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OBČINSKI SVET  
OBČINE BELTINCI 

ZAPISNIK 
21. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,  

ki je bila  23.04.2009 ob 18.00 uri, 
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 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, Andrej Vöröš, Martin Virag, Valerija 
Žalig. 
  
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Marjan Maučec. 
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: podpredsednik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Vlado Baša,  
Venčeslav Smodiš-direktor občinske uprave, direktor JKP Komuna d.o.o. Beltinci, Janez Senica. 
 
SEJO VODIL: Milan KERMAN, župan. 
 
Župan Milan Kerman je pozdravil prisotne in ugotavil, da je prisotnih 16 članov občinskega sveta, s 
čimer so zagotovljeni pogoji za normalno delo OS in sprejemanje sklepov.  
 
Župan prebere dnevni red in napove, da bo točka 16 obravnavana na zaprtem delu seje, zato bo 
gradivo prejeto pred obravnavo same točke.  
Svetniki so seznanjeni, da je med časom, ko je bilo vabilo poslano, prišlo pismo sindikata Pomurke MI 
d.o.o. M.Sobota, kjer se naproša, da občina dodeli enkratno denarno pomoč tistim zaposlenim iz 
občine, ki so ostali brez plače. Župan predlaga razširitev dnevnega reda s točko: »Pomoč zaposlenim v 
Pomurki MI d.d », ostale se preštevilči.  
S strani svetnika Marjana Maučeca je dan predlog za umik točke 15 dnevnega reda »Poročilo 
predstavnikov Občine Beltinci zastopanih v svetih (upravnih odborih) javnih zavodov, katerih 
(so)ustanoviteljica je Občina Beltinci«. 
 
Sledi razprava o dnevnem redu. 
 
Igor Adžč spomni župana Milana Kermana na sklep občinskega sveta iz leta 2008, glede samostojne 
točke dnevnega reda »Poročilo o aktivnostih v zvezi z izgradnjo kanalizacije v občini«, nadalje pogreša 
pisne odgovore na vprašanja svetnikov, ki niso vprašanja samo svetnikov ampak občanov na različne 
teme.  
V nadaljevanju predlaga 2 sklepa:  
1. točki 4 in 5 se naj zamenjata 
2. pri točki 16 – uspešnost ravnateljice naj se obravnava javno 
 
Stanko Glavač poda razlog za umik 15. točke dnevnega reda saj zanjo prisotni niso prejeli pisnega 
gradiva.  
 
V nadaljevanju sledi naprej glasovanje o umiku točke dnevnega reda 15 predlagatelja Marjana 
Maučeca.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 17, PROTI:0. 
 
Sklep št. 334/IV: 
Iz dnevnega reda 21. redne seje se umakne točka 15: »Poročilo predstavnikov Občine Beltinci 
zastopanih v svetih (upravnih odborih) javnih zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je Občina 
Beltinci. 
 
Glasovanje o dodatni točki dnevnega reda – pomoč zaposlenim v Pomurki MI d.d. Murska Sobota 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
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Sklep št. 335/IV: 
 
Razširi se dnevni red 21. seje tako, da se za točko 8 uvrsti točka:«Pomoč zaposlenim v Pomurki 
MI d.d. Murska Sobota, ostale točke se smiselno preštevilčijo. 
 
Sledi glasovanje o predlogu Igorja Adžiča o zamenjavi točke AD 4 in AD 5. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 336/IV: 
V dnevnem redu 21. redne seje se vrstni red točk 4 in 5 zamenja. 
 
Glasovanje o predlogu svetnika Igorja Adžiča, da se o uspešnosti ravnateljice razpravlja javno 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 7, PROTI: 0 
 
Sklep št. 337/IV: 
Točka AD 16 – Soglasje k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljice OŠ Beltinci se 
obravnava javno. 
 
Glede posebne točke o izgradnji kanalizacije – poročilu župan pa se je Igor Adžič strinjal, da se o tem 
pove pri točki AD 5, kot je župan že v uvodu predlagal, zato umika svoj predlog sklepa v tej zvezi. 
 
Ob koncu sledi glasovanje o celotnem dnevnem redu.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA:11, PROTI: 0.  
 
Sklep št. 338/IV: 
 
Sprejme se dnevni red 21. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in sicer: 
1. Potrditev zapisnika 20. redne in  4. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
2. Realizacija sklepov 20. redne in 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
3. Kadrovske zadeve: Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Beltinci v Svet zavoda    
     Vrtec Beltinci. 
4.  Pobude, predlogi in obvestila župana občine. 
5.  Pobude in vprašanja članov občinskega sveta. 
6. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega        
    zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota -skrajšani postopek. 
7. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Beltinci-prva obravnava. 
8. Obravnava in sprejem dokumenta identifikacije investicijskega dokumenta-DIP za projekt  
    »Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja«; vodovodno  omrežje- 
    sistem B.  
9. Pomoč zaposlenim v Pomurki MI d.d. Murska Sobota.  
    Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta  ZTK Beltinci. 
10. Soglasje k  aktu o notranji organizaciji ZTK (številu in vrsti delovnih mest).  
11. Sprejem  poročila ZTK Beltinci za leto 2008. 
12. Soglasje k programu dela ZTK Beltinci za leto 2009 in k njegovemu finančnemu  
     ovrednotenju. 
13. Potrditev programa ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja  
     kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci. 
14. Soglasje k cenam zbiranja plastenk v Občini Beltinci po sistemu od vrat do vrat. 
15. Soglasje k dodelitvi dela plače za  delovno uspešnost ravnateljice Osnovne šole Beltinci. 
 
Župan Milan Kerman prisotne seznani, da se bo sočasno z snemanjem seje poskusno opravilo tudi 
snemanje z avtomatsko kamero, zaradi morebitnega snemanja na ta način.  
 
