovana komisija za Luko Koper – sklep občinskega sveta.« 
Župan poda odgovore, saj do sedaj ni bilo potrebno še nobenega sklepa občinskega sveta, ker 
financiranje teh aktov pokriva Luka Koper sama in ni občina udeležena pri tem še čisto nič. V letu 2006 
se je sprejelo sklep, da se začne postopek za ureditev oz. pripravo prostorskih načrtov naše občine za 
naša naselja, takrat nismo imeli nobene pobude s strani katerega gospodarskega subjekta in ta subjekt 
dela to po svojem naročilu, doda še, da ta subjekt sofinancira oz. določen del prostorskih načrtov občine 
plača – imamo tudi tu profit pri tem. Glede nakupa zemljišč – ni soudeležen tako župan kot tudi 
občinska uprava ni vključen v zadevo glede nakupa zemljišč, zato ne more o tem povedati, kako je s 
tem. Glede kritične distance do mogočih negativnih pojavov – ko bo na občinskem svetu pripravljene 
sklepe oz. ko se bodo aktivnosti peljale, da bo moral biti občinski svet kot suport vključen, bomo morali 
dobiti vse te stvari. Ti gospodi iz Luke Koper še ne vedo, če se bo to sploh tu zgodilo, še je precej 
soglasij, ne bo pa šlo nič mimo občinskega sveta. Kot se že danes razpravljalo, vse te javne razprave in 
poglobljeni razgovori in širša javnost bo prisotna. Glede delovanja komisije za Luko Koper – sta konec 
avgusta oz. v začetku septembra poslala z gospodom Senicom na Luko Koper da bi se v drugi polovici  
srečali predstavniki te komisije iz občinskega sveta in predstavniki Luke Koper, da izvemo kaj se godi – 
tako bi iz prve roke vse izvedeli. Do danes še odgovora ni bilo iz njihove strani, odgovor pa se pričakuje v 
prihodnjih dneh. 
 
