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Občinski svet 

 
Z A P I S N I K 

13. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, 
ki je bila 08.05.2008 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, Srečko Horvat, Simon Horvat, 
Marjan Maučec, Ivan Mesarič, Ana Nerad, Jožica Pucko, Regina Sraka, Martin Virag, Andrej 
Vöröš, Valerija Žalig. 
  

ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Jožef Horvat.  
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predstavnik – član  Nadzornega odbora Občine Beltinci, Jožef 
Balažic, Drago Karakatič – predstavnik podjetja INGEKO d.o.o. Murska Sobota, Ela Horvat- v.d. 
direktorica Zavoda za turizem in kulturo Beltinci, Venčeslav Smodiš-direktor občinske uprave, 
Janez Senica – svetovalec I. v občinski upravi. 
 
 
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. Dodatno je povedal, da se bo pod točko AD 13 obravnaval in 
sprejemal Program oskrbe s pitno vodo za leto 2008, ki je na vabilu izostal, v gradivu pa so ga 
prisotni prejeli pravočasno. Dnevni red je obširen zato župan pričakuje in verjame, da bo razprava 
konstruktivna in da bodo v doglednem času sejo tudi zaključili.  
 
Razprave na vsebino dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci ni bilo, zato 
ga je župan dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 181/IV: 
Sprejme se dnevni red 13. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in sicer: 

1. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje poslovne cone Lipovci. 
2. Potrditev zapisnikov 12. redne seje, 2. izredne seje in  6. korespodenčne seje 

Občinskega sveta Občine Beltinci. 
3. Realizacija sklepov 12. redne, 2. izredne seje ter 6. korespodenčne  seje Občinskega 

sveta Občine Beltinci. 
4. Pobude in vprašanja. 
5. Poslovno poročilo s finančnim poročilom  Zavoda za turizem in kulturo Beltinci za leto 

2007 ter  program dela in finančni načrt zavoda za leto 2008. 
6. Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne 

službe socialne storitve-pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci - II. 
obravnava. 

7. Odlok  o priznanjih Občine Beltinci-I. obravnava. 
8. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Beltinci-Mali rijtar - I. 

obravnava. 
9. Odločanje o oprostitvah plačila za  nezazidano stavbno zemljišče. 
10. Odločitev o finančnih sredstvih za delo političnih strank in svetniških skupin  ter 

samostojnih svetnikov v letu 2008. 
11. Sprejem programa ukrepov državnih  pomoči v kmetijstvu v letu 2008. 
12. Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Beltinci. 
13. Poročilo o vodooskrbi in kakovosti pitne vode v Občini Beltinci in Potrditev programa 

oskrbe s pitno vodo za leto 2008. 
14. Letno poročilo o poslovanju Komune Beltinci d.o.o. v letu 2007. 
15. Dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komuna Beltinci 

d.o.o.-doregistracija.  
16.  Razno. 
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AD 1 - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje poslovne cone 
Lipovci 
 
Za to cono, kot je v uvodu povedal župan Milan Kerman je občina v letu 2004 že sprejemala 
prostorski plan in na tem območju potekajo aktivnosti ves čas (od nakupa parcel do 
projektiranja). V nadaljevanju je župan pozval Janeza Senico, da poda uvodno pojasnitev.  
 
Janez Senica je povedal, da je pred prisotnimi predlog Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje poslovne cone Lipovci. V skladu z 16. členom Zakona o 
prostorskem načrtovanju, ki je začel veljati v letu 2007 so poslali v sprejem občinskemu svetu. 
Opis načrtovanih ureditev je razviden iz priloženega povzetka prostorskega akta in iz same vsebine 
odloka. V samih postopkih vse do izdelave predlaganega odloka o tem načrtu so bile izvedene 
aktivnosti in sicer: župan je 30.072007 v skladu z 57. členom Zakona o prostorskem načrtovanju 
izdal sklep o začetku postopka izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 
posloven cone Lipovci. V skladu z 58. členom istega zakona bil izdelan osnutek OPPN in bil poslan 
nosilcem urejanja prostora in MOPE. Dopolnjen osnutek je bil potem javno razgrnjen na podlagi 
smernic, ki so jih vsi nosilci pripravili za dopolnitev tega osnutka. Dopolnjen osnutek občinskega 
podrobnega načrta je bil javno razgrnjen v času od 07.12.2007 do 07.01.2008.  Javna obravnava 
je bila opravljena 04.01.2008 – predlog z dopolnitvami je bil potem ponovno poslani nosilcem 
urejanja prostora, ki so na vsebino predloga podali mnenje, ali predlog OPPN upošteva smernice 
dane na podlagi 58. člena ZPN. Po pridobitvi pozitivnih mnenj je bil pripravljen usklajen predlog 
občinskega podrobnega načrta, ki ga v skladu z 61. členom Zakona o urejanju prostora sprejme 
občinski svet.  
 
Izdelovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta – podjetje INGEKO Murska Sobota – 
gospod Karakatič je opisal vsebino. Razdeljen je v dve coni – cono a (v območju desno) in cono B 
(leva stran)-obe omejuje cesta G1/3 z SV strani, z Južne železnica, vzhodna (cesta za Zrnovit) SZ – 
avtocesta, ki je že zgrajena. V območju cone A se predvideva nekje gradnja bencinskega servisa za 
tovorna vozila z parkirišči,  z trafo postajo in manjšimi objekti in kasneje v II. in III: fazi manjša 
dva prenočitvena objekta. V coni B, ki je nekoliko večja je od trgovinskih objektov do rekreativnih 
objektov tudi medijski center z kinodvorano in  drugimi vsebinami, manjši hotel z parkom in 
jezerom, avto salon in seveda pripadajoča parkirišča za zaposlene in ostale goste oz. obiskovalce 
teh centrov. Glede infrastrukture je bila izdelana študija, ki je predvidela, da treba narediti 2 
rondoja – enega dvokrakega v območju ceste za Zrnovit  in en pet kraki rondo na izvozu avtoceste, 
prav tako na cesti G1/3. Kar se tiče komunalne infrastrukture, se predvideva vključevanje na 
obstoječo infrastrukturo, ki se nahaja na drugi strani G1/3 – fekalna kanalizacija za obe coni 
predvidena v fazi A nepretočna greznica, ki bo služila začasnemu namenu, po izgradnji tlačnega 
kanal. sistema, bi se obe coni priključili na kanal. sistem in na ČN v Beltincih. Elektro napajanje 
iz obstoječega daljnovodnega sistema s tem, da se predvideva predhodna premestitev daljnovoda v 
zemljo, tako da bi ta postaja, ki bi zajemala območje A bila locirana, če ne bi zadostovala, se 
predvideva še dograditev ene v območju B. Glede odvodnjavanja površin oz. najprej o površinah 
samih – 14.000 m2 (površine parcel), ostale površine so ali parkirišča ali zelenice. Odvodnjavanje 
vseh teh je predvideno preko usedalnikov v ponikovalnice, ki so površinskega tipa, ker je 
podtalnica na tem območju tako visoka, da bi tudi smernice ARS-a bile dane, da se določijo 
študije, ki bi predvidevale način ponikanja. Na podlagi ocen je potrebno plitko ponikanje – to 
pomeni, da se pod parkirišči s sistemi ponika. Te površine s streh se odvajajo direktno v 
ponikovalni sistem, asfaltne površine in bencinski servis ter parkirišča se bodo odvajali preko 
ustreznih lovilcev olj v ponikanje – tako zahteva zakonodaja. Glede komunikacijskih zadev – sam 
priključek bi se izvedel iz obstoječega optičnega in klasičnega telekom. sistema, ki poteka ob 
traktorski stezi vzdolž G1/3.  
 
Marjan Maučec je glede na izvajanje Janeza Senice, ta zadeva ni bila na odboru za urbanizem, 
drugo pa je ta dva rondoja sta kapacitete – ta drugi na ožjem delu tudi za prostorsko planiranje, ki 
ga imamo v načrtu – pismo o nameri je bilo z Luko Koper podpisano in ta pretočnost in  bo tam 
večja – kako je to tehnično kompatibilno, da ne bo potrebno to spreminjati – da to ne bo rušilo v 
nadaljevanju. 
 
Gospod Karakatič je podal odgovor, da je bila študija narejena s strani doktorja Dragota Sever iz 
Mariborske fakultete in ki je ravno pokazala potrebo teh rondojev, ki so dimenzionirani tako, da 
po izgradnji AC omogočajo nemoten promet tudi za vsebino, ki jo ta poslovna cona predvideva in 
tudi druge predvidevane stvari, ki so bile njim posredovane. Ta študija to zajema. Sami rondoji in 
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same zadeve okrog njiju so v študiji izračune in vse, ki jih podal dr. Sever, na podlagi podatkov, ki 
so jih dobili in seveda za upoštevanje velikost prometa na kompleksih, za katere so oni kot 
izdelovalec vedeli.  
 
Marjan Maučec saj v tem je bistvo – če projektant ve, če je dobil podatke – zadeva je zelo mlada 
(dva meseca). Glede na količino in transportne poti in tovornjake s prikolicami vključiti. Kar se 
tiče rondojev je sam že od nekdaj največji zagovornik, saj so rondoji tudi v svetovnem merilu 
najbolj varno in najboljše križišče- gre se za dimenzioniranje zadeve. Zanima ga nadaljevanka in 
vhod drugi rondo (ne tisti za B cono - o ni problematično), 140 do 160 ha zemljišča za gradnjo je 
tam predvideno za logistični center in vozila, ki bodo tu se vozila- zanima ga, če te podatke imajo 
ali ne?  
 
Gospod Karakatič – glede na podano zahtevo, da se obravnava ta cona je zanjo to upoštevano. Do 
meje obdelave – meja železnice – odsek tega rondoja se širi v območje A, tako da bo tu nemoten 
promet, kar bo naprej, pa bo tisti, ki bo pripravljal za tisto zadevo prostorski načrt – rondo je 
dimenzioniran tako, da bo to mogoče.  
 
Janez Senica je dodal, da so postopki bili izpeljani v skladu z veljavno zakonodajo in misli da ni 
nobena težava – glede odbora za urbanizem, če je obvezno ali ne, ne bi vedel odgovora! 
 
Marjan Maučec – postopek je eno – ni bilo v redu, drugo pa je prepričani, da ni napake v očesu, v 
njegovem je manjši kot drugi rondo, kjer pa se načrtuje graditev. Zdi se mu iz tega vidika 
neodgovorno od vseh nas, da to ne opozorijo pravi trenutek – sedaj je stvar le dodelave. Lahko 
samo pove, mora biti večji od tistega za B cono. Če to ni jasno potem ne ve več kaj dodati. Dejstvo 
je, da so obravnavali zadevo le do železniške proge in ne naprej.  
 
Gospod Karakatič je ponovno poudaril, da je bila narejena za rondoje študija in je bila širitev con 
tukaj od zadaj upoštevana.  
 
Ivan Mesarič postavlja vprašanje, če se je res upoštevalo, da se bo tu gradilo gospodarsko središče 
Beltinec ali ne, to jih zanima z sto in nekaj hektarji. 
Podal mu je gospod Karakatič odgovor, da je bilo upoštevano v meri, koliko je bilo podatkov na 
razpolago.  
 
Janez Senica je povedal da je v zapisniku  javne obravnave tega dopolnjenega osnutka občinskega 
podobnega prostorskega načrta zapisano, da (na drugi strani) je že takrat  predvideval, da se bo tu 
še razvoj oz. bodoči investitorji pojavljali, zato je to omenil.  
 
Vendar pa je Ivan Mesarič poudaril, da je nelogično da je premer tega rondoja (36 m) in tisti prvi 
39 m.  Vendar pa se predvideva kot je še povedal, da bo na tistem rondoju, ki je večji pretok 
prometa večji na tem, ki je pri izvozu iz avtoceste predvideni. Vendar pa Ivan Mesarič dvomi, da bo 
tako – lahko se zgodi, da bo ravno obratno.  
 