AD 1 - Potrditev zapisnika 20. redne in  4. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Zapisnik 20. redne seje OS z dne 03.04.2009 
Svetnik Stanko Glavač pove, da naj se med prisotnimi ob njegovem imenu briše besedilo, ki je 
odvečno, saj je na zadnjih dveh sejah bil prisoten celotni čas trajanja le-teh. Na strani 5, 6. odstavek 
(zadnja vrstica) se naj pri njegovi razpravi ob koncu doda manjkajoča beseda »odproda«. V 7. odstavku 
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na isti strani naj se prav tako pri njegovi razpravi besedilo smiselno popravi, tako da pravilno glasi: 
»Občina bo pripravila do druge seje podatek o tem, koliko kmetijskih zemljišč ima v lasti, ki so 
pridobljena na podlagi plačevanja domske oskrbe kot tudi jih občina pridobi na podlagi dedovanja po 
smrti oskrbovanca. « 
 
Drugih pripomb na vsebino ni bilo. 
Župan daje v sprejem zapisnik 20. redne seje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 339/IV: 
Sprejme se zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s tem, da se: 

1. Pri prisotnih se za imenom svetnika Stanka Glavač briše zapisana opomba, saj ni 
umestna (»sejo zapustil v začetku točke Pobude in vprašanja.«). 

2. Na 5. strani zapisnika se v 6. odstavku v zadnji vrstici doda manjkajoča beseda 
»odproda«. 

3. Na 5. strani zapisnika se v 7. odstavku  smiselno popravi narobe zapisana razprava 
Stanka Glavač tako, da pravilno glasi: «Občina pripravi do druge seje podatek o tem, 
koliko kmetijskih zemljišč ima v lasti, ki so pridobljena na podlagi plačevanja domske 
oskrbe kot tudi jih občina pridobi na podlagi dedovanja po smrti oskrbovanca.« 

 
 
Zapisnik 4. izredne seje OS z dne 03.04.2009 
Pri pregledu zapisnika 4. izredne seje OS ni bilo pripomb. 
Župan daje v sprejem zapisnik 4. izredne seje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 340/IV: 
Sprejme se vsebina zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci  v predlagani 
obliki in vsebini. 
 
 
AD 2 - Realizacija sklepov 20. redne in 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Pri tej točki dnevnega reda je župan Milan Kerman seznanil prisotne z realizacijo sklepov 20. redne in 
4. izredne seje Občinskega sveta.  
Popravi se navedba realizacije pri sklepu št. 333/IV, ki je v teku realizacije. 
 
 
AD 3 - Kadrovske zadeve: Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Beltinci v Svet 
zavoda Vrtec Beltinci 
 
Občinska uprava je na podlagi vloge Vrtca Beltinci, Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja posredovala dopis o pričetku postopka za imenovanje članov ustanovitelja v Svetu Vrtca 
Beltinci. Povabilo je komisija poslala 16.03.2009 vsem svetniškim skupinam, posameznim svetnikom, 
da podajo predloge za člane sveta Vrtec Beltinci.  
 
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Peter Dugar je seznanil prisotne, da 
je komisija  na svoji seji dne 31.03.2009 pregledala prispele predloge. Prispelo je 5 vlog (6 kandidatov), 
vse so ile dane pravočasno so bile pravilne ter popolne. Komisije na osnovi tega predlaga, da občinski 
svet izmed vseh prispelih predlogov izbere 3 kandidate za predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda 
Vrtec Beltinci. V nadaljevanju je prebral imena kandidatov in predlagatelje le-teh.  
 
Voli se javno, razen če občinski svet sklene, da se voli tajno. Župan Milan Kerman predlaga, da se 
glasuje javno in odpira na to temo razpravo.  
 
Martin Duh predlaga, da se v bodoče omogoči kandidatom predstavitev, saj so imena in priimki 
premalo.  
 
Peter Gruškovnjak pove, da njihova stranka SDS umika predlog Anice Nerad za kandidatko v Svet 
zavoda Vrtec Beltinci. 
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Glasovanje za izvedbo volitev tajno. 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:ZA: 0, PROTI: 0. 
Iz glasovanja izhaja, da se ne bo glasovalo tajno ampak javno.  
 
Sklep št. 341/IV. 
Glasovanje za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Beltinci v Svet zavoda Vrtec 
Beltinci se ne bo izvedlo tajno ampak javno.  
 
V nadaljevanju seje sledi glasovanje o vsakem posameznem kandidatu (po abecednem vrstnem redu): 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.  
 
1. ERJAVEC BOŠTJAN, Lipovci 68, 9231 Beltinci (predl.: 00 SDS Beltinci) 
ZA: 12, PROTI: 1. 
 
2. GLAVAČ STANKO, Panonska 86, 9231 Beltinci (predl.:00 SLS Beltinci) 
ZA: 14, PROTI: 0. 
 
3. SRAKA REGINA, Melinci 150, 9231 Beltinci (predl.: OO NSi Beltinci) 
ZA: 5, PROTI: 0. 
 
4. TIVADAR JOŽE, Lipovci 71, 9231 Beltinci (predl.: Mesarič Ivan in Igor Adžič, sam. svetnika) 
ZA: 11, PROTI: 0. 
 
5. VIRAG GENA, Bratonci 39, 9231 Beltinci (predl.: OO LDS Beltinci) 
ZA: 8, PROTI: 0. 
 
Župan ugotavlja, da so na podlagi javnega glasovanja  največ glasov prejeli kandidati in s tem bili 
izvoljeni v Svet zavoda Vrtec Beltinci : 
 

1. GLAVAČ STANKO, Panonska 86, 9231 Beltinci 
2. ERJAVEC BOŠTJAN, Lipovci 68, 9231 Beltinci 
3. TIVADAR JOŽEF, Lipovci 71, 9231 Beltinci 

 
Mandat začne z prvo konstitutivno sejo in traja 4 leta. 
 
Župan predlaga, da prisotni sprejmejo sklep o imenovanju treh kandidatov za predstavnike 
ustanovitelja v Svet zavoda Vrtec Beltinci. Razprave ni pred glasovanjem. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 0.  
 