Ivan Mesarič – predlagatelj te točke dnevnega reda je pojasnil, da je župan bil prepričljivi in korekten za 
kar se mu zahvaljuje. Vendar pa mora povedati, da se pa v izhodišču ne strinja oz. se razhajata. To je 
postavil kot izhodišče, da kot politiki, morajo povedati, kaj se bo na tem prostoru dogajalo. Se spominja 
župana kako je on takrat pri Brežni hiši razlagal, da je šlo za mehko varianto glede projekta, tako tu bo 
politika prej – Luka Koper dela sama kar dela, gospodarska družba je kot d.d. nastopa in ima svoje 
interese, kar je prav. Sam pa je mislil, da bi svetniki in tudi kot KS-i Lipovci in Bratonci bi povedali, če 
že želimo, vendar da povemo, kakšne variante zasedenosti teh prostorov  želimo. Zavedati se, da bo 
masodont velik, vprašanje, katera vas je tako velika in oni kot politiki, želi povedati, da bodo vnuki, 
lahko povedali, da so se njihovi očetje tega zavedali, da je to velik poseg v prostor, morali bi povedati, ali 
združba nekaj vemo-torej ali ta objekt spada sem ali ne spada sem v naš prostor- vendar če spada pod 
kakimi pogoji-to so trije tiri, bo na stotine tovornjakov na dan obrne, so žerjavi v desetine metrov v 
višino-to je poseg v prostor. Obremenitev za okolje-upamo, da bo s tem načrtom pridobila Luka Koper 
tudi to, lahko pa na vmes neke stvari, dokler bo dokončno, seznani, lahko bi bil partnerski odnos in ga 
čudilo in pozna župana in mu verjame, da ni seznanjen s tem in bi bilo dobro, da se vidi v katero smer 
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to gre, obvezno seznanjeni. Ima kot svetnik in tudi kot občan  od Luke Koper neka pričakovanja. 25 % 
pokritje kot podjetje ustvarja – to ni slaba firma, želi pa povedati, pri pridobivanju dohodka na letni 
ravni po obdavčitvi je za 12 mesecev 32 mio evrov dobička ustvarila. Kot svetniki in župan imamo velika 
pričakovanja. To bi izrazil na dva načina: pričakovanja pri ceni za naša zemljišča, ki jih bodo prodali 
(25,9 arov imata z gospo skupaj), pa to ni pomembno, ker tudi če bi imel en kvadrat zemljišča, bi ga 
želel dobro prodati, to je dejstvo. Želi dodati, glede pričakovanje občine mora biti realno – bi morali 
počasi se dogovarjati o tem – materialne stvari – renta bi tudi morala biti določena-uzurpacija prostora 
bo (en mio evrov ob umestitvi, en mil evrov za delovanje) tako za občino kot tudi Bratonci in Lipovci, ki 
bosta degradirani. Tudi umestitev AC -  jo čuti cel dan-negativni stvari, saj se razume, da država cesto 
želi imeti, ne bi pa razumel Luko Koper, če jo ne bo želela dati, ker bi jo morala dati in bi morali imeti 
mi realne zahteve. Glede zemljišč – tu pogreša-tisto pismo, ki sta ga z gospodom geometrom poslala je 
bila napaka, ne bi se smel podpisati – on pa ima legitimno pravico dati ceno za zemljišča, se mu 
zahvaljuje, da je prišel v ta prostor, zadeve malo razburkal da ljudje imajo priložnost, vendar je problem 
drugo – ker ima na drugi strani AC še zemljišča – 2500 sicer ponujajo za ar in prebral iz Vestnika 
članek za občanko iz Rakičana. Če se zemljišča iz kmetijskega bodo spremenila v stavbno zemljišče-naj 
to upoštevajo pri morebitni prodaji oz. v dogovoru o ceni zemljišča – to so že bodoča stavbna nezazidana 
zemljišča in tu bi se morala drugačna cena v komunikaciji z odkupovalcem zemljišč in kmetovalcev 
morala  dogovoriti. Bibi je v tem, če bi neke informacije občine dala lastnikom in bi najbrž bila večja 
pričakovanja in bi nakupovalec stvari drugače nastavil. Konkretno sprašuje še, ker so ga nekateri 
omenjali, da občina že nekaj sprejela 7 ali 9 ha do prve poti nezazidano stavbno zemljišče, baje da 
omenjajo?  En del je bilo za kmetijsko proizvodnjo del namenjeno, dodaja Janez Senica- če bi mi torej 
sprejeli prej prostorski akt bi lahko kmetje po višji ceni prodajali, misli, da smo tu prehitro neke stvari 
in so občani oškodovani. Za informacijo – cene po Sloveniji so različne: pri Kopru – ar stane 140 
evrov/m2,  pomurska območje je cena m2 13 evrov oz. 1300 evrov /ar kar je štirikrat višja cena kot 
daje ponudnik. Za samo Mursko Soboto je cena 29, o evrov za m2, Ljubljana pa cena 31.000/ar. Tam 
znajo ceniti svoja zemljišča. Okrog rimske Čarde so kupili 10 ha zemlje kupili za zdravilišče in so dali 
ceno za ar 2.500 evrov – ima malo slab občutek, občinska uprava in občinski svet neko platformo 
oblikovati morali skupaj in misli, da je nizka cena nastavljena.  
Pucko  Jožica pravi, da so ji povedali, da baje  kliče domov ta inženir, ki kupuje zemljišča in baje pravi, 
da če ne daš zemljišča, bo prišlo do menjave, pa jo zanima kako je s tem.  Župan meni, da je to čisto 
osebna volja lastnika zemljišča, če prodaš zemljišče ali pa greš v zamenjavo.  To so cene nezazidanih 
stavbnih zemljišč, katere je Ivan Mesarič za primerjavo navajal v svoji razpravi, je opomnil Venčeslav 
Smodiš, da ne bo pomote. Vendar pa ta občinski svet, kot dodaja Ivan Mesarič bo še v tem mandatnem 
obdobju ta prostorski plan sprejemal in bomo naredili, lahko pa bi že prej imeli plan in jim povedali 
občanom, da bi višjo dodano vrednost dobili. Župan se strinja, vprašanje je, kdo bi plačal spremembo v 
nezazidano stavbno zemljišče- cena ni mačji kašelj. Občina svoja sredstva če bi založila, zakaj? Ljudje bi 
morali sofinancirati – prostorski plan bi lahko sprejeli – vendar sam plan je cena predračunska – kdo bi 
financiral to?  
Ivan Mesarič dodaja, da polno ljudi ni prodalo, sam pravi, da nima izgubiti nič, tvegal bo pač in bo 
počakal – nekaj bo neprodanega ostalo in bo prostorski plan sprejeti, bo upa da profitiral – gre se za to, 
kako bodo reagirali potomci, če bi vsaj 10 evrov bila cena bi bila spodbudna in vredna človeka.  
 