Petra Gruškovnjaka zanima, glede na to, da so to umestne pripombe, tehnično možno oz. 
izvedljivo, da se ta rondo naredi vsaj tako velik kot tisti na izvozu iz avtoceste. Misli namreč, da to 
ni tako težko – po logiki bi bilo, na situacijo, ki se pojavlja, bi moral biti ta drugi večji od prvega. 
Zavedati se je potrebno, da je še eden na križišču Ljutomer-Lipovci. In vsi trije rondoji, kar Marjan 
Maučec in Ivan Mesarič opozarjata, morajo biti usklajeni in na vso to frekvenco bo prišlo do 
ozkega grla – navedel je težave v prometu v zgodnjih jutranjih urah na poti iz Beltinec v Mursko 
Soboto (kontrole od Petrola), če rondoji ne bodo usklajeni, tovornjaki vsi ne bodo šli na AC in tako 
promet ne bo nikakor razbremenjen. Sedaj namreč tako rondoji kot tudi semaforji niso usklajeni. 
Iz Beltinec v Murska Soboto se vozijo več kot pol ure (v času od pol sedme do pol osme ure). Sicer 
je gospod Karakatič povedal, da se vozi iz Lendave vsak dan na tej relaciji v tem času. 
 
Župan Milan Kerman dodaja, da ta drugi rondo bo namreč razbremenil ta promet in semafor, saj 
si je potrebno odpreti oči in povedati, da zamašek dela samo semafor pri AC in nič drugega, niti 
bratonski niti rondo v Lipovcih in rondo, ki je predvideni je ukinitev tega semaforja.  
 
Razpravlja pa, kot je še pojasnil Peter Gruškovnjak namreč  nocoj o tem, kot še dodaja Peter 
Gruškovnjak, da naj bodo rondoji raje večji kot pa manjši.  Svetniki dajejo pripombe 
dobronamerno. Zanima jih samo to, če je ta rondo razširiti na večjo širino, kaj namreč to cenovno 
pomeni in v zasnovi projektov – v vrisu.  
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Pretočnost vseh treh rondojev je bila narejena, kot še dodaja gospod Karakatič, tako da je 
upoštevano dimenzioniranje teh dveh rondojev in tudi DRSC je podal pozitivno mnenje na podlagi 
predlaganih rešitev. Glede na dodatne pripombe gospod Karakatič še povedal, za cono B večji e 
zato, v smernicah je zahtevano, da je iz AC direktno mimo rondoja izveden priključek na G1(3 to je 
bilo zahtevano od strani DARS-a. večji pa je za to, ker ima predvideni 5 krak na predvideno cono, 
ki bi se naj nekoč gradila in zato so radii tega rondoja večji. Glede velikosti predvidenega črpališča 
in same lokacije – bila upoštevana začasna greznica, dokler ne bo sistem zgrajen. Ko se bo 
pridobivalo gradbeno dovoljenje, se bodo zaračunali prispevki kot je potrebno, sedaj pa lahko 
investitorja pristopi k izdelavi projektantske dokumentacije. Odlok je osnova za vsa nadaljnje 
postopke. Na seji sveta se potrjevalo idejne osnutke že leta 2004, dodaja župan Milan Kerman. 
 
Ivan Mesarič bo pri petem kraku – ta spoštovani zbor – svetniki  ne vedo o tem še nič – o 
predvideni industrijski coni. Če se bo to tako sprejelo ta občinski svet o tem mora vedeti, to je eno. 
Nadalje zahteva, da se v zapisnik zapiše, da je gospod Senica povedal jasno in glasno, da je bilo 
pri tem rondoju upoštevano gospodarsko središče Občine Beltinci, da ne bodo potem pozneje 
problemi – torej, da ne bo občinski svet kriv, da ni na to opozoril – oni so politiki, ne stroka in ne 
strokovnjaki. Nadalje podaja opozorilo na 23. člen, kjer ga zmotilo, da je zapisano »mestno 
vodovodno omrežje« in 25. člen »…pristojnega upravljalca«? kdo je tu mišljen. Župan pravi 
upravljalec bo tisti, ki bo – dokler ne bo sistema zgrajenega. Drugače je, če se bo cona vezala, je to 
dodatne stroške in v projektu kanalizacije imamo zajeto? Župan dodaja, da je zajeto v projektih, 
da je že upoštevano v sedanjem sistemu. V tej javni obravnavi ga moti to, če se je svet KS Lipovci 
vključeval ali ne? Svet KS Lipovci bi se moral v to zadevo tudi vključiti in torej če se ni, želi samo 
problematizirati, da se vidi, kako se lokalni faktorji na to oglašajo, ker zna svet tudi kako reči o 
delovanju sveta občinskega. Torej svet KS Lipovci ni sodeloval. Kot politik pa še sprašuje, če so 
kakšne bonitete za vas Lipovci iz poslovanja od te firme gospoda Jandla in za občino Beltinci? 
Razen seveda za nove zaposlitve. Janez Senica pa je na javni razpravi gospodu vaščanu KS Lipovci 
glede na izraženo bojazen, da se v Lipovcih mogoče več ne bo mogoče ukvarjati z kmetijstvom, 
odgovoril (to naj kmetje kar dobro poslušajo), da je v drugih k.o.-jih za kmetijsko obdelavo obstaja 
dovolj kmetijskih zemljišč. Kdo je zaščitil bonitete za KS Lipovci in občino Beltinci. Ker zanj to ni 
le blagoslov za okolje v občini in v Lipovcih, navada je, da župan in ostali, ki se s tem ukvarjajo, 
dogovorijo neke stvari – župan daje odgovor, da ni bilo še do sedaj ni bilo nobenih dogovorov in 
bonitet, tako da še sedaj vnaprej javno pove,da sam tudi ni imel nobenih bonitet in že sedaj da jih 
ne bo mučilo vprašanj, koliko je župan dobil, nič! Občina tudi ni dobila, razen, da bo dobila 
občina nova delovna mesta naših zanamcev tudi na teh prostorih– Ivan Mesarič pripominja, da bo 
delovna mesta dobila Evropa ne občina.  
Janez Senica želi Ivanu Mesariču dodati, da je občinskega vodovodnega omrežja – to je res narobe, 
glede upravljalca sistema – v vseh teh aktih, ko se prijavljamo za razpise, zapisujemo »predvideni 
upravljalec – Komuna Beltinci, ne moremo pa napisati, kdo bo točno. Do sedaj je še Komuna 
Murska Sobota in to ne moremo zapisati v odloke, pove še župan, seveda ko bo zgrajen sistem. 
 