Sklep št. 342/IV: 
Za člane Sveta Vrtca Beltinci-predstavnike ustanoviteljice Občine Beltinci se imenujejo 
naslednji kandidati: 

1. GLAVAČ STANKO, Panonska 86, 9231 Beltinci 
2. ERJAVEC BOŠTJAN, Lipovci 68, 9231 Beltinci 
3. TIVADAR JOŽEF, Lipovci 71, 9231 Beltinci. 

Mandat članom traja 4 leta.  
 
 
AD 4 - Pobude, predlogi in obvestila župana občine 
 
Na seji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bil župan zadolžen, da na seji predstavi  
pobudo o namestitvi merilnik oziroma prikazovalnika hitrosti v Beltincih. Pridobljene so tri ponudbe, 
najcenejša v višini 3.450,00 EUR. Sredstva se zagotovijo v proračunski postavki iz naslova prometna 
signalizacija.  
 
Simon Horvat sprašuje koliko bi jih namestili in če je mišljen kak na izstopu iz Beltinec, torej iz smeri 
Odranci.  
Župan poda odgovor, da je zaenkrat mišljen samo eden, ki se ga lahko preseli po določenem času na 
drugo lokacijo. 
  
Regina Sraka doda, da je v KS-ih situacija še hujša in bi jih tam tudi lahko nabavili.  
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Stanko Glavač predlaga sofinanciranje s strani države, saj je Panonska cesta državna in bi lahko od 
tam tudi pridobili kakšna dodatna sredstva.  
 
Peter Gruškovnjak predlaga, da se povabi gospo ministrico za notranje zadeve gospo Kresal k nam in 
naj nam ga le-ta prinese za darilo s seboj.  
 
Župan predlaga, da prisotni sprejmejo sklep o nadaljevanju aktivnosti za namestitev merilnika oziroma 
prikazovalnika hitrosti. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 343/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da se nadaljujejo aktivnosti za nabavo  prikazovalnika 
oziroma merilnika hitrosti za potrebe Občine Beltinci. 
 
Župan predlaga, da občina Beltinci pristopi k ponatisu knjige Slovarja beltinskega prekmurskega 
govora, soavtorja dr. Vilka Novaka. O tej tematiki je e bila pobuda svetnika Srečka Horvata, ki je 
pridobil tudi ponudbo pomurske založba. Župan je opravil razgovor z direktorjem Pomurske založbe 
Murska Sobota in v kolikor bi sofinancirali 1000 kom knjig, ki bi bile v ekskluzivni pravici Občine 
Beltinci, bi bila cena 10,00 EUR z DDV-jem za knjigo, kar znese 10.000 EUR.  
 
Peter Gruškovnjak pove, da so na UO ZTK Beltinci predlog o ponatisu tega slovarja že v uvodu (ko ga 
je predlagal Srečko Horvat) podprli, kajti občina mora nekaj imeti za svojo promocijo.  
 
Peter Dugar sprašuje gled avtorskih pravic, na kar mu župan odgovarja, da je plačilo zajeto v tej ceni.  
 
Srečko Horvat upa, da bo pobuda sprejeta, kar je njihova svetniška skupina LDS predlagala že pred 
časom. Zanima pa ga še, ali bo natis knjige sočasen z dnevi dr. Vilka Novaka, ki ga v občini pripravlja 
skupina študentk.  
Župan mu odgovori, da je pogodbeni rok izida slovarja najkasneje v začetku julija 2009.  
 
Ivan Mesarič ni zadovoljen z načinom, da se pri tej točki obravnavajo določena vprašanja in sprejemajo 
sklepi, ki so vezani na proračun. Sam nima nič proti ideji tako tej kot tudi pri prejšnjem sklepu, 
vendar se ne strinja s takim načinom dela.  
 
Igor Adžič pred glasovanjem sprašuje, če so v proračunu zagotovljena sredstva za to.  
Župan Milan Kerman mu odgovarja, da so za ta namen pri županski postavki sredstva na razpolago, ki 
bi se jih lahko porabilo za ta namen. 
 
Župan predlaga, da prisotni sprejmejo sklep o nadaljevanju aktivnosti za ponatis Slovarja beltinskega 
govora. 
  
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0 
 
Sklep št. 344/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci se strinja, da se nadaljujejo aktivnosti za ponatis Slovarja 
beltinskega govora, soavtorja dr. Vilka Novaka v obsegu 1000 kom knjig pri Pomurski založbi 
Murska Sobota. 
 
Župan obvešča prisotne, da bo proslava ob 90. letnici priključitve Prekmurskega naroda k matični 
državi Sloveniji letos ponovno v Beltincih, 14. avgusta 2009 ob 20.30 uri. Mora povedati, da je Občina 
Beltinci uspela v konkurenci med Črenšovci in Ljutomerom, ki so se oboji potegovali za to proslavo. 
Glede simpozija o delu in življenja dr. Vilka Novaka, v času občinskega praznika, le-ta zagotovo bo, saj 
je vloga dr. Vilka Novaka za naš prekmurski in beltinski prostor izredno velika in pomembna. Simpozij 
pripravljajo naši študenti s pomočjo profesorjev, ki so njihovi mentorji.   
Župan še obvesti prisotne, da je bil 16.04.2009 sestanek s predstavniki podjetja Luke Koper o projektu 
gospodarskega središča, ki so povedali, da projekt ni ustavljen. Variant, na kakšen način se naj  
nadaljuje s projektom je več. Kot so povedali predstavniki Luke Koper je bilo mnenje Ministrstva za 
kmetijstvo nasprotno kot so si želeli, ni pa mnenje takšno, da je vse skupaj prekinjeno. Pogovori 
intenzivno potekajo in ta projekt, kot so izrazili, ima širšo podporo.  
 