Peter Gruškovnjak meni, da bistva ni povedal ali ni hotel povedati bistva. Meni, da je bistvo vsega tega 
projekta ta, da je treba vzpostaviti skupno izhodišče občine, interesentov torej širše. Pojavil se je 
problem, to so kmetijska zemljišča, treba nadomestna zemljišča poiskati in so procedure, nikamor nič 
ne bo pripeljalo. Strinja se z Ivanom Mesaričem in njegovimi ugotovitvami, da se je šlo v bistvu prehitro 
sedaj pa se zadeve nekje ustavljajo. Boji se, da bomo ostali kratkih rokavov, ker se zadeve ne lotimo na 
pravi način. Spomnimo se za obrtno cono pri ČN in pri silosih v Lipovcih nič. Sedaj je treba rešiti kar se 
da. Prostorski plan bi moral biti že davno sprejeti, tam je AC, železnica, verjeti, da je kontaminirani del 
že za to, z interesenti družno iti tudi do ministrstev in tam povedati in najti skupni jezik. Naj pride 
pobuda od tega občinskega sveta do vodstva Luke Koper in gremo do ministrstva skupaj-ministrstva so 
tudi sopodpisniki pisma o nameri, narediti to, podpira župana, da se srečanje organizira, da se iz mrtve 
točke pomakne ta projekt.  
 
Štefan Ferenčak pravi, da  kolikor sam ve o tej zadevi, vidi to kot priložnost za občino, razume Ivana 
Mesariča, do kake meje se lahko taka delniška družba zelo uspešna pusti tudi upravičeno z naše strani 
izsiljevati. Vse je odprto, vse je stvar interesa, vemo kako je z nepremičninami, prekupčevalci se bodo 
tudi še pojavljali naprej, kaj pa občinski svetniki vplivajo na to. Sam si želi, da bi ta delovna mesta se 
odprla. Želi pa povedati glede terminala in je bil na ekskurziji glede degradacije prostora v Sežani je 
edino lahko prometna infrastruktura (zastoji le), sprejela sta nas direktor družbe v Sežani in podžupan 
Občine Sežane. Videlo se je lahko ni kemikalij, ni sipkega materiala, niti ni planirano da bi to tam bilo – 
kosovni material in se v manjših količinah razporeja oz. transportira naprej. Občina so leta nazaj, iz 
tega vidika se strinja z Ivanom Mesaričem da smo ne zamudili sedaj, ampak že prej, vizijo so imeli, tri 



 22 

območja urejajo (stanovanjsko, industrijska cona za podjetnike in terminal). Vedeli so kaj hočejo in so 
zadeve rešili, glede prostora pa se ne boji, želi, da bi to tu zaživelo. 
 
Peter Dugar je o tem že debatiral, tema je bila dveh odborov (urbanizem in gospodarstvo), takrat imeli 
podobno stvar na vidiku. Država je vsem občinam naložila, da bi morali pripraviti širše prostorske 
plane, kjer bi morali povedati, kaj bomo kje imeli, oz. kje se bo razvijalo določene dejavnosti. Nismo 
edini, ki nismo naredili tega še in na osnovi tega se lahko delajo ožji ureditveni načrti ker se potem 
določijo pogoji. Sedaj se nam je zgodilo, da nas vsi silijo v to, da postavljajo pogoje, kje se bo kaj 
dogajalo, eno je Luka Koper in tudi projekt za postavitev rastlinjakov-ne da drugi govorijo za nas, mi 
moramo povedati, kje bomo imeli katero dejavnost. Župan pa dodaja, da so tam sprejeti prostorski 
načrti za rastlinjake, tako da je tam okrog vrtine to že urejeno. Sicer pa Peter Dugar nadaljuje, da je 
poanta njegove razprave, da nas drugi posiljujejo, kaj se bo  pri nas dogajalo. Je naloga naših politikov, 
kar je Ivan Mesarič razlagal, mi moramo občanom povedati kakšni so pogoji (tempo kako se bo občina 
razvijala, dodaja Ivan Mesarič). Sam je imel priliko videti cenilni zapisnik, ki je cenil  po metodologiji 
katero rabijo banke v Sloveniji kmetijsko zemljišče, kjer je cena bila bistveno višja. Seveda je, da bodo 
ljudje imeli tu zaposlitve, kdo pa nam da garancijo, da bodo vsi ljudje res iz naše občine, nihče. Občina 
bo prostorsko degradirana, občani so tudi prikrajšani za dodatno vrednost. Naša naloga je, da pove, 
kam se bo občina razvijala. 
 