Stanka Glavača zanima, če bo ta vod speljani na ČN Beltinci ali Melinci ali eventualno Murska 
Sobota. Namreč gospod Karakatič je v uvodnih besedah omenil ČN Beltinci. Vendar pa se gospod 
Karakatič opravičuje, ker se je zmotil, mišljena je bila ČN Melinci in nikakor ne Beltinci kot je 
povedal.  
 
Ferenčak Štefan sprašuje glede izgradnje rondojev – kdo je investitor  in kako je rokovno – če 
sovpada z izgradnjo dela A in B in rondojev ali pa še v tem trenutku ni predvideno, ali pa obstaja 
bojazen, da se bo z izgradnjo A, rondoji pa bodo zaostajali in kako je s tem, da ne bo spet kaos na 
cestah? 
 
Gospod Karakatič pravi, da bi se skladno z conami gradili tudi rondoji, se pravi, gradbeno 
dovoljenje za cono A se bo delalo z rondojem, brez tega ne bo možno. Za cono B pa bo predhodno 
potrebno izdelati rondo in ostalo infrastrukturo na G1/3 in znotraj cone posamezni objekti znotraj 
cone – tako terminsko. Investitorji so investitorji posameznih con in direkcija v delu kot se 
investitor in direkcija dogovorijo, če bo to možno seveda. Če pa ne, pa bo investitor moral sam 
investirati.  
 
Marjan Maučec predlaga, da ta rondo se dimenzionira isto- vsak avto bo šel na isti radius moral 
iti – rondo bodo morali plačati tisti, ki bodo investirali – zato je treba, narediti premostitveno 
zadevo, ko bo investitor tu gradil center mora doplačati, projektirati pa tistih nekaj metrov zraven, 
potem bo spet vse dražje, če se bo delalo na novo – to je sorazmerni delež manjši, zakaj bi 
investitor moral graditi naprej, tu ni logike!  
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Radii so predvideni gospod Karakatič pravi, ker je parkirišče za tovorna vozila in bencinski servis 
tam predviden in bo tako lažje zavijejo (nemoteno), sama razširitev ceste narejena na območje 
cone A v delu kot je prikazano. Rondo v coni B je večji zaradi direktnega voznega pasu iz 
priključkov na G1/3, kar je zahteval DARS in ta dodatni pas, da je ta rondo ovalen in ima tudi 
peti krak.  
 
Marjan Maučec zahteva, da naj župan a njegov predlog o tem, da naj je ta drugi rondo enako 
dimenzioniran kot prvi in je prepričan, saj se bo ta cona širila tako levo in desno – tam bo tudi 
industrijska cona na desni strani in misli, da glede na predvideni logistični center bo tovornega 
prometa vsaj za pet krat več.  
 
Župan Milan Kerman je pojasnil, da je gospod Karakatič povedal, zakaj je prvi rondo toliko večji, 
drugi pa je po študijah narejeni, da pretočnost zagotavlja.  
 
Ivan Mesarič daje repliko zaradi jasnosti – 2 meseca je od podpisa pisma o nameri za Luko Koper. 
Naj pove kot župan jasno, če so bili posredovani podatki, da bo tam industrijska cona cca. 100 ha 
in upoštevani tak promet v tem rondoju, samo to jih kot politike zanima. Strokovno mnenje ni bilo 
delano včeraj ali predvčeraj, njemu zadosti. Takrat je Janez Senica na javni razpravi nekaj reklo v 
začetku januarja predvideval, da je osebno vprašanje postavil, če zadošča potrebe za poseg na tem 
področju – razvoj cone. V zapisniku je to zapisano jasno. (prebral iz zapisnika o javni razpravi z 
dne 04.01.2008). Luka Koper je predvidena na regionalko predvidena priključitev  proti Ljutomeru 
in rondo v navezavi – to so prve slike. Dejansko je težko napovedati in striktno povedati, kako se 
bo to še odvijalo. Politiki pa želijo striktno vedeti kako in kaj, da jim nihče ne bo nič pozneje očital. 
Spomnil je Ivan Mesarič takrat pred časom  na kolesarsko stezo oz. na sredini tisti otoki kar za 3 
m krajšali pri Lipovcih (po njegovem posredovanju), sodelovali so projektanti in gospa inšpektorica 
gospa Karakatičeva in težko je bilo že tam  - praktično ni šlo skozi.  
 
Župan Milan Kerman dodaja, da bi mogoče lahko v 15. členu dopolnili, da v odloku se že 
zagarantiramo s tem predlogom ki ga predlagata Ivan Mesarič in Marjan Maučec. Doda se stavek: 
ki morata biti dimenzionirata tako, da zagotavljata pretočnost prometa tudi za bodoče posege v 
prostor- s tem je izdelovalec dokumentacije zavezani, da se mora odloka držati in tudi s študijo se 
mora še enkrat dokazati, da so ti rondoji primerni.  
 
Marjan Maučec želi še pred glasovanjem pojasniti, da je v bistvu mislil, da se v 15. člen dopiše, da 
je tu predvidena gradnja gospodarskega središča, ker če pa se bo pokazalo v prihodnosti, da le-
tega Luka Koper tu ne bo gradila, pa širitev rondoja ne bo potrebna. V bistvu predlaga le tehnično 
enostavnejšo in cenejšo rešitev že v osnovi.  
 
Župan Milan Kerman torej ponovno pred samo izvedbo glasovanja o odloku dopolni 15. člen 
odloka z dogovorjenim besedilom in sicer:…, ki morata biti dimenzionirana tako da zagotavljata 
pretočnost prometa tudi za predvideno gospodarsko središče. V 25. členu ne moremo imenovati 
upravljalca z imenom in priimkom, tako da se prisotni strinjajo, da člen ostane kot je bil v osnovi 
zapisan. Glede 23. člena pa se beseda »mestnega« nadomesti z »občinskim«. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 182/IV: 
Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje poslovne cone 
Lipovci z naslednjimi dopolnitvami: 

1. v 15. členu se besedilo le-tega dopolni tako, da se dopiše, da morata rondoja biti 
dimenzionirana tako, da omogočata normalen pretok prometa tudi za predvideno 
bodoče gospodarsko središče (predlog Marjana Maučeca in Ivana Mesariča), 

2. v 23. členu odloka se beseda v prvi vrstici »mestnega« nadomesti z besedo 
»občinskega«. 