Župan Milan Kerman prisotne seznani, da je bila v začetku meseca marca s strani SL Consulting 
predana razpisna dokumentacija na Ministrstvo za okolje kjer morajo dati soglasje nanjo. Prav tako 
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mora podati soglasje tudi SVLR in nato bo šla na portal javnih naročil. Pričakuje se, da bo prijav 
precej, zato bo komisija za spremljanje tega razpisa imela odgovorno delo.  
Sekundarni del se nadaljuje. Razpis Lipovci-Gančani je že objavljen, izvedba nekje septembra, oktobra 
2009.  
S Službo vlade za regionalni razvoj je podpisana pogodba in tudi aneks v smislu prolongiranja 
doseganja cilja do kdaj mora po kanalizacijskih vodih teči odpadna voda in se prečistiti. Aktivnosti 
tečejo. Roki so dobro nastavljeni in realizirani do sedaj. Izvajalci bi naj maja, junija saniralo cestišča.  
 
Ivana Mesariča zanima časovnica za primarne vode, kajti naj bi bila podaljšana in ali bodo predvidena 
sredstva za leto 2009 izkoriščena. 
Župan mu odgovori, da moramo počakati razpis.  
 
 
AD 5 - Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Igor Adžič daje pobude in sicer kot sugestija, da bi prenehali z izvajanjem cepljenja deklic proti HPV 
virusu iz lastnih sredstev, kajti Ministrstvo za zdravje je sprejelo sklep, da bo država sofinancirala že 
letos. Ta denar rajši prerazporedimo  
Župan je govoril o srečanju z Luko Koper, kjer je bil tudi sam prisoten. Glede na to, ker se po Občini 
govori, da nekateri posamezniki hočejo Luko Koper pregnati iz Beltinec, temu nikakor ni tako in tudi 
ni res. Luka Koper nima problema z našo institucijo, ima pa probleme z državo. Na sestanku so bila 
iznešena nova dejstva ter podpira pobudo Ministrstva za promet o tem, da bi sem pripeljali regijski 
center. Sestanek je bil korektno izveden, ko pa bodo znana oziroma nastala nova dejstva pa bodo 
občani seznanjeni s tem tudi na seji občinskega sveta.  
Predlaga, da občina priskoči na pomoč RD Murska Sobota, TE Beltinci k dokončni ureditvi 
gramoznica, ki bo potem vsem krajanom lahko kot točka sprostitve in zabave. 
 
Župan poda odgovor, da se RD Beltinci resnično trudi, Baša Vlado in vsi, ki so sodelovali, so vložili 
ogromno prostega časa, da se je le-ta uredila do te mere kot je danes. Potrebno pa bo še nekje 9000 
evrov, da se dokončno uredi, vendar pa občina v proračunu teh sredstev nima.  Župan nima nič proti 
temu, če se sprejme sklep na občinskem svetu, da je potrebno nadaljnje aktivnosti voditi v tej smeri, 
da se v celoti realizira zastavljeni cilj, tudi s pomočjo sponzorjev ali prerazporeditvijo sredstev v 
proračunu.  
 
Stanko Glavač glede ureditve okolice jame in brunarice pove, da je v kmetijskem delu proračuna, pri 
postavki zavarovanje posevkov 5000 EUR sredstev še prostih v primeru, če občina ne bo mogla tega 
subvencionirati in bi se lahko ta sredstva porabila za to.   
 
Vlado Baša želi povedati, da je bilo to pred kratkim smetišče, sedaj pa se ljudje iz celotnega Pomurja 
ustavljajo tam in taborijo in prirejajo piknike. V tej fazi je nekje 60 % del končanih, urediti pa je še 
potrebno brežine, jih zavoziti in zasaditi. Vabi  prisotne, da naj pridejo in si pogledajo, kako je ta kraj 
sedaj lepo urejen. Planirajo še dobaviti mizo in klopi za zunaj, namestitev varnostne ograje. Ribe so že 
v jami, table so postavljene in vsi, ki so željni ribolova, lahko pridejo. Zahvaljuje se ob tej priložnosti 
KS-u za pomoč, občinskemu svetu in županu, saj se to ne dela le za ribiče ampak za celotno občino.  
 
Andreja Vöröša zanima (to vprašanje postavlja tudi v imenu občanov Občine Beltinci) če je znan 
podatek o tem, koliko zemljišč je Luka Koper že odkupila.  
Župan mu poda odgovor, da nekje 60 % potrebnih zemljišč.  
 
Igor Adžič želi pojasniti, glede na to, da je to zanimiva tematika za vse prisotne, kot tudi za tiste, ki sejo 
spremljajo preko televizijskih ekranov, da so bili predstavniki Luke Koper na zadnjem sestanku zelo 
relevantni sogovorniki, korektni in so pošteno predstavili svoje delo. Posli, za pridobitev zemljišč 
potekajo. V nadaljevanju je prisotnim pojasnil nekatere točke tega skupnega razgovora projektne 
skupine.  
 
Glavač Stanko ponovno izpostavlja vprašanje, ki ga je že pred časom postavil in sicer glede udarnih 
jam na Jugovem, ki še niso sanirane in prosi, da se to čimprej realizira.  
Glede Vrtne ulice v Beltincih ponovno prosi, da se to uredi, ker je pritisk krajanov vse večji.  
Glede Partizanske ulice pa pove, da so kanali jaškov zasuti z gramozom in izvajalec naj to pregleda in 
sanira.  
 
Štefan Ferenčak postavlja vprašanje, kaj se dogaja s Partizansko cesto. Robniki proti Lipi so bili 
položeni, sedaj pa so odstranjeni. Dela bi morala biti že davno končana in poleg tega še ni prevzem 
kolesarske steze Beltinci-Lipa.  
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Dodatno pa replicira izjavo svetnika Igorja Adžiča glede cepljenja deklic proti virusu HPV. Naj se to 
najprej preveri, preden se sredstva umaknejo.  
 
Peter Gruškovnjak pove da je podal pisna vprašanja in ni dobil pisnih odgovorov, niti danes na tej seji. 
Že nekajkrat se je na seji omenjalo spoštovanje vsebine določil poslovnika občinskega sveta.  
Glede Partizanske ceste in kolesarske je že vsaj 3 krat spraševal, kako je s tem, pa ni dobil odgovora.  
 
