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Občinski svet 

 
Z A P I S N I K 

8. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, 
ki je bila 29.11.2007 ob 19.00 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, 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: predstavnik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Baša 
Vladimir, direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš. 
 
 
PRISOTNI OSTALI 
VABLJENI:   Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš. 
 
SEJO VODIL: Milan KERMAN, župan 
 
Župan Milan Kerman je pozdravil prisotne in predlagal v sprejem dnevni red, kot je bil 
posredovani na vabilu za sejo.  
 
Ivan Mesarič je povedal, da se je njihova skupina odločila, glede na to, da je bila dana 
pobuda županu, da pri pripravi dnevnega reda ima v uvidu, da se točka »Pobude in 
vprašanja« uvrsti takoj za obravnavo zapisnikov. Ostale točke dnevnega reda pa naj se 
preštevilčijo. 
 
Župan Milan Kerman je povedal, ker je seznanjen z dejstvom, da njegovega predloga ne bodo 
podprli, svojega predloga ne umika, vendar ga ne bo dal na glasovanje, ampak daje na 
glasovanje predlog svetnika Mesariča. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 9, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 117/IV: 
Sprejme se dnevni red 8. redne seje in sicer: 
1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
2. Potrditev zapisnika 4. korespodenčne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
3. Realizacija sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
4. Realizacija sklepov 4. korespodenčne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
5. Pobude in vprašanja. 
6. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 

sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem 
območje  Občine Beltinci-2. obravnava 

7. Potrditev dotacij za sofinanciranje programov društev in projektov iz proračuna 
Občine Beltinci za leto 2007  in sprejem letnega programa športa za leto 2007. 

8. Potrditev ukrepov za dodelitev državnih pomoči iz proračuna Občine Beltinci na 
področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za leto 
2007. 

9. Razno. 
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AD 1 
 
Ob pregledu zapisnika prejšnje seje je Peter Gruškovnjak predlagal, glede na to, da v 
zapisniku več stvari manjka, torej je pomanjkljiv, predlaga, da bi se zapisnik potrdilo šele na 
naslednji seji. V skladu z poslovnikom občinskega sveta prosi, da se pripombe oz. dopolnitve 
zapisnika  pripravijo preko magnetogramskega zapisa- preko posnetka in se posredujejo v 
pisni obliki na naslednjo sejo sveta.  
 
Martin Duh je podal dve pripombi in sicer na 8. strani zapisnika kjer govori o informacijah, 
kar se bo gradilo v k.o. Melinci – o ČN, ni res, da je rekel, da se ne strinja z plinom, ampak 
se ni strinjal s tem, kakšne dokumentacije so dobili. Drugo pripombo pa podaja na strani 6. 
zapisnika, saj , kar je rekel on, ni v danem trenutku nikogar žalil, njegov namen je bil načeti 
probleme  in da je bila napaka na strani župana kot tudi dvigovanje glasu in nedopustno 
obnašanje, za kar pričakuje njegovo opravičilo.  Župan Milan Kerman se mu je opravičil. 
 
Ivan Mesarič je glede na sklep št. 96/IV in glede na razpravo pri AD 3 na prejšnji seji sveta 
(kjer je bilo govora o sklicu seje Uredniškega odbora in o delu le-tega) podal opravičilu gospe 
Miri Šömen, ki je iz njegove razprave izbrala žalitev, vendar takrat ni imel pripomb nanjo 
osebno, ampak na začasni uredniški odbor, katerega je svojevoljno imenoval župan za zadnji 
dve glasili in nikakor ni imel pooblastil in to je bilo tisto, kar je bilo mišljeno, je še dodal. 
 
Peter Dugar dodaja, da na strani 7. (3. odstavek), kjer je govoril o t.i. ležečih policajih 
manjka zapisano, kot je že povedal na prejšnji seji, da podpisi obstajajo na občinski upravi. 
To naj se dopiše na tej strani zapisnika. 
 
Župan Milan Kerman je razpravljalcem pojasnil, glede na tehtni pripombi Petra 
Gruškovnjaka in Martina Duha, da se je že v predprejšnjem mandatnem obdobju sprejel 
sklep, ki določa, da se zapisniki pišejo po povzetkih. Poleg tega, če želi razpravljalec, da se 
njegova razprava zapiše v celoti, mora to povedati na začetku, pred samo razpravo. Glede na 
pregled magnetogramskih zapisov iz sej sveta, pa je zadolžen za posredovanje le-tega le on, 
saj so kasete last občine Beltinci. Če želi kdo le-te poslušati, mora za to zaprositi v pisni 
obliki in določen mu bo termin ob prisotnosti delavca občinske uprave, ki bo v studiu tudi 
prisoten, kasete se domov namreč ne dajejo.  
 
Peter Gruškovnjak je podal repliko, saj manjka v tem zapisniku celotna njegova replika na 
razpravo svetnika Martina Viraga in to bi na strani 7 moralo biti zapisano. V skladu z 
določili poslovnika želi pregledati posnetek celotne seje. Spomnil je prisotne na predlog, ki je 
bil podani že na prejšnji seji sveta, da naj bi se zapisnike sej posredovalo svetnikom domov 8 
dni po seji, da bi ga lahko pregledali in podali eventualne dopolnitve oz. spremembe. 
Pripravil bo vlogo in jo posredoval županu in po pregledu posnetka bo na naslednjo sejo 
prinesel dopolnitev oz. pripravljeni zapis. 
 
Martin Virag je pojasnil, da se sicer ni imel namena oglašati pri tej točki dnevnega reda, 
vendar pa podaja repliko, torej prosi, da naj se kot je razpravljal pri točki pobude in 
vprašanja na prejšnji seji, naj se cesta Betinci – Bratonci vsaj zavozi, če že ne asfaltira, kot 
je zapisano.  
 
Po razpravi je župan Milan Kerman dal na glasovanje predlog Petra Gruškovnjaka o tem, da 
se bo zapisnik 7. redne seje sprejemal na naslednji seji sveta. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 9, PROTI: 1. 
 
Sklep št. 118/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci je sprejel sklep, da se bo zapisnik 7. redne seje 
sprejemal na naslednji seji sveta. 
 



 3 

 
AD 2 – potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Ob pregledu zapisnika 4. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Beltinci ni bilo 
ugotovljenih nobenih napak, zato ga je župan Milan Kerman dal na glasovanje.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 119/IV: 
Sprejme se zapisnik 4. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v 
predlagani obliki in vsebini.  
 
 
AD 3 – Realizacija sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Župan Milan Kerman je povedal, da glede na to, da zapisnik prejšnje seje ni bil potrjeni se 
tudi realizacija sklepov tiste seje prenese oz. preloži na naslednjo sejo sveta.  
 