 
 
AD 2 - Potrditev zapisnikov 12. redne seje, 2. izredne seje in  6. korespodenčne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
1. Zapisnik 12. redne seje OS, ki je bila 13.03.2008 
Razprave na vsebino zapisnika ni bilo, zato ga je župan Milan Kerman dal na glasovanje.  
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Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 183/IV: 
Sprejme se vsebina zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani 
obliki in vsebini. 
 
 
2. Zapisnik 2. izredne seje OS, ki je bila 17.04.2008 
Razprave na vsebino zapisnika ni bilo, zato ga je župan Milan Kerman dal na glasovanje. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 184/IV: 
Sprejme se vsebina zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani 
obliki in vsebini. 
 
3. Zapisnik 6. korespondenčne seje OS 
Župan Milan Kerman je prebral vsebino zapisnika 6. korespondenčne seje OS, ki je bila izvedena 
26.03.2008. Razprave na vsebino zapisnika 6. korespondenčne seje OS ni bilo, zato ga je župan 
dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 185/IV: 
Sprejme se vsebina zapisnika 6. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v 
predlagani obliki in vsebini. 
 
 
AD 3 - Realizacija sklepov 12. redne, 2. izredne seje ter 6. korespodenčne  seje Občinskega 
sveta Občine Beltinci 
 
Prisotni so prejeli realizacijo ob pripombah, ki so bile dane na prejšnji seji, tako da seje pregledalo 
vse stvari iz njihovih pripomb na zapisnik – ugotavlja se, da so sklepi v teku realizacije št. 25/IV, 
31/IV, 35/IV, 36/IV, 75/IV, 122/IV, 160/IV, 162/IV in 169/IV iz 12. redne seje. Sklepi iz 2. 
izredne seje in 6. korespondenčne seje so vsi realizirani. 
 
 
AD 4 - Pobude in vprašanja 
 
Župan Milan Kerman namenja prvi del podaji odgovorov na vprašanja, ki so bila postavljena na 
12. redni seji občinskega sveta. 
 