Roman Činč pravi, da se mu zdi, da ni v isti skupini. Posluša v redu razprave, po drugi strani pa so 
prisotni dve uri nazaj potrdili prodaje zemljišč, tam je bilo 2 ha stavbnih parcel v Beltincih, ki so jih 
namenili prodaji, sedaj pa čisto nasprotno, bi bilo treba vzeti zemljišča in jih razporediti, to ni smešno. 
To bi že morali narediti, načrte za gradnje, prodati stvari. Sedaj pa, ko se že nekdo pojavi in izkaže 
interes, iz tega nazadnje ne bo nič, investitor je prišel sem, ker vidi tu ugodno priložnost in bodo šli 
drugam, če interesa ne bo občina pokazala, pa saj to ni edino mesto oz. občina, kjer bi lahko gradili. 
Občina bi bila kot partner če bi prodala zemljišča cel kompleks in bi občanom nudila nek maksimum in 
kot je župan že večkrat povedal, bi se očitalo, da se je nekaj zaslužilo. Mogoče pa to ne bi bilo tako 
slabo, ker če bi se zaslužilo bi bilo občini v korist in bi se razvijali, s takimi sklepi pa ne bo šlo v to 
smer. 
Ivan Mesarič pravi, da ima svetnik Činč Roman prav, vendar pa pozablja, da je pol leta pred tem na 
enem odboru Peter Gruškovnjak župana navduševal, da naj ne vlaga v industrijsko cono, da raje 
vlagajmo v zemljišča pri silosih , preden se je zgodilo pismo, ki ga kmetje dobili privatna firma in župan 
podpisana pozivata, da to zemljišče tam prodajata, to ne pozabiti. Če bi se šlo po drugi poti, da če bi 
tiste informacije prišel pred častni zbor in povedal jim, da bi pripravil tako daleč, bi bila druga stvar, 
ampak ko se je usedel na papir in se je razposlalo pisanje – da občina nima nič, to ni res in se lahko 
pošilja na občino uradnikom, noče biti uradnikom. Ko je imel informacije bi moral priti pred svetnike in 
bi platformo naredili – ni za to, da bi občina kupovala – župan kot nosilec dejavnosti in Luka Koper in 
politika in bi imeli čudoviti projekt in sedaj temu ni tako. 
 
Peter Dugar ni omenjal, da bi odkupovala občina zemljo, on bi čim manj zemlje neizkoriščene imel, 
razen kjer bi hotel imeti interes. To je dobra poteza, on ni temu dajal, pomen, občina mora povedati, kje 
se bo kaj dogajalo, to je bistveno – torej občinski svet popravlja Ivan Mesarič.  
 
Peter Gruškovnjak želi dodati pri prejšnji točki Romanu Činču – na odboru za proračun in finance je 
občinski svet dolžen to sprejeti, kar je v teku že v Beltincih, želi povedati, da je sam dal poziv, da je 
treba vse KS-e poklicati, da raziščejo vsa premoženja, ki so v njihovi lasti in dajo načrt razpolaganja 
pripravijo. Vsaka KS sama ve in se tako v zakonske dileme ne zahaja.  
 
prisotne župan Milan Kerman  opozarja, da je ura  22.15, vendar se prisotni strinjajo, da se s sejo 
nadaljuje.  
 