 
AD 4 – Realizacija sklepov 4. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Sklepa št. 115/IV in 116/IV, ki sta bila sprejeta na 4. korespondenčni seji, ki je bila 
izvedena 16.11.2007 sta bila realizirana, je pojasnil župan Milan Kerman. 
 
 
AD 5 – pobude in vprašanja 
 
Župan podal odgovore na določena vprašanja iz prejšnje seje in sicer: 
 
Martin Duh je povedal, da pri dveh zadevah prosi za to, da se svetniki razjasnijo, pri dveh pa 
je samo njegova pobuda za reševanje pereče problematike v KS Melinci. 
Že nekaj časa opozarja na problematiko ob izgradnji ceste Beltinci-Gornja Bistrica, ki je bila 
nekoč krajevnega značaja, potem preimenovana v občinsko in narejena obnova oz. 
novogradnja te ceste. Vendar pri izgradnji je iz nejasnih razlogov prišlo do širitve ceste in se 
je tako le-ta razširila tudi  na njive krajanov v širini 1,5 ha, to je v dolžini 1500 metrov, 
gledano iz smeri Beltinci-Bistrica. O tej problematiki, ki se vleče že več kot 8 let je tudi v 
drugem mandatu opozoril takratnega župana, ampak do dokončne sanacije tega problema 
še vedno od takrat ni prišlo. Tudi svetnico iz KS Melinec so v prejšnjem mandatnem obdobju 
opozarjali, naj sproži to na seji, vendar to ni bilo storjeno.  Potem pa en mesec pred 
volitvami lansko leto so prišli končno geometri, ki so meritve opravili. Pogodbe niso 
podpisane, nikomur se ni zdelo pomembno, da bi stopil do lastnikov teh zemljišč. V tej 
zadevi si občina lasti zemljo, zato predlaga, da občinski svet o tem pove svoje mnenje in naj 
se sprejme sklep, ki temelji na pravičnosti, da je potrebno zazidano zemljo plačati, saj je bila 
odvzeta možnost dostopa iz ceste na njive tem vaščanom. Prestop z prepusti je bil sicer 
delno rešen, vendar pa predlaga dodatno, da se od križišča cest Melinci-Odranci pa vse do 
konca k.o. Melinci proti Gornji Bistrici odmeri dodatno od parcel 3 metre za traktorsko stezo 
ali poljsko pot, ki bo povezovala omenjene parcele in bo varen prehod na novo občinsko 
cesto, sedaj pa se vozijo na črno in delajo drug drugemu škodo. To ni pošteno, da pa je 
občina odvzela zemljišča in vaščane nihče ni nič vprašal, to pa je še bolj nepošteno. 
Vsled tega predlaga sklep, s katerim občinski svet nalaga županu, da uredi do konca leta 
2007 zaostalo lastninsko razmerje Beltinci – Gornja Bistrica in plača pridobljeno lastnino 
(od prvega križišča Beltinci-Melinci) vse skozi 1 m - ki je po cesti. Torej prvo to, da se plača 
za desno stran cestišča, od križišča Melinci-Odranci pa vse do konca k.o. Melinci,  da se 
odmeri 3 m pas, kjer se naj uredi poljska pot da bo varen prehod kmetovalcev iz 
obdelovalnih površin na cesto.  
 
Župan Milan Kerman je Martinu Duhu podal obrazložitev, da se pogodbe za to zadevo že 
podpisujejo, vendar pa je problem s tistimi vaščani, ki so v tujini in ki niso tu doma. To je za 
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tisti 1 m zemljišča, kar se pa tiče tistih 3 metrov, pa bo to posredoval odboru za proračun in 
finance, da bo za leto 2008 predvidel v proračunu, če se bo seveda le-ta  s tem strinjal.  
 
Po poslovniku je Martin Duh že prekoračil čas svoje razprave, ki je trajala 7 minut, zato 
ostalih vprašanj ni iznesel-  
 
Peter Gruškovnjak daje glede na to, da sta bila župan Milan Kerman in direktor občinske 
uprave, Venčeslav Smodiš ponovno imenovana v Svet zavoda Pokrajinske in študijske 
knjižnice v Murski Soboti, ju zaproša, da naj za preteklo obdobje podata poročilo. 
Postavlja pa vprašanje, kdaj bo občinski svet obravnaval zaključni račun proračuna občine 
Beltinci za leto 2006. Nadalje pa ga še zanima, kako daleč je z izgradnjo kanalizacijskega 
omrežja v občini Beltinci, kako je z razpisi, kako je z kohezijskimi sredstvi, kdaj lahko kaj 
pričakujemo, kako je z dokumentacijo, upali so, da bodo le-to dobili že na tej seji sveta. 
 
Župan Milan Kerman je glede zaključnega računa proračuna podal odgovor, da bi bilo 
smiselno počakati, ko bo NO podal svoje poročilo, lahko pa se da ta točka dnevnega reda na 
naslednjo sejo.  
 
Ivana Mesariča je zanimalo kako daleč je z CČN, kako daleč je z dokumentacijo in župan mu 
je podal odgovor, da je dokumentacija že pripravljena, elaborat o vplivih na okolje bo izdelan 
nekje v roku 4 – 6 tednov.  
 
Peter Gruškovnjak je podal županu repliko glede zaključnega računa proračuna občine za 
leto 2006. Meni, da ne bi bilo potrebno čakati na poročilo NO, ker je bil le-ta že predani 
državnim organom z dnem 30.03.2007, občinski svet je tudi zakonodajni organ in se lahko 
do njega opredeli brez nadzornega odbora. Ne bi namreč bilo logično, če bi ga sprejemali v 
letu 2008. 
 
Seveda se je župan strinjal z njim, vendar pa je nekako bila vedno taka praksa, do slej je 
vedno bilo tako, da se je zaključni obravnaval skupaj na seji z poročilo nadzornega odbora, 
vendar pa če bo občinski svet odločil drugače, pa se ga lahko pregleda tudi že na naslednji 
seji sveta, vsi so zaključni račun že dobili domov.  
 
Igor Adžič – podal je dve pisni vprašanji in prosi, da se mu v skladu z 17. členom poslovnika 
odgovori v gradivu s sklicem za naslednjo sejo. Želi namreč, da se zadeve okrog uporabe 
klubskih prostorov na nogometnem igrišču v Beltincih že končno uredijo oz. rešijo, oz. če so 
bile pogodbe že podpisane, naj se jih predloži. Poleg tega je tudi že nekajkrat spraševal o 
dejavnostih pri kulturni dvorani Beltinci, gre se namreč samo za to, da se zadeve uredijo.  
 