Prva točka – Stanko Glavač dal pobudo za zaporo ceste pri domu starejših – tudi Župnijski urad je 
poslal pobudo in misli, da nobenega zadržka, občina je poslala na svet KS, da se izjasni o tem 
zaprtju te ceste in ta sklep bo tudi upoštevan, ker misli župan, na določen način rešiti. Glede 
trgovine Kalije Beltinci – reklamni napisi – opozorilo je bilo preneseno. Kako je z igrali pri stari 
šoli, da bi se prestavile drugam – glede te pobude župan odgovarja, da jih ne upa postaviti nikjer, 
ker postavitev le-teh, to so častitljive starosti, se lahko kdo poškoduje. Potrebno je nabaviti nova 
igrala, če se bodo tako odločili. Glede košnje potoka Črnca – vodna skupnost ima določen režim, 
kdaj lahko kosi zaradi ptic in drugih stvari – v njihovem upravljanju. Glede javne razsvetljave so 
sklenjene pogodbe, razen v Beltincih, kjer se da naročilnica gospodu Filipu – treba je seveda sproti 
javljati, ker enostavno smo rekli vsem predsednikom KS-om da si nekoga poiščejo, v Beltincih se 
je urejalo preko naročilnice. Glede sakralnega objekta – prosi Stanka Glavača, da kaj več pove. 
Glede prehodov čez Črnec – upravlja lastnik ali KS, v primeru sanacije se naj KS dogovori o 
eventualnem sofinanciranju. V KS se izvajajo določena dela, kar je bilo že povedano. Gospa Ana 
Nerad je spraševala, kaj je s kolesarsko stezo na Melincih in mora povedati, da nimajo soglasja za 
delo, pogodba je prišla – miruje, ker lastnik zemljišča Dugar Peter ne da soglasje za odprodajo 
dela zemljišča. Poslal je pogodbo, vendar misli župan Milan Kerman, da pogodba v vsebini ni tako 
daleč sprejemljiva, da bi se lahko z njo urejalo tudi to zemljišče. Potem bo prav gotovo konec 
kolesarskih stez v občini, ker ne bomo imeli dovolj denarja za odkup zemljišč, ne pa da bi še kaj 
drugega gradili, ker je to vseeno prevelika cena. Gospa Neradova je še vprašala – da jo je neka 
oddaja spodbudila, da je občina Bohinj delala enako dom in je bilo lepo povedano, da občina 
sodeluje in spodbuja izgradnjo. Sam je župana kontaktiral v Srednji Vasi, tam se je enako delal 
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dom kot pri nas, občina ni dala niti centa zraven, neka gospa je iz Švice tam, ki je bila premožna 
in je premostila vse in je dala, občina pa je sodelovala pri pridobivanju soglasij, zemljišč – smo 
tudi mi pomagali pri zemljišču, ta pomoč bo tako enaka kot v Veliki Polani. Tudi nimamo posluha 
za sredstva , rekel je že, ko bo znano kako in kaj na ta način bodo prisotni na občinskemu svetu 
morali skleniti, ker župan sam ne more odločiti o teh sredstvih in občinski svet bo moral povedati, 
da ta sredstva zagotovi in v kakšni višini. Marsikdo se izgovarja, da župan sredstev ne da, ampak 
župan glasovalne pravice nima, če bo lahko dal bo dal le občinski svet in nihče drug. Je pa prispel 
predlog pogodbe, na podlagi katere bi se en del odkupil, vendar bo potrebno pogodbo dodelati, 
pravne vidike doreči, jo preveriti na ministrstvu-kako zavarovati občinski interes, da ne bomo 
prišli v kohezijo z zakonodajo in bodo občinski svetniki dobili na mizo in bodo odločali v smislu 
kar je možno ali kaj ni. O podrobnostih kasneje, dokler ne bo dorečeno vse. Nadalje je Ana Nerad 
še spraševala, kako je s štipendiranjem v občini Beltinci. Podaja ji odgovor, da je to področje 
obravnaval odbor za družbene dejavnosti, kjer je bila prisotna gospa iz RRA Mura, ki je lepo 
razložila zadeve in je bilo povedano, da do konca maja bo pripravila osnutke, na podlagi katerih se 
bomo lahko po stilu občine Moravske Toplice in Grad lahko odločili za tiste stvari. Zneski za 
informativno glasilo – žal ni reklam. V začetku pred petimi leti je eno glasilo izšlo z reklamami, 
vendar pa je bil osebni angažma drugačen, ki je tiste reklame zastavil svoje ime, tudi Ljubljanska 
banka je sodelovala na podlagi prošnje gospoda Igorja Adžiča, da je bila noter. Glede romskih 
projektov – v Dokležovju so zadeve sledeče: parcelacija je bila opravljena, dogovor je z gospodom 
Stanetom Balohom, da se sestanemo na občini v Beltincih in se bo dogovorilo za kakšno ceno in 
znesek se bo parcele prodalo, kajti za nakup tistih parcel je država primaknila kompletno vsoto 
denarja, bo pa morala država povedati, kako se lastniško zaveže z parcelami in da bodo lahko 
dobili gradbena dovoljenja za svoje hiše in se jih bo priklopilo na električno omrežje. V letu 2008 
imamo dobljena sredstva, ki so prispela iz države na podlagi razpisa v letu 2007 za izgradnjo 
kanalizacijskega sistema v tem naselju Dokležovje in se bo lahko tudi tam zgradilo – delalo se bo v 
sklopu kanalizacijskega omrežja tudi celotnega naselja Dokležovje. V Beltincih imamo celotno 
zasnovo-osnutek pripravljen, kjer je mišljena izgraditev tega naselja, vendar naša občina tega 
naselja sama niti ni zmožna niti ne more zgraditi, bo pa potrebno dobiti ali državna sredstva za 
romsko problematiko ali pa bodo kako drugače lahko tudi krajani tega zaselka prispevali, kajti 
cenovno je velik zalogaj, tako da bi se potem v naslednjih letih iz razpisov 2009-2010 določena 
sredstva dobila in se izgradilo naselje, tako da bi bilo urejeno tudi komunalno. Seveda se čaka 
gospod Stane Baloh, da bo povedal, kako je s tem in kar se bo napravilo.  
Nadalje daje odgovor gospodu Ivanu Mesarič, saj je izrazil mnenje, da ga najbolj muči, da sta 
podpisnika pisma postavila prenizko ceno za zemljišča v k.o. Lipovci, tudi je že na odboru in na 
občinskem svetu povedal, da cene ni postavljal nobene. Njegov podpis na tem dopisu je iz razloga, 
da občani vedo, da se občane obvesti, da je tudi občina zainteresirana, da se cona postavi, občina 
mora skrbeti –župan je tudi neposredno poklican da skrbi za razvoj in vedno ugotavljamo,da 
razvoja ni, zato se apeliralo na ljudi, da se skuša nekaj narediti v svoji občini. Vsak posameznik 
pa je tisti, ki lahko ceno sprejme ali je ne sprejme, zato so pogajanja, ki prinesejo končni rezultat, 
ki je dober za obe strani. Tu valiti krivdo na župana, da je župan ocenil - župan ni ne okoljski, ne 
kmetijski, niti zemljiški mešetar. Tudi ko nekatere strašno muči vprašanje, koliko je pa zdaj 
župan od Luke Koper dobil denarja-nič, čisto nič. Bil je enako kot vsi ostali na slavnostnem 
podpisu pisma o nameri v gradu. Prosi, da se ga ne meša v zgodbe o nekih čudnih zadevah, saj se 
župan v čudne zadeve se ne podaja – niti ni v njegovem stilu, njemu je važen razvoj – ni potrebno 
vse okrog po vseh forumih in ne ve po kakšnih ministrstvih iskati informacij – lahko vsak pride k 
njemu in ga o določenih stvareh  povpraša odkrito v oči in mu bo odkrito tudi povedal – Vanek 
lahko pelje kužka k veterinarju – k njemu lahko pride vsak svetnik, če pa ne upa svetnik pa lahko 
pošlje kužka. Nadalje daje odgovore na tri vprašanja Petra Gruškovnjaka  in mu podaja odgovore, 
kot je zahteval v pisni obliki – želi pa odgovore prebrati tudi prisotnim in sicer: vprašanje – 
preplastitev ceste Lipe-Beltinci in posledično s tem dokončanje kolesarske steze – z Janezom 
Senico sta bila pri gospodu Lapajnetu na Direkciji za državne ceste v Ljubljani in je le-ta obljubil, 
da bi se do konca maja dokončala preplastitev in v tej zvezi se bi dokončala ta steza, problem je 
ta, ker Direkcija ima v svojem elaboratu in planih tudi dokončanje odvodnjavanja Partizanske 
ceste v Beltncih do tja, kjer se je s kolesarsko stezo zaključilo in če bomo pločnik naredili, je ne 
moremo kolesarsko stezo – obojestranski pločnik je planirani, če se bo odvodnjavalo šele po 
izgradnji pločnikov - kar je II. faza, potem se bo tudi ta del uničil. Zato pa sta hodila do gospoda 
Lapajneta, da bi se naj sedaj naredilo, ker čaka steza že 2 leti in je nespremenljivo in 
obremenjujoče. Nadalje gospod Gruškovnjak sprašuje, iz kakšnih razlogov in po čigavem naročilu 
je poleti leta 2006 bila prekinjena obnova gradu – obnova fasade na dvoriščni fasadi – z dvoriščne 
strani je namreč le-ta končana, izdelani so ometi, ni pa zaključnega sloja in barvne nianse, 
počakalo se bo še s tem, da se bo dokonča še ostali zunanji del fasade, ki ni na dvorišču, da bo 
enotne barve. Mora dodati še in prebrati pismo, ki ga je Občina dobila 16. aprila 2006 ob  16.35 
uri – zaprosilo za soglasje, za izvedbo fasade z zunanje strani gradu – v katerem se zahvaljujejo za 
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dopis- za zaprosilo, vendar pa nam žal zahtevanih soglasij ne morejo dati, zaradi odprtih 
postopkov denacionalizacije. Predlaga,jo, da se s parcelacijo in tudi z ometom na gradu počakajo 
do zaključka postopka denacionalizacije – podpisnik Samo Kolnik, odvetnik. Torej občina ni imela 
soglasja, da bi naredili fasado iz zunanje strani, ker odvetnik ni bil pripravljen soglasje dati, kljub 
urgencam, ki jih je izvajalo Ministrstvo za kulturo, ki je bilo pripravljeno to fasado tudi oz. 
sofinancirati. Tudi je bila na ministrstvo posredovan odgovor, da lahko naredimo fasado, ampak 
tega vložka ne bodo priznali v postopku denacionalizacije – vendar tega ni pisno – ustno je bilo 
gospodu Gaberščku posredovano na ministrstvo. Tretje kar je gospoda Petra zanimalo glede 
delavke – koordinatorke za področje turizma, ki je dobila nadomeščanje za čas porodniškega 
dopusta – župan daje odgovor in sicer – delovno mesto koordinatorja, s katero misli gospo Baligač, 
je bilo ves čas zasedeno z 8 urnim delovnim časom (ne drži le za 4 ure, kot je trdil gospod 
Gruškovnjak). Je pa gospa Baligač ob rojstvu sina izkoristila zakonsko možnost, da lahko ostane 
pri otroku dvojno dobo, kar je zakonsko, tako da dela polovični delovni čas, izven te kvote ur je 
bila (kar je potrebno poudariti) prisotna pri pripravi kulturnih prireditev tudi ob vikendih in 
večernih urah po potrebi v kulturnem domu brez nadomestila prostih ur in je presegla tako fond 
ur polovičnega delovnega časa. Do rojstva drugega otroka, po nastopu staleža in ob pomoči 
delavke ZTK – gospe Ele Horvat in zaposlenih preko javnih del, je še občasno opravljala 
najnujnejša dela koordinacije od doma prostovoljno in brezplačno, izkazalo pa se je, da tak način 
ni ustrezen in zahteva zaposlitev nadomeščanja. Bil je opravljen razpis in na katerega so se 
prijavili interesenti. Izkazalo se je, da ima sedaj zaposlena največ izkušenj iz področja za katero 
nadomešča porodniški dopust.  
Bilo je še vprašanje Petra Dugarja, glede tega, da so bila odobrena sredstva iz regijskih spodbud, 
če se že pripravlja vloga za javni razpis-župan mu daje odgovor, da je javni razpis mimo, 
30.04.2008 odpiranje ponudb, prijavili se 3 kandidati, dela se analiza, da se bo lahko ustrezen 
sklep izda in se bo pričelo delo. Iz Ižakovec, Dokležovja in Melinec so bili pri odpiranju ponudb 
prisotni predstavniki teh KS-ov (katere je svet KS-ov imenoval), posredovali smo že zahtevo oz. 
svete KS-ov, naj imenujejo in dajo imena gradbenega odbora v vsaki vasi posebej, vloga njegova bi 
bila, da bi sproti najnujnejša  vprašanja tako s projektantom kot z izvajalcem (recimo 
premestitev…), tisti ljudje bi naj bili, ki člane občinskega sveta dobro poznajo in po možnosti tisti, 
ki niso z celo KS skregani – to je ena izmed tistih bolj lažjih komunikacij v sami vasi in vezni člen 
je med občino in med samim izvajalcem del, ta gradbeni odbor dnevno spremlja, kaj se v njegovi 
vasi glede kanalizacije dogaja. Zastavljeno je bilo nadalje še vprašanje Petra Gruškovnjaka oz. je 
izrazil mnenje, da je bil 17. januar 2008 rok, ko bi naj bila znana sredstva kohezije, zopet 
ugotavlja, da sklepa še vedno ni. Bile so sicer dopolnjevana dokumentacija, ki ni bila nepopolna, 
vendar je morala biti spremenjena zaradi nekih razlogov. Sam pa bi zelo želel, da vsi tisti, ki imajo 
kakršnokoli vprašanje glede kanalizacije, vodov, ČN, ne sprašujejo po ministrstvih, naj pridejo na 
občino. Ne na ministrstvih razlagati, da ne morejo na občini dobiti ustreznih odgovorov – tu je vse 
na razpolago od A do Ž, lahko vso stvar vidijo, povedo, določene stvari gospod Senica ali on 
pokažejo – to so torej bili odgovori na vprašanja 12. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, 
je še ob koncu dodal Milan Kerman.  
 