Srečko Horvat daje 2 pobudi:  
Naj se postavijo table na pomembnih križiščih in poteh, ki vodijo do zbirnega centra odpadkov v 
Beltincih.  
Drugo pobudo pa daje glede pobud in vprašanj svetnikov, da bi se le te objavile v našem časopisu in 
tudi odgovori nanje. Tako bi bili občani seznanjeni z vprašanji, ki jih svetniki zastavljajo in kakšne 
odgovore dobivajo.  
 
Župan Milan Kerman se strinja s predlogom Srečka Horvata, vendar pa je težja realizacija tega v 
smislu izdaje. Glasilo Mali rijtar izhaja le 3-4 krat letno in bodo informacije v tem času zastarale. Prav 
tako je vprašanje povzetkov razprav, za katere ne more prevzeti odgovornosti.  
 
Ivan Mesarič postavi županu pri tej točki dnevnega reda 3 vprašanja, na katera zahteva pisne odgovore 
in sicer:  
1. Kakšne aktivnosti so povzeli glede nadaljevanja kolesarske steze preko železnice (dovoljenja, 
dokumentacija, začetek izgradnje in dokončanje-točna časovnica); 
2. Na uho mu je prišlo da imajo občine, ki niso izvedle posnetkov svojih cestišč pred izgradnjo AC 
probleme ker DARS ali DRSC ne priznava poškodovanja oziroma uničenja cestišč, ker nulto stanje ni 
bilo evidentirano. Zanima ga, če so bili ti posnetki narejeni. 
3. Predloga sklic izredne seje OS na tematiko povezano z umeščanjem Luke Koper v naš prostor, kajti 
kot navaja obstajajo vsaj trije razlogi za to:  
- občinski svet mora o tem resno predebatirati stvari,  
- obravnava sklepa Odbora za kmetijstvo glede problematike izgube kmetijskih zemljišč o čemer  
  občinski svet še ni nič 
- nekateri poudarki iz nerevidiranega letnega poročila za Luko Koper za leto 2008 
 
Peter Dugar želi izpostaviti problematiko kmetijskih objektov, prašičje farme. O tem se že nekaj časa 
tudi med občani govori, razpravlja in se obrača v tej zvezi na občino in župana, da pristopi k 
revidiranju odloka, ki ureja to področje. Ni proti farmam, vendar pa naj se področje uredi tako, da bo v 
zadovoljstvo vseh.  
Nadalje izpostavi uničene ceste po Melincih, v Ižakovcih in Dokležovju, ki so nekatere prav v 
katastrofalnem stanju. Na Melincih je taka situacija pri kapeli, kjer se je teren posedel in obstaja 
nevarnost in zato predlaga da naj izvajalec pristopi k ureditvi.  
Navezuje na razpravo Štefana Ferenčaka glede slabega stanja narejenih del v občini. Sprašuje, zakaj 
občina plačuje nadzorni organ, ko pa le ta očitno ne opravlja v celoti svoje funkcije in se stvari urejajo 
in popravljajo naknadno.  
V tej zvezi se naveže tudi na izgradnjo kanalizacijskega omrežja v občini in ve za en primer, kjer se je 
poseglo na privatno zemljišče brez dovoljenja. Delo nadzornega je namreč, da ščiti investitorja in da 
sproti ugotavlja napake in nepravilnosti in se jih tudi trudi odpravljati sproti.  
 
Župan glede tretjega vprašanja oz. problematike, ki jo je izpostavil Peter Dugar želi pojasniti, da se je 
zadeva ped prazniki uredila, sestanek je bil sklican in sprejet dogovor, da se to uredi na stroške 
izvajalca.  
 
Sraka Regina postavlja vprašanje glede CATV, kdaj se bo namreč s tem končano in kako je z 
lastninjenjem in neplačniki. To bi bilo treba že rešiti.  
Aktivnosti je predstavil svetnici Igor Adžič, saj se na to tematiko odbor sestaja aktivno in se zadeve 
urejajo. V odboru so predstavniki lastnikov CATV po posamezni KS.  
 
S tem je bila ta točka zaključena 
 
Seja se prekine za 15 minut – pavza.  
 
 
AD 6 - Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega       
zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota -skrajšani postopek 
 
Župan Milan Kerman po uvodu preda besedo direktorju občinske uprave, Venčeslavu Smodišu, ki 
pojasni cilje, vsebino ter razloge za sprejem predloženega odloka. Sprejetje odloka ne bo imelo dodatnih 
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finančnih posledic za proračun občine, ampak se bodo finančne obveznosti gibale v obsegu dosedanjih 
obveznosti - prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov. Odlok določa prenos nalog 
ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na prvi stopnji na 
Center za socialno delo Murska Sobota. Do leta 2008 na tem področju namreč ni bilo potrebno voditi 
upravnega postopka, ampak je CSD občane prijavljal v zavarovanje na podlagi obrazca M-1. S 
spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pa je zakonodajalec določil, 
da se za vse osebe, ki bodo izpolnjevali ali ne bodo izpolnjevale pogojev za obvezno zdravstveno 
zavarovanje izda odločbo po predhodnem ugotovitvenem postopku. Center namreč razpolaga z vsemi 
podatki, ki so potrebni za prijavo v osnovno zdravstveno zavarovanje za občane in zato je smotrneje in 
bolje, da to nalogo o ugotavljanju in odločanju upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja 
prevzame CSD Murska Sobota. Če bi namreč občine prevzele to nalogo, bi prišlo do povečanja sredstev 
za izvajanje zdravstvenega zavarovanja, predvsem pa do podvajanja postopkov in bi se s tem 
obremenjevalo občane same pri dokazovanju pogojev ter bi bilo manj učinkovito.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
Župan daje vsebino odloka v sprejem. 
  