Stanko Glavač je podal odgovor na Adžičevo prvo vprašanje in je pojasnil, da je bil opravljen 
že dvakrat razgovor z interesenti oz. uporabniki  tega centra v parku, da je komunikacija 
stekla, da je zadeva tik pred rešitvijo oz. realizacijo.  
 
Župan Milan Kerman pa se je članom KS-a opravičil ker se ni udeležil njihovega sestanka 
glede kulturne dvorane, ker je bil zadržan. Želi, da se zadeve z KS-om dogovorijo in rešijo, da 
bo v zadovoljstvo obeh strani in dodaja še, da mu je najmanjši interes, da bi sam upravljal z 
dvorano. Časovno se ne bo opredeljeval, bo pa poskušal čim prej zadevo urediti in sicer v 
dobrobit vseh. 
 
Jožica Pucko je povedala, da je bila cesta Beltinci-Gančani leta 2003 prevzeta in lastniki so 
dobili izplačilo, zanima pa jo, kako je z odmero zemljišč, to je spraševala župana že na seji 
21.12.2006 in sedaj jo ponovno zanima kako je s tem. Župan ji je podal odgovor, da je bila 
odmeritev že narejena, vendar vpis v zemljiško knjigo pa še ni bil opravljen, se zadeva pa 
ureja.  
 
Stanko Glavač je že na prejšnji seji dvakrat opozoril, da naj se javno pove, kako je z 
zamenjavo oken zaradi hrupa , saj so nekaterim meritve opravili, nekaterim ne, zamenjave 
so tudi bile oken narejene ampak zelo različno. Vaščane živeče ob Panonski ulici kot tudi 
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tiste, ki so stanujoči nekoliko dlje noter, pa tudi ogroženi zaradi hrupa, da so tudi lahko 
upravičeni za zamenjavo oken. 
  
Župan Milan Kerman je povedal, da se je o tem pogovarjalo na delovnem sestanku z 
ministrom za promet, dne 19.10.2007. Občinska uprava je pozvala vse živeče ob Panonski 
ulici, da se vpišejo v seznam v kolikor meritve niso bile izvedene ali pa delno, seznam je bil 
posredovani že na ministrstvo za promet. Tako da je tudi ta zadeva v teku realizacije. 
 
Simon Horvat je dopolnil svojo pobudo glede popravila oz. obnove križa Lipa-Beltinci, da naj 
se le-ta posreduje na KS.  
 
Ivan Mesarič je povedal, da bo pisno podal pobudo, glede na stanje duha v Občini Beltinci 
predlaga županu in občinski upravi, da pripravi analizo delovanja občinskega sveta 
(finančna nakazila članom OS) in jih seznani na prvi naslednji seji, vse te dogodke kar se 
dogaja, občinski svet je vseeno najvišji organ občine a v javnosti ne zgleda tako, ker  tako 
pobudniki peticije. Občinski svet je vseeno deloval in je sprejel kar nekaj zavezujočih 
sklepov, vse pa valovi v občini v podpisih proti njemu. 
Drugo kar je še želel povedati je to, da daje pobudo za objavo sejnin izplačanih svetniku 
Ivanu Mesariču na CATV. Objavi se lahko tudi njegovo ime in priimek.  
 
Nerad Ana je prebrala zahtevo krajanov Melinec, ki je na 6. seji KS-a sprejel odločitev, da se 
zahteve krajanov Melinec glede izgradnje ČN na Melincih posredujejo županu, ki uvrsti 
tematiko na dnevni red seje, kjer se svetniki opredelijo do sklepov, ki jih je svet KS Melinci 
sprejel in jih potrdijo s sklepi. 
 
Župan Milan Kerman je spomnil na prejšnjo sejo sveta, kjer je pozval Martina Duha da naj 
predlaga, kdaj bi bil zbor krajanov, vendar se to ni zgodilo, sam je namreč želel priti na zbor 
in seveda vse stvari v zvezi z izgradnjo ČN tam tudi pojasniti.  
 
Martin Duh  je pojasnil, da je zbor krajanov na Melincih bil 27. marca 2006, kjer se jim je 
povedalo,da se bo ČN gradila na Melincih v maju 2006, sedaj pa se še ne gradi ne ČN ne 
kanalizacija. Poleg tega ga moti tudi to, da še vedno občinski svet o izgradnji kanalizacije v 
občini nima nobene dokumentacije na vpogled, ne ve se še če bo ena ČN ali več, vprašanje 
je, če se bo kanalizacija sploh gradila in če da, kdaj. To bi moral župan krajanom KS Melinci 
povedati in razjasniti stvari.  
 
Ivan Mesarič je poudaril, da je kanalizacija v občini velika stvar in upa si trditi, da ni 
nikogar v tej občini, ki bi jo lahko brez velikih naporov naredil. Občinski svet je sklepe 
sprejel, moti ga, ker nima občina nobenega kompleksnega elaborata, teaminge, ki bi 
vzdržali, torej to je kompleksna stvar.  
 
Peter Dugar se strinja z Ivanom Mesaričem, da ta projekt v naši občini ni tako enostavna 
stvar. Kot pa se je že sam informiral preko interneta je namreč nekje objavljeno, da je za 
celotno Pomurje na razpolago 10 milijonov evrov sredstev, kar se tiče izgradnje 
kanalizacijskih omrežij na tem področju in kohezijski sklad, če bomo sredstva dobili je to še 
vse skupaj daleč premalo. Sigurno je župan v težkem položaju, ampak z občinsko upravo bo 
moral najti neko varianto in jo čim prej predstaviti na občinskem svetu. Kar pa se tiče zadev 
iz KS Melinci, kar je načela tudi že svetnica Ana Nerad, pa je dodal, da tudi pod točko razno 
iz prejšnje seje v zapisniku piše, da bo treba o tem na KS-u predebatirati – sam samo 
razjasnjuje zadeve. Poleg tega še navaja, glede na peticijo prosi občinsko upravo, da izlušči 
iz vseh sprejetih sklepov in sej, kaj občinski svet ni naredil, da je taka gonja proti njemu. 
Prosi, da to občinska uprava pripravi v pisni obliki pa tudi objavi, torej tudi kaj je bilo tisto, 
kar niso sprejeli pri izgradnji kanalizacije.  
 
Peter Gruškovnjak pa prosi župana,  glede na izničevanje sklepov oz. razveljavitve prejšnjih 
in sprejemanje novih sklepov, da  naj do naslednje seje sveta pridobi pisno uradno razlago, 
kaj pomeni, če je s sklepom  (navaja primer) potrjena neka finančna konstrukcija  projekta, 
brez razveljavitve tega sklepa se potem potrdi nova konstrukcija za vsebinsko isti projekt. 
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Poleg tega pa nočejo prevzemati odgovornosti za nekaj, kar se je zgodilo v prejšnjih 
mandatih, torej da zaključni račun leta 2001 še vedno ni potrjen.  
 