Marjan Maučec daje pobudo -  možnost izgradnje enostranskih upočasnitvenih otokov na vhodih v 
vaseh – ne vsepovsod (za umiritev prometa in varnosti in omejitve hitrosti), naj se pripravi koliko 
stane in se bo videlo kakšna bo cena in se bo vključilo v proračun za prihodnje leto.  
 
Stanko Glavač bi glede sakralnih objektov želel povedati, da je z gospo Čerpnjakovo se pogovoril 
glede križa, ki je tam in se dogovorila, da se določi termin in se pogleda na terenu – v teh dneh je 
dala gornji del zavariti pri nekem mojstru in tako bi se dobili in se dogovorili, kako bo naprej 
potekalo. Moti pa ga glede ceste Lipa- Beltinci – ker je preozka – s traktorjem se ne more ogniti 
nasproti vozečega vozila, saj se mora umakniti na bankino in tam sparkirati, cesta je po njegovem 
mnenju še ožja je kot je bila prej. Še osebni avtomobili se težko srečajo, predlaga, da se z 
izvajalcem oz. nekom cesto premeri, ker je dejansko preozka, naj se postavi vprašanje nekomu, če 
je dovolj varna, glede na to, da je preozka. Glede čiščenja Črnca – Dobel in zunaj to je misli, naj 
povedo pisno, kdaj lahko in kolikokrat – stanje je grozno – naj dajo pisno, da se ve, kdaj so dolžni. 
Janez Senica pravi glede ceste Lipa-Beltinci, da je na mestih malo širša, na večjem pa nič. Začetni 
projekt je predvideval razširitev za 50 cm, vendar so tiste projekte v koš vrgli in se odločili za 
sanacijo tamponov v obstoječem delu, kjer je totalno uničena, ostali del ceste pa je ostal tako 
širok, kot je bil do slej, ovinki pa niso tako ostri. Občina pošiljala pisne zahtevke, tudi ustni 
dogovori so bili a stanje kot je. Kjer se zavije s ceste so visoki robovi – Stanko Glavač opozarja na 
to.  
 