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 345/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o 
upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska 
Sobota v predloženi vsebini, po hitrem postopku. 
 
 
AD 7 - Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Beltinci-prva obravnava 
 
Pri tej točki je predstavitev vsebine odloka podal direktor JKP Komuna d.o.o. Beltinci, Janez Senica. Ta 
odlok namreč določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo, gospodarjenje z objekti in napravami, ki 
služijo oskrbi s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja (v nadaljevanju: javnega vodovoda) ter 
zahteve za oskrbo s pitno vodo, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in pri lastni oskrbi 
s pitno vodo. S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih 
inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali ter stavb 
ali gradbenih inženirskih objektov, v katerih se opravljajo storitve državnih in občinskih javnih služb.  
Za storitve javne službe se ne šteje oskrba s pitno vodo nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih 
stavbah in oskrba s pitno vodo nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih objektov. Storitve javne 
službe opravljajo izvajalci storitev javne službe v obliki in na način, določen s predpisom, ki ureja 
gospodarske javne službe, v skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo ter v skladu s tem odlokom in 
Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda. Pravilnik o tehnični 
izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda določa podrobnejša navodila in tehnične 
normative za gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje javnega vodovoda. Odlok o začasni oskrbi 
s pitno vodo v Občini Beltinci je bilo potrebno uskladiti z novim Zakonom o varstvu okolja in z 
Zakonom o prekrških ter podzakonskimi predpisi, predvsem z novim Pravilnikom o oskrbi s pitno 
vodo. Z novo zakonodajo so se spremenile in dopolnile predvsem obveznosti upravljalca obvezne 
občinske gospodarske javne službe varstva okolja pri oskrbi s pitno vodo in pri lastni oskrbi 
prebivalcev s pitno vodo. Ker je bilo potrebno veliko uskladitev in sprememb s spremenjeno 
zakonodajo, je pripravljen povsem novi Odlok. Odlok vsebuje: splošne določbe, upravljanje vodovodov, 
oskrbovalni standardi javne službe, načrtovanje vodovoda, objekti in naprave uporabnikov in 
upravljalcev, prevzem vodovodnih objektov in naprav v upravljanje, uporaba javnega vodovoda, meritev 
količin porabljene vode, viri financiranja in obračun oskrbe s pitno vodo, izstavljanje in plačevanje 
računov, obveznosti upravljalcev, uporabnikov in izvajalcev, odvzem vode iz hidrantov, prekinitev in 
omejitev dobave vode, nadzor in kazenske določbe, prehodne in končne določbe ter oceno finančnih 
posledic.  
 
Odlok gre v javno razpravo po sprejemu v 1. branju, v katero bodo vključeni KS-i in zainteresirani 
odbori in komisije (tudi odbor za gospodarstvo, statutarna komisija), pove po predstavitvi župan Milan 
Kerman. Nadalje preda besedo predsedniku Odbora za urbanizem, urejanje prostora, gospodarsko 
infrastrukturo in varstvo okolja, Simonu Horvatu. 
 
Simon Horvat pojasni, da se je odbor sestal na svoji 8. redni seji, kjer je podrobno in temeljito 
pregledal vsebino odloka in je prišel odbor do dveh ugotovitev, ki jih v sprejem predlaga odbor tudi 
občinskemu svetu in sicer v 4. členu se pri točki 2 doda za besedama javnega podjetja – besedilo. 
Komuna JKP d.o.o. Beltinci ter da se v 33. členu (v 16. alinei) briše besedica »Hraščica« in se 
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nadomesti s splošno navedbo »…vodnih zajetij…«. Odbor torej občinskemu svetu predlaga v 1. branju 
vsebino odloka o oskrbi s pitno vodo z tema dvema dopolnitvama.  
 
Sledi razprava, v kateri so bila izpostavljena mnenja in vprašanja. 
 
Martin Duh pove, da ni zasledil odgovornosti izvajalca oziroma kar se zgodi (lomi-nefizično). Ker gre 
vodovod po privatnih parcelah, bi bilo potrebno vnesti določilo, da izvajalec ali občina povrne škodo, ko 
pride do poškodovanja, ker to več ne bo vaška skupna lastnina, saj bo bolj centralizirano.  
Janez Senica pove, da je to zajeto v odloku – trenutno Komuna pobira ceno vode, denarja nimajo, da bi 
financirali, čeravno so tu, kjer upravljajo z vodovodom skoraj že polovico vodomerov zamenjali in sicer 
prostovoljno ter zastonj.  
 
Horvat Srečko sprašuje in ga zanima, kako in na kakšen način je v bodočnosti mišljeno financiranje 
obnove dotrajanega dela omrežja v vaseh. 
Janez Senica odgovarja, da je to iz omrežnine. To je kategorija, ki jo pobira upravljalec in jo dobi 
občina, občina pa da upravljalcu, da bo menjal cevi, odvisno kako visoka bo, tako se bo postopno 
obnavljalo.  
 
Peter Gruškovnjak se odpoveduje razpravi, ker vidi, da je le-ta že predolga. 
 
Ivan Mesarič se zahvali direktorju JKP Komuna za izčrpno poročilo vendar pa ve, kako to finančno 
izgleda, saj sta oba ekonomista. Poleg vseh obveznosti glede taks, bi rad vedel kako je z amortizacijo, ki 
jo bo treba upoštevati. Obdobje poceni vode je mimo, to je dejstvo in treba je s tem ljudi seznaniti. 
Janez Senica se strinja z Ivanom Mesaričem v celoti. Občinski svet bo sklepal o vsem tako o omrežnini, 
o ceni vode, števnina, vzdrževanje priključkov.   
 
Peter Dugar je glede končnih in prehodnih določb odloka povedal glede zapisanega prehodnega 
obdobja. Kdor nima števcev naj se določi dodatno obdobje, do kdaj se morajo narediti vsi zunanji jaški.  
 
Stanko Glavač med razpravo pove, da bi moralo biti vsebovano tudi določilo v odloku, da bi vse 
novogradnje morale imeti zunanje jaške. 
 