Župan Milan Kerman je ponovno poudaril, da je smatral, da ga bodo na svet KS Melinci 
povabili, s seboj bi pripeljal tudi projektanta, ki bi zadeve temeljito razložil. 
 
 
AD 6 – Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem 
območju Občine Beltinci – 2. obravnava 
 
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš je prisoten spomnil, da je bil odlok sprejeti v 
prvi obravnavi na 6. redni seji, dne 31.07.2007. Omenjeni odlok je obravnavala komisija za 
statutarna in pravna vprašanja na svoji seji dne 06.08.2007 in na vsebino citiranega odloka 
ni imela pripomb. Obravnaval pa ga je tudi Odbor za urbanizem, urejanje prostora, 
gospodarsko infrastrukturo in varstvo okolja na svoji seji dne 20.08.2007. Pri tem je imel 
pripombo pri 3. členu odloka in sicer je predlagal, da se v 3. alinei za besedilom: »izkazati 
mora za verjetno, da bo distribucijsko omrežje na območju koncesije zgradil«, doda tekst: 
»najpozneje v roku 3 let od sklenitve koncesijske pogodbe.« Citirani predlog odbora je po 
besedah Venčeslava Smodiša je umesten in zakonsko dopusten in je bil upoštevan in 
vključen za 2. obravnavo. Občinskemu svetu se torej predlaga, da predlog citiranega odloka 
obravnava in sprejme v predloženi obliki v II. branju. 
 
Prisotni niso imeli nobenih pripomb pri tej točki dnevnega reda, zato je župan Milan Kerman 
odlok dal na glasovanje.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.  
 
Sklep št. 120/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog Odloka o podelitvi koncesije za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Beltinci v predloženem 
besedilu v II. obravnavi.  
 
 
AD 7 – potrditev dotacij za sofinanciranje programov društev in projektov iz 
proračuna Občine Beltinci za leto 2007  
 
Župan Milan Kerman je povedal, da se nekako letos spet ponavlja praksa prejšnjih let, da se 
sredstva za društva delijo ob koncu leta. Res bi bilo potrebno razpise pripraviti v prvi 
polovici tekočega leta in da se sredstva do junija, ko se razno razne prireditve društev že 
začnejo, lahko razdelijo, ne pa da morajo čakati nanje do decembra. To je bila nekako 
sugestija oz. predlog tako strokovnih komisij, ki so pregledovala programe društev kot tudi 
odbora za družbene dejavnosti. Res pa je, da je vse skupaj pogojeno z sprejemom proračuna 
za tekoče leto, če bo le ta hitro sprejet, se tudi z razpisi za sredstva društvom lahko pohiti. 
Kajti marsikatero društvo  sredstva potrebuje v času, ko izvaja svoje prireditve in ne ob 
koncu leta in se potem večina jih zadolži, ker sredstev za izvedbo le-teh nimajo.  
Orientacijska vrednost razpisanih sredstev za programe in projekte v letu 2007 so bile: 
1. za sofinanciranje kulturnih društev in kulturnih projektov: 22.474,00 evrov, 2. za 
sofinanciranje turističnih dejavnosti ter programov in projektov turistične dejavnosti: 
14.604,00 evrov, 3. za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega 
varstva: 5.896,00 evrov in 4. za sofinanciranje programov in projektov drugih društev: 
7.097,00 evrov.  Rok za prijavo (na obrazcih razpisne dokumentacije) na objavljene razpise 
se je iztekel dne 31.08.2007. 
Komisija za odpiranje in vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih projektov ter 
komisija za odpiranje in vrednotenje programov s področja socialnega in zdravstvenega 
varstva sta pripravila svoje razdelilnike sredstev na svojih sejah, dne 05.11.2007. Komisija 
za odpiranje in vrednotenje programov na področju turizma je opravila vrednotenje teh 
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programov dne 06.11.2007. Svoje delo je dne 05.11.2007 opravila tudi komisija za odpiranje 
in vrednotenje programov in projektov drugih društev. 
Predsedniki omenjenih komisij so podali obrazložitve dela svojih komisij in sicer: 
Valerija Žalig – predsednica komisije za odpiranje in vrednotenje programov kulturnih 
društev in kulturnih projektov ni podala nobene dodatne obrazložitve. 
Srečko Horvat – predsednik komisije za odpiranje in vrednotenje programov na področju 
turizma je povedal, da je nekako bila mejna ugotovitev njihove komisije, da je potrebno 
pravilnike poenostaviti, da bodo stvari bolj pregledne, da bo delo komisij tako lažje, delitev 
sredstev korektna in poštena in to naj se res popravi do naslednjega razpisa v letu 2008.  
Simon Horvat- predsednik komisije za odpiranje in vrednotenje programov s področja 
socialnega in zdravstvenega varstva je povedal, da se pridružuje mnenju Srečka Horvata, da 
je res potrebno pripraviti nov predlog pravilnika in da se razpis po novem pravilniku izvede 
najkasneje do konca meseca marca v letu 2008. Pravilnike je potrebno (in to si upa povedati 
tudi za ostala področja) pripraviti tako, da bodo kriteriji bolj jasni, pregledi, ustrezni in 
primerljivi, tako da bo delo lažje tako društvom kot tudi komisiji in je potrebno k delu 
vključiti člane komisije, ki so se ob letošnjem razpisu soočili z neustreznostjo pravilnikov. 
Roman Činč – predsednik komisije za odpiranje in vrednotenje programov in projektov 
drugih društev je pojasnil, da je bilo zapaziti povečanje za 50 % prosilcev glede na lansko 
leto, sredstva pa se niso bistveno zvišala, ker tako društva dobijo v principu manj. Smiselna 
bi bila povečava točke in nekako na isti ravni zadržati financiranje društev kot lani. Glede 
postopkov pa bi morali predpisati natančneje kaj želimo od društev, da bi potem v postopku 
dokazovanja, kar so naredili izvedli, kontrola bila tudi lažja. Predlaga, da se pripravi s 
komisijami in predsedniki društev sestanek, kjer bi se temeljito pogovorili o izpolnjevanju 
obrazcev za sredstva in da se jim potem tudi pove, kaj morajo narediti in seveda, kaj se od 
njih pričakuje.  
 
Župan Milan Kerman je iz razprave predsednikov komisij razbral, da je nepregleden 
normativni del, ker se točke seštevajo in se vrednotijo programi društev. Splošni del naj 
toliko ne bil problematičen. Apelira na komisije, da skušajo konstruktivno delati še naprej in 
ostanejo v sestavi tako do konca tega mandatnega obdobja – o tem je bil predlog dani tudi že 
na odboru za proračun in finance od strani Ivana Mesariča, kar je dober predlog. Tako bo 
potrebno poenostaviti pravilnike, obrazce in uporabiti dokumentacijo, ki jo občina ima v 
arhivu od društev, da jim ni potrebno vsako leto jih prilagati na novo.  
 