 
AD 14 - Razno 
 
1. Postavitev UMTS antenskega sistema – ponudba podjetja Gratel d.o.o. Kranj 
Župan Milan Kerman pove, da je občinska uprava prejela vlogo podjetja Gratel d.o.o. Kranj, ki išče 
primerne lokacije in postavlja antenski sistem UMTS za operaterja T-2 d.o.o. iz Maribora. Primerna 
lokacija za postavitev sistema bi bila na gasilskem domu, na Ulici Štefana Kovača 5, pogodbo sklenejo z 
lastnikom objekta, letni znesek služnostne pogodbe bi znašal 1.500,00 evrov na leto. Tak oz. podoben 
antenski sistem je nad objektom pošte v Beltincih. Simon Horvat je povedal, da so za to, če bo to, kot 
piše v dopisu montirano na gasilskem objektu v Radencih, kot piše v dopisu. Vendar pa župan Milan 
Kerman odgovarja, da je v dopisu prišlo do napake, mišljen je beltinski gasilski dom.  
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Srečko Horvat temu ne nasprotuje, vendar pa bi rad samo dobronamerno opozoril, da če se bo v to šlo, 
da se v pogodbo doda, da se ne bi zgodilo, kot se je dogajalo z mobitelovim signalom, da zahtevamo, da 
se z tem signalom pokrije celotna občina-vse vasi, da ne bi prišlo do tega, ko bi antena bila že 
montirana, bi se potem kasneje ugotovilo, da oddaljene vasi, kot so Melinci tega ne bi mogle koristiti. 
Župan Milan Kerman je v dvomih, če bo ta en stolp res lahko pokrival vse vasi v občini, meni, da bo 
verjetno treba kar nekaj teh stolpov postaviti, ne le enega, ker ima vsaka postaja svoj domet. Vendar pa 
Srečko vztraja, da se to v pogodbo mora vnesti, poleg tega pa to podjetje mora imeti oz. zagotavljati 
antene takega dometa, da bodo pokrivale s signalom celotno občino.  
Peter Dugar meni, da je to prenizki znesek, glede na današnje razmere. Župan se je pogovarjal z njimi, 
če so pripravljeni tako kot so naredili v Murski Soboti, optiko – trenutno še ni teh želja, ampak se pa 
Telekom že baje pridobiva neke dokumente, da bi delal to na območju naše občine.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA:14, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 263/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci se strinja, da podjetje Gratel d.o.o., Skorba 40, 2251 Ptuj postavi 
UMTS antenski sistem v Občini Beltinci na lokaciji oz. naslovu Ulica Štefana Kovača 5 v 
Beltincih na objektu Gasilski dom Beltinci. V pogodbi naj se opredeli, da naj se namesti antena 
take zmogljivosti, ki bo s signalom pokrivala območje celotne občine (vseh 8 krajevnih 
skupnosti).  
 
Janez Senica je pri tej točki bil še dolžan podati odgovor za Jugovo v Beltincih. Pove, da je tam sam 
doma in problematiko pozna. Problemi so tam, kjer imajo garaže v kletnih prostorih. Če se spomnijo, 
letošnja dva  ekstremna naliva je dejansko toliko vode bilo na cestah, da ni uspelo vse odteči, 
kanalizacija ni mogla požirati vodo, ne pa da bi od kje drugje požirati. Kanali so bili polni, tudi z ceste je 
teklo v škarpe. Tisti, ki nimajo povratnega ventila je šla voda iz kanalizacije. Ko je normalni dež teh 
problemov ni. Tu je rešitev le ta, da se prepove puščanje meteornih voda v kanalizacijo – pri hišah bi se 
mogoče dalo to urediti, pri cestah ne. V projektnih pogojih za gradnjo hiše, vsaka novogradnja mora 
zemljo ponikati, ne pa puščati v kanalizacijo (primer Špar, blagovnica). Baje kot dodaja Ana Nerad naj 
prej ne bi imeli stanovalci teh težav, ampak šele sedaj, ko se je en del Jugovega zraven priključil. Janez 
Senica dodaja, da so bili še sedaj komaj najdeni neki projekti (ni jih bilo ne kanalizacijskih, ne 
vodovodnih) in šele sedaj se to ugotavlja, kako so ti vodi speljani (voda teče iz cest, streh – ker je mešani 
sistem).  
 
 
Župan Milan Kerman je sejo zaključil ob 23.30 uri. 
 
 
Zapisnik seje je bil pripravljen oz. zapisan po tonskem zapisu. Seja je posneta na magnetogramski trak 
in se hrani v arhivu Občine Beltinci. 
 
 
 
 
Zapisala:       .  Župan: 
Lilijana ŽIŽEK         Milan KERMAN 