Igor Adžič podpira odlok v obliki kot je predloženi, bi pa opozoril vseeno kar se dogaja, za naše podjetje 
Komuna, ki izvaja to službo. Tam je namreč vedno problem, če bomo komu motili posest ali ne. 
Zavedati se je potrebno, da taka dobrina je tudi elektrika – kdo si upa  povedati popisovalcu elektrike, 
da le-ta ne sme v hišo, da bi jo popisal, saj več kot 80 % nima zunanjih odštevnih mest in mu gladko 
če to ne dovoli lahko po opozorilu elektriko odklopijo, do domačega popisovalca pa se lahko vsi 
povprek nekorektno obnašajo.  
Drugo kar želi poudariti je to, da se vzpostavlja red, sankcije. Na Komuni ugotavljajo da je izgub v 
omrežju preko 20 %. Vzpostaviti je potrebno dobro evidenco. Sankcije morajo biti saj bo poraba na 
števcu vode, poraba za plačilo kanalščine. Veseli se, da se tudi voda lahko izklopi kot elektriko.  
 
Po razpravi župan daje na glasovanje predlog sklepa in sicer 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 346/IV: 
Sprejme se Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Beltinci v 1. branju, upoštevajoč predlagane 
spremembe in dopolnitve. Odlok se poda v javno obravnavo vsem zainteresiranim (članom OS, 
delovnim telesom občinskega sveta, ostalim) da podajo svoje pripombe oz. predloge do 2. branja. 
 
 
AD 8 -  Obravnava in sprejem dokumenta identifikacije investicijskega dokumenta-DIP za 
projekt »Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja«; vodovodno  
omrežje-sistem B 
 
Župan Milan Kerman po uvodnih besedah preda besedo Janezu Senici, ki sodeluje že od vsega začetka 
pri projektu »Oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja-Vodovodno omrežje-
sistem B« v katerega spada tudi občina Beltinci.  Vrednost le-tega je čez 60 mio evrov, katera bo 
potrebno pridobiti iz EU in časa je še 4 leta, kajti finančna perspektiva 2013 je vprašanje, če bodo 
razpoložljiva sredstva za to področje – rok za sprejem DIIP-a je konec meseca aprila 2009.  
 
Simon Horvat prisotnim prebere sklep Odbora za urbanizem, urejanje prostora, gospodarsko 
infrastrukturo in varstvo okolja ki ga je le-ta sprejel na svoji 8. redni seji in ki predlaga občinskemu 
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svetu, da DIIP za projekt tudi sprejme oz. potrdi ter predlaga da nadaljuje z vsemi aktivnostmi za 
realizacijo le-tega. 
 
Sledi razprava, v kateri so bila izpostavljena mnenja in vprašanja. 
 
Srečko Horvat prebere članek »Država nima denarja za vodovod«, češ da sredstev za izgradnjo 
pomurskega vodovoda iz države ne bo, saj je le-ta (prejšnja vlada) usmerila sredstva v izgradnjo 
hidroelektrarn na območju spodnje Save. Občine o dodelitvi sredstev za vodovod namreč ne bodo 
dobile – članek objavljen (19.03.2009). Kaj to pomeni to za našo občino, ga zanima. 
 
Ivan Mesarič poda repliko v smislu tega, da ima Srečko Horvat prav, vendar pa kot politika oba dobro 
vesta, da ko prideš na oblast naslediš tako pluse kot tudi minuse. Bo z veseljem spremljal njihovo 
vlado, kako bodo tile stvari zaključili, saj so zavestno stvari prevzeli. Če želi da se sklep na tem 
občinskem svetu sprejme, da bi se olajšalo zadeve občinski upravi, misli, da bi ga podprli, saj je voda 
preveč pomembna stvar, zalogaj pa ni tako majhen.  
 
Peter Gruškovnjak  želi povedati da tega projekta ni peljala prejšnja vlada ampak še prejšnja vlada. 
Hoče, da se pomaga na Goričkem. Moti pa ga, kajti direktor JKP Komuna ni oseba, da to razlaga. 
Investicija se je podražila, to ni kar tako, poleg tega pa se niti še ne ve, kako bo s tem projektom. 
Pričakuje od te vlade in tega ministrstva, da dela dalje in da se naredi. 
 
Horvat Srečko  replicira, saj ni vprašanja postavljal svetnikom, ampak direktorju Komune in županu. 
Noče, da se krivce išče pri enih in drugih, jasno je napisano, da so bili predstavniki Občine Beltinci, ki 
so bili na sestanku, stvar ni izmišljena – 42 mio evrov vodnega sklada je zagotovljeno za pomurski 
vodovod, ne biti slabe volje, da se je preusmerilo sredstva v elektrarne. Oškodovano je Pomurje.  
 
Ivan Mesarič pove prisotnim, da je v naši državi integralni proračun. Sredstva se lahko »namenijo« za 
to in to kar ni nič slabega, slabo pa je to za Pomurje, če se je kaj takega zgodilo, kar pravi Srečko 
Horvat.  
 
Stanko Glavač sprašuje glede vloženih sredstev. Kar imamo že narejeno se vzame kot vložek naše 
občine in da to ne bomo pozabili. Načeloma podpira ta projekt in ne moremo gledati samo sebe in upa, 
da ne bomo nič zgubili samo pridobili. 
 
Štefan Ferenčak spomni prisotne, da gre pri tem za regijski projekt in njegovo mnenje je, da ena 
občina nima kaj sama iskati na takem razpisu- To je projekt Pomurja in le-to ga dejansko potrebuje in 
tako tudi razmišljajmo.  
 
Po razpravi župan daje na glasovanje predlog sklepa in sicer 
 
Ugotovitev prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 347/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme »Dokument identifikacije investicijskega projekta »Oskrba 
prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja – Vodovodno omrežje-sistem B«. 
 