Igor Adžič, predsednik komisije za statutarna in pravna vprašanja je na svoji 4. redni seji 
razpravljala o tem, da je večina aktov občine Beltinci potrebna regeneracije in posodobitve. 
Prav tako je na komisiji bilo govora o delitvi sredstev društvom in je bilo zavzeto skupno 
stališče, da  je potrebno do konca meseca januarja 2008 pristopiti k pripravi »užitnih« 
pravilnikov, saj je na obstoječe težko pripraviti razpise, saj se sedaj upošteva kvantiteta in 
ne kvaliteta. Prosi, glede na to da je odzivnost na sestanke predvsem slaba, da se bodo 
vabilom zainteresirani res odzvali. 
 
Peter Gruškovnjak je dejal, da se z  razdelitvijo sredstev strinja v vseh segmentih, na župana 
in občinski svet pa  apelira da se poišče še vsaj 500,00 evrov za društvo AQUILA Lipovci v 
proračunu občine. Društvo v tem mesecu planira izdajo pomembne publikacije – zbornika in 
naj bi se jim ta sredstva namenila kot sponzorska sredstva. Dodatno ob pregledu društev, ki 
so se prijavljala na različna področja sofinanciranja ugotavlja, da DMSZT Pomurja bolj 
spada med druga društva in ne v področje sociale in zdravstva, prav tako meni, da TIM Mlin 
Beltinci in HOROBEK FČELE bolj slišita v športno področje, glede društva DIMEK pa bi le-to 
bolj spadalo v področje turizma. Za Vinogradniško in Čebelarsko društvo pa bi lahko 
sredstva namenili iz kmetijskega fonda. 
 
Valerija Žalig – predsednica komisije za odpiranje in vrednotenje programov kulturnih 
društev in kulturnih projektov je povedala, da  je komisija pregledala celotno vlogo društva 
Aquila Lipovci in ni bilo podrobno navedeno, za kakšno publikacijo se gre. Pred kratkim je 
govorila z gospodom Srakom iz tega društva in mu je predlagala, da naj poda pisno vlogo, 
saj komisija ni razdelila vseh razpisanih sredstev. V komisiji, kot je v nadaljevanju pojasnila 
so se skušali držati pravil in razpisa, pri dokumentaciji tega društva pa so bile stvari 
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predvsem, ki so bile vezane na potne stroške, kar je članu tega društva gospodu Sraki tudi 
povedala. 
 
Ivan Mesarič, ki je bil član komisije, ki je delila sredstva na področju turizma, ugotavlja, da 
so pravilniki dobro nastavljeni, nekako problemi pa se pojavijo, ko pridejo društva z 
razpisno dokumentacijo in vlogo na komisijo. Tam je potem prihajalo do zadev, saj je bilo je 
nekako nerodno predstavljeno. Res pa je, da jih je potrebno dopolniti, modificirati. Pravilnik 
na področju turizma je dobro nastavljen in bi lahko bil izhodišče za vse ostale pravilnike, da 
se potem lahko pripravijo razpisi. Boji se namreč, da društva ne poznajo dovolj vsebine 
pravilnikov in potem prihaja do tako nerodnih stvari, saj če je zadeva reprezentirana na 
neroden način, potem je toliko težje. Strinja se s tem, da se izvede sestanek z predsedniki 
društev, kot je predlagal Igor Adžič. 
 
Roman Činč je povedal, da so društva klasificirana kot so. Kar pa ugotavlja, tudi njihova 
komisija je ugotavljala to, da na področju drugih društev, bi potrebno narediti nekake 
sklope oz. društva, ki jih je na tem področju ogromno  razdeliti oz. razvrstiti na več 
komponent. Klasifikacija v skupine pomeni tudi lažje točkovanje dejavnosti, če je le-to 
ustrezno. Poleg tega je potrebno na sestanku, če bo do tega prišlo, pojasniti predsednikom 
društev, kako se zadeve tudi kasneje dokazujejo, torej potrebno je širši dogovor, ki bo 
koristen za vse.  
 
Stanko Glavač meni, da občina naj ne povečuje sredstev, ampak naj se sredstva, ki so na 
razpolago pravilno razdelijo. Namreč ne delajo vsa društva enako, članstvo je tudi izrednega 
pomena. Poleg tega ni nobene kontrole nad tem, kaj društva prijavijo in če so potem to tudi 
dejansko izvedla oz. uresničila.  Res je, kot so menili že njegovo predgovorniki, da je osnova 
pravilnikov v redu pripravljena, kriterije in točkovanje je potrebno dobro nastaviti, da bodo 
večni dvomi. Dotaknil se je v tej zvezi TD Beltinci, ki je najnižje ocenjeno in ovrednoteno in 
ga zanima zakaj tako. Navedel je, koliko aktivnosti so izvedli in meni, da društvo dela čez 
celo leto in so zelo aktivni ter sodelujejo, zato prosi za dodatna sredstva za to društvo. 
 
Srečko Horvat predsednik komisije v kateri je bilo ovrednoteno TD Beltinci, daje repliko 
Stanku Glavaču. Glede na to, da je očiščevalna akcija kot je povedal bila izvedena v KS 
Beltinci, v pravilniku namreč lepo piše, da se ocenjuje samostojna očiščevalna akcija, 
sodelovanje v njej je nižje ovrednoteno. V komisiji so namreč držali se striktno pravilnika in 
so ovrednotene višje prireditve ki tudi občino predstavljajo navzven, zato meni, da je delo 
komisije bilo dobro opravljeno.  
 
Simon Horvat ob koncu razprave pri tej točki opozarja, da se ne bi slučajno pozabilo. V zvezi 
z skupino za samopomoč, napisan je enak transakcijski račun kot na vlogi DMSZT Pomurja, 
kar ni prav, torej se sredstva stekajo na en račun in naj občina zaenkrat zadrži dotacijo ki je 
določena in se jih pozove z dopisom da naj se pravilno organizirajo, delujejo kot samostojne 
skupine  in odprejo svoj račun, saj skupine za samopomoč delujejo v vseh KS-ih in ne le v 
Beltincih. 
 
Župan Milan Kerman je v nadaljevanju predlagal v sprejem razdelilnike sredstev za društva 
z upoštevanjem dodatnih 500,00 evrov sredstev za društvo Aquila Lipovci, kar je podprla 
tudi svetnica Regina Sraka.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 121/IV: 
Iz občinskega proračuna Občine Beltinci za leto 2007 se razdelijo finančna sredstva za 
sofinanciranje programov društev in projektov po predloženih razdelilnikih komisij za 
leto 2007. Dodatno se upošteva povišanje postavke za AQuila Lipovci za 500,00 evrov. 
Sredstva so razdeljena in sicer: 
 
A. KULTURNA DRUŠTVA IN PROJEKTI: 
1. KUD DOKLEŽOVJE                                          1.000,00 Eur 
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2. KUD »ŠTEVAN  KUHAR« BRATONCI                 1.300,00 Eur 
3. KUD BELTINCI                   10.800,00 Eur 
4. DRUŠTVO AQUILA LIPOVCI        1.800,00 Eur 
5. KUD MELINCI                                  1.500,00 Eur 
6. KUD DOLINEC GANČANI                                     1.300,00 Eur 
7. DRUŠTVO LOGOS IŽAKOVCI                              1.700,00 Eur 
8. KUD LIPOVCI          1.500,00 Eur 
9. KUD LIPA                                           1.050,00 Eur 
_______________________________________________________ 
S K U P A J:                               21.450,00  Eur 
 
 
B. TURISTIČNA DRUŠTVA: 
1. TD LIPOVCI                                                     2.130,00 Eur                    
2. TD LIPA                                1.590,00 Eur 
3. TDGANČANI                                 1.860,00 Eur 
4. TD IŽAKOVCI                                              2.250,00 Eur                      
5. TD BRATONCI                    2.550,00 Eur 
6. TD MELINCI                    2.580,00 Eur 
7. TD BELTINCI              1.470,00 Eur  
_______________________________________________________ 
 S K U P A J:                                       14.430,00 Eur 
 
 
C. SOCIALNI IN ZDRAVSTVENI PROGRAMI IN PROJEKTI: 
 
1. ŽUPNIJSKA KARITAS DOKLEŽOVJE                                                    350,00 Eur 
2. SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO, PODRUŽNICA POMURJE       458,00 Eur 
3. OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA                                       1.400,00 Eur 
4. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH                        340,00 Eur 
    TEHNIKOV POMURJA  
5. ŽUPNIJSKA KARITAS BELTINCI               1.260,00 Eur 
6. SKUPINE ZA SAMOPOMOČ                           950,00 Eur 
7. DRUŠTVO BOLNIKOV Z KRONIČNO BOLEČINO                                  250,00 Eur 
8. DRUŠTVO DIABETIKOV                                                                       555,00 Eur 
9. MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH                          333,00 Eur 
    
______________________________________________________________________________ 
  S K U P A J:          5.896,00 Eur 
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D. PROGRAMI DRUGIH DRUŠTEV:                                                                                                                                      
 
1. DRUŠTVO UPOKOJENCEV BELTINCI                                        429,00 Eur 
2. DRUŠTVO UPOKOJENCEV MELINCI                                             310,80 Eur          
3. KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZVEZE                                              148,00 Eur          
    BORCEV BELTINCI                     
4. DRUŠTVO INICIATIVE MLADIH BELTINCI                                      59,20 Eur          
5. DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE DOKLEŽOVJE                       488,40 Eur        
6. STEG BELTINCI 1                                                                         592,00 Eur         
7. KOLESARSKI KLUB TIM MLIN BELTINCI                            947,20 Eur      
8. DRUŠTVO DIMEK BELTINCI                                                  888,00 Eur      
9. DRUŠTVO ZA KOLESARSTVO IN UMETNOST BELTINCI              355,20 Eur  
10. DRUŠTVO VINOGRADNIKOV BELTINCI                                     207,20 Eur     
11. ČEBELARSKO DRUŠTVO BELTINCI                                           621,60 Eur      
12. DRUŠTVO ČOLNARJEV DOKLEŽOVJE                                      236,80 Eur       
13. DRUŠTVO GOJITELJEV MALIH ŽIVALI BELTINCI                     414,40 Eur       
14. DRUŠTVO ZA VARSTVO IN VZGOJO PTIC                                 473,60 Eur         
      SLAVČEK BELTINCI        
15. HORBEK FČELE-HOKEJSKI KLUB                                            917,60 Eur     
______________________________________________________________________________ 
  S K U P A J :                                            7.089,20 Eur      
 
 
Peter Gruškovnjak predlaga še dodaten sklep, glede na sprejeto pobudo komisije za 
vrednotenje programov s področja socialnega varstva in zdravstva ter glede na razpravo, ki je 
bil z glasovanjem: ZA: 17, PROTI: 0, ob prisotnosti 17 članov občinskega sveta potrjen 
 
Sklep št. 122/IV: 
Občinska uprava Občine Beltinci pripravi najkasneje do 30.01.2008 nove predloge 
pravilnikov za področje kulture, turizma, sociale-zdravstva in področja ostala društva 
za sprejem na občinskem svetu Občine Beltinci kot tudi javne razpise za vsa ta 
področja do konca meseca marca 2008. K pripravi pravilnikov je potrebno vključiti 
člane strokovnih komisij, ki so delovali do sedaj, ki skupaj z občinsko upravo 
pripravijo pravilnike, ki bodo jasni, enostavnejši in konkretni.  
 
Pri tej točki dnevnega reda so prisotni prejeli v pregled in potrditev še Letni program športa 
Občine Beltinci za leto 2007, katerega je potrebno tudi sprejeti. Ta program je osnova, da 
potem, komisija, kot je povedal direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš, ki je bila 
imenovana od strani župana, lahko preide na razdelitev sredstev s področja športa, ki je v 
njeni domeni. 
 
Razprave pri tem ni bilo, zato je župan Milan Kerman dal le-tega na glasovanje.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 123/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Letni program športa Občine Beltinci v 
predlagani obliki in vsebini. 
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AD 8 – potrditev ukrepov za dodelitev državnih pomoči iz proračuna Občine Beltinci 
na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za leto 
2007  
 