Glede nato, da je ura 23.00 župan prisotne sprašuje, ali sejo zaključijo, prekinejo ali nadaljujejo. 
Prisotni povedo, da naj se obravnava še naslednja točka dnevnega reda – pomoč zaposlenim v Pomurki 
MI d.d. v Murski Soboti in se bo nato seja zaključila. 
 
 
AD 9  - Pomoč zaposlenim v Pomurki MI d.d. Murska Sobota 
 
Župan Milan Kerman prisotnim predstavi apel sindikata, da se seznanijo občine z razmerami delavcev 
MI, ki že od Januarja 2009 niso dobili nobenega dohodka in prosi, da se občine odločijo za pomoč le 
tem.. Prva nakazila bi naj dobili šele Junija 2009. Sindikat je na občinsko upravo poslal poimenski 
seznam delavcev iz Občine Beltinci. Teh je 31 delavcev. Nekatere občine, Centri za socialno delo, 
sindikat, društva in posamezniki so se že odzvali na poziv sindikata.  
V letu 2008 je bila enkratna denarna pomoč dodeljena skupaj 26. osebam, ki so podale vloge za 
pridobitev in so tudi izpolnjevale pogoje za dodelitev pomoči. Izplačilo enkratne denarne pomoči iz 
proračuna v letu 2008 je bilo v skupni višini 2.980,00 EUR, posameznik je prejel med 100,00 in 
150,00 EUR. Ob predpostavki, da bo 31 osebam-zaposlenim v Pomurki MI d.d izplačana enkratna 
denarna pomoč Občine Beltinci v višini 150,00 EUR za posameznika, bi skupen znesek plačila za 31 
oseb znašal 4.650,00 EUR ( v primeru 200,00 Eur za posameznika pa skupaj 6.200,00 Eur). V 
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proračunu občine Beltinci za leto 2009 je za denarne pomoči predvidenih skupaj 6.260,00 EUR. Z 
ozirom na to, ker se  je v letu 2009 povečalo število upravičencev do enkratne denarne pomoči v 
primerjavi s preteklim letom, bo v proračunu Občine Beltinci za leto 2009 potrebno s prerazporeditvijo 
sredstev z drugih postavk zagotoviti manjkajoča sredstva. Občinskemu svetu Občine Beltinci se 
predlaga, da sprejme sklep o tem, da se vsem zaposlenim Pomurki MI d.d iz območja Občine Beltinci, 
ki so se znašli v stiski, ker v letu 2009 še niso dobili nobenega prihodka in bodo pri Centru za socialno 
delo Murska Sobota vložili zahtevek za dodelitev enkratne denarne pomoči Občine Beltinci, dodeli le ta.  
 
Sledi razprava, v kateri so bila izpostavljena mnenja in vprašanja. 
 
Stanko Glavač pove, da mu je žal, da morajo o tem razpravljati in glede na to, kakšna stiska je nastala 
med temi ljudmi, bi se marsikateri  projekt in vloga društev za sredstva morala znižati, da bi se tem 
ljudem lahko pomagalo. Ko toliko mesecev ne dobiš plače, ga je samo groza in si tega ne more 
predstavljati.  
 
Štefan Ferenčak pove, da je stvar resnejša kot se zavedajo. So skupine podjetij, ki so dobro poslovala. 
Sedaj pa naročil ni. Naše gospodarstvo je vezano na izvoz, ampak izvoza ni zaradi gospodarske krize. 
Boji se, da se bo plaz  najverjetneje še sprožil in bo prosilcev še več. Glede na to, da niso dobili letos še 
sploh plače, naj se jim nameni najmanj 200,00 EUR ali pa tisti znesek, kot ga je dala MO Murska 
Sobota (221,00 EUR na posameznika). 
 
Peter Gruškovnjak se tudi strinja, da je žalostno, da se s tako občutljivo in žalostno tematiko morajo 
ukvarjati tudi na občinskem svetu. Njegovo mnenje je, da so krizo povzročile banke, ki so dovolile  
hiperprodukcijo in dovolile velika posojila. Dobičke iz preteklih obdobij se ni vlagalo v razvoj in nove 
tehnologije. Meni, da bi bilo dobro, ne glede na to kar nas čaka, da tem našim soobčanom, ki so bili v 
MI, dodeli 220,00 EUR. Proračunska postavka pri razpolaganju z nepremičninami, 32.000 EUR 
sredstev se naj pri rebalansu upošteva in se ga nameni za reševaje socialne potrebe (kot rezerva) za 
premostitev. 
 
Igor Adžič meni gleda na to, da delavci 4 mesece niso dobili plače, naj se po kratkem postopku dodeli 
sredstva 221,00 EUR za posameznika. 
 
Župan prebere predlog sklepa z dopolnitvijo, prisotni so ga potrdili z glasovanjem. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 348/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci soglaša s tem, da se vsem  zaposlenim v Pomurki MI d.d iz 
območja Občine Beltinci, ki so se znašli v stiski in bodo pri Centru za socialno delo Murska 
Sobota vložili zahtevek za dodelitev enkratne denarne pomoči Občine Beltinci, dodeli le ta  v 
višini  221,00 EUR. Občina Beltinci zagotovi potrebna sredstva v proračunu za leto 2009.  
Proračunska postavka 9044110200-OU-DENARNA POMOČ se poviša za 10.000,00 EUR, 
prerazporeditev se opravi s prvim rebalansom proračuna Občine Beltinci za leto 2009. 
 
V skladu z poslovnikom – 37. člen predlaga v sprejem sledeči sklep. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.  
 
Sklep št. 349/IV: 
Na podlagi 37. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Beltinci se 21. redna seja zaključi. 
Naslednja 22. redna seja bo 07.05.2009 ob 18.00 uri, na kateri se bodo med drugimi obravnavale 
tudi točke iz te seje, ki niso bile obravnavane. 
 
Župan Milan Kerman pove, da je seja zaključena ob 23.10 uri. 
 
Zapisala:          Župan: 
Lilijana Žižek         Milan Kerman 