V proračunu Občine Beltinci je za leto 2007 za dodeljevanje pomoči na področju ohranjanja 
in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci predvidenih 85.540,00 evrov. 
Občinski svet je na svoji 7. redni seji sprejel novi Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči 
na področju ohranjanja in razvoja podeželja v Občini Beltinci. Na podlagi veljavnega 
pravilnika mora občinski svet sprejeti tudi letni program ukrepov pomoči na tem področju. 
O tem je na svoji seji, ki je bila 20.11.2007 razpravljal in zavzel določeno stališče tudi Odbor 
za kmetijstvo in prehrano.  
Predsednik Stanko Glavač je povedal, da je obravnaval odbor na svoji seji tako pravilnik in 
glede na vse probleme, ker se je  prenehalo izvajanje vseh tistih ukrepov, ki so sicer 
izrednega pomena za našo občino in so zahteve evropske unije, da se ne smejo izvajati, smo 
prišli v situacijo, ko za odobrena sredstva ni bilo ukrepa, kako bi se jih lahko razdelilo oz. 
pripeljalo na kmetije, glede na pravilnik, ki je bil sprejeti. Prisotnim je prebral sklepe odbora. 
Odbor predlaga tudi posebno proračunsko postavko – Ukrep za vzdrževanje godnosti tal 
(kalcifikacija) v Občini Beltinci. Zaradi velikega izpiranja kalcija na prodnatih tleh želijo 
vzdrževati godnost tal v obstoječem stanju, kajti v nasprotnem primeru bi se pridelki 
bistveno poslabšali. Glede tega predloga predlagajo, da se do naslednje seje pripravi 
rebalans proračuna, kamor se naj – na to postavko prenesejo sredstva. 
Dodatno pa tudi daje v informacijo in predlog za podporo sveta (dogovor z  Kmetijsko 
svetovalno službo Beltinci) glede nabave enega vlagomera, ki stane nekje do 600,00 evrov in 
če bi bilo možno ga nabaviti iz tega dela sredstev. Vendar pa naj pride predlog v pisni obliki, 
dodaja župan Milan Kerman. 
Glede Čebelarskega društva pa ni problema, bi se tudi lahko našla dotacija, brez težav, saj 
ni prepovedano.  Ob koncu Stanko Glavač predlaga, da se naj podprejo sklepi odbora torej 
tudi ukrepi za dodeljevanje državnih pomoči kmetovalcem v letu 2007.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan Milan Kerman dal na glasovanje vse predloge 
sklepov. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0 
 
Sklep št. 124/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za kmetijstvo in prehrano 
predlagani Program ukrepov in dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za leto 2007, predvidenih v 10. in 11. členu 
pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci.  
 
Za izvedbo ukrepa »Pomoč za plačilo zavarovalnih premij« (10. člen pravilnika) se 
predvidi intezivnost pomoči: 10 % upravičenih stroškov obračunane zavarovalne 
premije na zavarovanje kmetijskih plodov in posevkov in skupna okvirna višina 
sredstev za ta ukrep: 9.000,00 evrov. 
 
Ukrep »Pomoč za arodnacijo (zaokrožitev) zemljišč« (11. člen pravilnika) se sofinancira 
100 % za upravičene stroške pravnih in upravnih postopkov (za plačilo upravne takse 
za odobritev pravnega posla, za notarsko overitev pogodbe in za zemljiškoknjižni 
predlog), skupna okvirna višina za izvedbo tega ukrepa je: 6.000,00 evrov. 
 
Nato je na glasovanje župan Milan Kerman dal predlog Stanka Glavača o uvrstitvi posebne 
proračunske postavke.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
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Slep št. 125/IV: 
 
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje novo posebno proračunsko postavko: »Ukrep za 
vzdrževanje godnosti tal (kalcifikacija) v Občini Beltinci.Ta ostavka se prenese 
sredstva iz rebalansa.  Obrazložitev: Zaradi velikega izpiranja kalcija na plitvih, 
prodnatih tleh želimo vzdrževati godnost tal v obstoječem stanju, kajti v nasprotnem 
primeru bi se pridelki bistveno poslabšali. Še slabše bi bilo, če bi kontrolne 
organizacije izločile kmete iz SKOP in KOP ukrepov samo zato, ker se jim je PH znižal 
pod 4,1.  (financiranje nakupa apnenca v višini 0,035 evr/1kg – za ta ukrep se nameni 
iz občinskega proračuna okvirno 25.000,00 evrov; sofinanciranje 50 % stroškov 
analize tal – za ta ukrep se nameni iz občinskega proračuna okvirno 15.000,00 
evrov=za oba ukrepa so upravičenci tisti, ki so (bodo) kupili apnenec ali dali vršiti 
analizo tal v času od 01.01.2007 do 21.12.2007 in bodo občinski upravi vključno do 
21.12.2007 predložili plačane račune o nakupu apnenca oz. plačilu analize zemlje.  
 
 
AD 9 - razno 
 
1. Pobuda za prodajo zemljišča za dovozno cesto v k.o. Melinci 
Župan Milan Kerman je pojasnil, da gre pri tem za ureditev dovozne poti med lastnikoma 
določenih zemljišč v k.o. Melinci. Z odkupom tega dela zemljišča, bi se rešilo kar nekaj 
bodočih vlagateljev, ki bi želeli tukaj graditi,tako bi se torej odprlo kar pet parcel, ki so nujne 
za gradnjo. Pri tem gre za parc. št. 1244/2, kar predstavlja stavbno zemljišče v naravi pot v 
izmeri 422 m2 in bi lastnika želela prodati občini po ceni, kot jo bo ocenil cenilec za 
gradbeništvo.  
 
Martin Duh je povedal, da ne nasprotuje nakupu, vendar pa če občina ne more plačati tisto 
kar je zasedla od vaščanov KS Melinci in ni plačala in uredila že celih dolgih 8 let - o čemer 
je govoril tudi že pod točko pobude in vprašanja, sedaj pa bi to pa lahko hitro odkupila.  
Dokler občina ne bo tisto rešila, ne bo podprl tega. Občina je odvzela en meter zemljišča 
melinčarjem in zahteva, da se tisto prvo uredi. Sicer mu je župan Milan Kerman obrazložil, 
da se pogodbe že podpisujejo in da se zadeva že rešuje, vendar pa Martin Duh ni odstopil od 
svojih trditev, meni, da je občina vaščane Melinec takrat pred 8 leti pošteno zavedla, da jih 
zavaja še danes in da je tam pravi kaos.  
  
Peter Gruškovnjak predlaga, da se omenjena pobuda spelje v letu 2008, torej pri proračunu 
za leto 2008, naj se pripravi tudi pisno vsa dokumentacija, da bo sklepanje lažje, sami niso 
seznanjeni s to tematiko in tako na hitro se ne strinja s tem, da bi se to sprejemalo. 
Vendar pa župan Milan Kerman predlaga, da naj se proračuna ne bremeni za naslednje leto, 
vedno bi vsi radi, da se sredstva porabijo, zato bi bilo bolje, če se to sedaj reši. 
 
Stanko Glavač predlaga da naj se kot je predlagal Martin Duh, najprej uredi tistih 1 meter 
kar se vleče že toliko let. Sicer ne pogojuje, da se ta pobuda ne bi smela rešiti, vendar pa naj 
se prej tisto uredi. 
 
Ivan Mesarič tudi predlaga, konkreten dopis od občine, da se mu poda v pisni obliki pa 
nikakor ne pod točko razno, saj si je potrebno za take stvari vzeti čas in zadevo prouči, saj je 
tu govora o stvarnem premoženju občine in niti se še ne ve, iz katerega vira bi to zemljišče 
plačali. Pripravi naj se finančna analiza te zadeve. 
 
Nerad Ana, ki je ugotovila, da je to ravno v njihovi ulici in jo moti predvsem dejstvo, da se je 
na tisti cesti tam že neka dela izvajalo in jo čudi, zakaj občina prej kaj dela, če ni njena last, 
torej zakaj aktivnosti preden se opravi odkup  –  s tem se ne strinja. 
 
Župan Milan Kerman ji je podal obrazložitev, da je pot zavožena in nikakor ni še asfaltirana.  
 
Valerija Žalig meni, da je dokumentacija na mizi, cesta je že zavožena, po eni strani so križi 
in težave, ker stvari stojijo 8 let in se nič ne naredi, v tem primeru pa bi se naj spet prelagalo 
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na naslednjo sejo in ne rešilo sedaj, ko se reši lahko. Potem pa se bo spet po preteku 
določenega časa ugotavljalo, da stvari niso rešene, pa bi bile lahko že zdavnaj.  
 
Regina Sraka meni, da teh 1.400,00 evrov kolikor bi naj to stalo ni tako velik znesek, 
predlaga, da naj občina pristopi k odkupu in to čim prej uredi. 
 
Vendar pa so nekateri svetniki bili mnenja (Igor Adžič, Ivan Mesarič, Gruškovnjak Peter), da 
je to zadeva krajevnega pomena, torej naj to uredi oz. o tem odloči KS Melinci. 
 
Župan Milan Kerman je po razpravi vseeno podal svoj predlog, da občina za ureditev 
dovozne ceste do zemljišča s parc. št. 1044, 1040/1, 1038, 1242, 1243/1, k.o. Melinci kupi 
zemljišče s parc. št. 1244/2, k.o. Melinci v izmeri 422 m2.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 6, PROTI: 8. 
 
Sklep št. 126/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci je sprejel sklep, da se v odkup zemljišča s parc. št. 
1244/2, k.o. Beltinci v izmeri 422 m2 za ureditev dovozne ceste ne pristopi, 
 
2. Dražba prostorov nad Pošto v Beltincih 
Občina Beltinci, kot je pojasnil župan Milan Kerman je danes prejela obvestilo od Pošte 
Murska Sobota obvestilo, da se bo 14. decembra 2007 vršila javna dražba poslovnih 
prostorov nad Pošto Beltinci, ulica Štefana Kovača 2, 9231 Beltinci v skupni izmer 119,44 
m2 in bi ti prostori bili izvrstni za ureditev pisarn za JKP Komuno d.o.o. Beltinci. O tem je 
bilo govora tudi že na Odboru za proračun in finance in dobro bi bilo, če bi se JKP Komuna 
d.o.o. Beltinci na tej dražbi pojavila kot dražitelj. Prva dražba je bila že opravljena in na tisto 
se ni prijavil nihče, tako da je sedaj, za drugo dražbo cena nižja za 25 % od prvotne.  
Ivan Mesarič je potrdil izjavo župana Milana Kermana in je še dodal, da je bila odboru 
podana kot informacija in so bili člani pozitivnega mnenja. To so kvalitetni prostori in 
lokacija je primerna.  
 
Peter Gruškovnjak je povedal, da bo stopil osebno v kontakt  s predsednikom NO JKP 
Komune d.o.o. Beltinci, Marjanom Maučecem, ki ga sicer nocoj ni na seji sveta, vendar pa se 
strinja s to pobudo, torej bo tako JKP Komuna pametno vložila denar v osnovna sredstva, če 
bo seveda uspešna na dražbi.  
 
Glede na pozitivni odziv prisotnih članov občinskega sveta, je župan Milan Kerman podal 
predlog na glasovanje. Sklep se posreduje predsedniku NO JKP Komune d.o.o. Beltinci. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št.  127/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci soglaša, s tem, da Komuna Beltinci d.o.o. kot dražitelj 
sodeluje na javni dražbi, ki bo 14. decembra 2007 za nakup poslovnih prostorov nad 
Pošto Beltinci, Ul. Štefana Kovača 2, 9231 Beltinci v skupni površini 119, 44 m2. 
 
3. cenik objav reklam v informativnem glasilu Mali rijtar 
Župan Milan Kerman je povedal, da je uredniški odbor na svoji seji, ki je bila 27.11.2007 
sprejel sklep, s katerim se posreduje na občinski svet predlog cenika (preračunan glede na 
stopnjo inflacije in valuto – evro) cenik objav oglasov podjetij in zainteresiranih v 
informativnem glasilu Mali rijtar. Finančna služba je glede na prejšnji cenik pripravila 
novega in predaja se ga v pregled in potrditev občinskemu svetu. Cenik bi bil potem 
objavljen  v 13. božično-novoletni številki glasila, ki bo izšla v mesecu decembru 2007. 
 
Srečko Horvat je poudaril, da nima nič proti ceniku, vendar pa poudarja, da je potrebno 
oglaševalce opozoriti, da morajo za uvrstitev v glasilo dostaviti na občino končno oblikovano 
reklamo, v taki obliki, ki je že pripravljena za tisk. To naj se dopiše v objavo v glasilu.  
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Na naslednjo sejo prosi, da mu občinska uprava ali župan pripravi podatek, koliko je občina 
zaslužila na račun objav v prejšnjem mandatnem obdobju. 
 
Ostalih pripomb oz. razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan Milan Kerman dal cenik v 
vsebini kot je bil pripravljen na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 128/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje cenik objav v informativnem glasilu Mali rijtar 
in sicer:  
1. A4    =     232,10 evrov 
2. A5    = 162,50 evrov 
3. ½ A5  = 92,90 evrov. 
Oglaševalci naj dostavijo reklamo v obliki, ki bo že pripravljena za tisk.. 
  
 
Po tej točki je župan besedo predal svetnikoma Ivanu Mesariču in Petru Dugarju, ki sta na 
platnu predstavila prisotnim in gledalcem pred televizijskimi zasloni določila Zakona o 
lokalni samoupravi, ki se nanašajo na delo, pristojnosti in obveznosti Občinskega sveta 
Občine Beltinci kot tudi župana.  
 
Ker je bil  s tem dnevni red seje izčrpan in ker prisotni niso imeli več nobenih dodatnih 
predlogov oz. pripomb, je župan Milan Kerman sejo zaključil ob 22.00 uri. 
 
 
Seja je posneta na magnetogramski trak in se hrani v Občinski upravi Občine Beltinci. 
 
 
 
 
Zapisala:         Župan: 
Lilijana Žižek         Milan Kerman 
 