Peter Dugar izkorišča priložnost, da govori kot občan občine Beltinci ker je vpleteni v dogodek 
glede kolesarske steze na Melincih. Je že v lanskem letu (nov., dec.) bil za to, da bo tisto zemljišče 
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dal, vendar da je že takrat rekel, da želi imeti pogodbo iz razloga, ker na tem občinskem svetu je 
na eni od sej bilo vprašanje iz Gančan postavljeno, kdaj bo plačana zemlja za kolesarsko stezo, ki 
se gradila do Gančan, to je bil razlog, zakaj hoče pogodbo. Vsi živimo v realnem svetu, nobena 
stvar se ne da na lepe oči naprej, dal bo, zaveze pa morajo biti vseeno. Zemlja je vedno več vredna 
in takrat ni pogojeval in čakal, nihče ni nič odreagiral, občinsko upravo je spraševal, njemu se ne 
mudi, ampak potem se pred novim letom začela izgradnja in potem bila pripravljen osnutek 
pogodbe v pregled, dal je pripombe, kasneje ga dopolnil in podpisal in poslal na občino. Verjetno je 
tu sporna samo cena, ki je napisana noter, ampak odkrito govorimo , ponuja se iz soglasja, ki ga 
je dobil od občine 1,5 evra za m2. V redu, ni tako bil pozoren na to takrat, kasneje, ko so se 
dobivala gradiva na sejah, se začel zanimati in podrobno spremljati cene. Stvar je tako, pravi – 
tržno gospodarstvo je ponudba in povpraševanje –eno je vrednost kmetijskega zemljišča – dvomi, 
da občina kupuje to zemljo, da bi se ukvarjala s kmetijsko dejavnostjo, ker bi potem povedal, da 
se bo raje sam s tem ukvarjal – se pravi  namen je drugi, to je eno. Druga stvar pa je, da je že 
nekaj časa minilo, da je poslal z njegove strani podpisano pogodbo, pital na občinsko upravo, 
dobil odgovor, da naj se o tem zmeni z županom. Mora povedati, da sam nikoli ni dobil odgovora 
uradno, ne povabila, da bi se usedli skupaj in se pogovorili. V končni fazi se njemu nikamor ne 
mudi – zemlja je njegova last – čeravno stoji in raste trava, vseeno pričakoval, da ga bo kdo 
poklical in se bo izvršil dogovor, kot je pač to praksa v poslovnem svetu. Prepričan je in ni 
pričakoval, da ne bo obogatel, njegov namen ni bil izsiljevanje – vse je stvar dogovora, dokler 
pogodba ni podpisana, na lepe oči pa ne. Niti v normalnih urah, niti po šesti uri zvečer, povabila 
za sestanek ni dobil. Kar se tiče cene – se malo pozanimal, kako so bile cene za izgradnjo 
kolesarskih stez v Občini Beltinci in en od kupcem parcele na trasi kolesarske steze Beltinci-Lipa, 
je malo nižja cena od 6 evrov bila mu po pogodbi izplačana, mi pa smo na 12. redni seji sveta 
sprejeli v eni točki – proračun za leto 2008 – letni načrt razpolaganja s nepremičnim premoženjem 
za leto 2008 – kjer pa je noter napisano pod točko B na strani 2 – kolesarska steza Beltinci-Lipa – 
že zadnjič si preračunal, ker je čakal, da bo  prišlo na ta skup, kjer je cena 4,8 evra na m2. To je 
njegov odgovor na to kar je župan izvajal, zakaj, kot da ni dal soglasja, ker ga nihče ni pozval, da 
bi se dogovorili. Davno je že povedal, da je pripravljen dati zemljišče, ampak dogovor mora biti. 
Izkorišča priložnost - Marjan Maučec ga prehitel s predlogom – dal bo pisno. Svet KS Melinci je 
sprejel v sklopu proračuna, da se vključi ležečih policajev – ovire - otočke in sicer na vpadnicah v 
vas Melinci. Na odboru za urbanizem pred sprejemom odloka o proračuna, je župan zatrdil, da bo 
to urejeno iz proračunske postavke namenjene za vzdrževanje občinskih cest. Zanima ga, če je se 
pripravljajo projekti za izgradnjo le-teh in kdaj je predvidena izgradnja? 
 
Župan Milan Kerman želi takoj povedati, da Lipa Beltinci – zgodba ceste lahko Jani dobro pove, 
kako je to bilo – a bo sam povedal. Na ministrstvu zaprosili, da naj prepustijo odkup zemljišč 
občini. Vse tiste parcele je izplačalo Ministrstvo za promet preko cenilca, ki je bil tam, ne občina. 
Oni so postavili tako ceno, mi smo se držali za glavo in jih rotili, da naj ne delajo zdrahe zaradi 
take cene. Nekje smo realno ocenili kot bi bilo. Petrova ponudba za odkup parcele po 750,00 evrov 
po aru kar je pretirano, s tem da pogojuje, da mu zemljo moramo zvoziti domov. To je isto, kot če 
bi sam prodal avto, pove pa, da morajo ostati kolesa njemu. Ker če zemljo kupim, je zemlja 
njegova in jo lahko koristim kjer hočem. V tem primeru, če bo občinski svet potrdil, da se lahko 
Petru Dugarju izplača kot pravi in se mu zemljo zvozi domov, potem bo prišlo na znesek 1.100 
evrov po aru je preračunano – ker za tisto dobili preračun 5.500 evrov je odvoz zemlje domov z 
nakladanjem in vsem skupaj. Je hudičevo drago za 8 arov. Lahko občinski svet to potrdi da se to 
izplača, potem opozarja prisotne, da vsem enako! Potem moramo, zato povedal, tudi tistim ki so 
dobili izplačano, je potrebno dodati vsoto, je potrebno obravnavati na tak način in potem 
enostavno je kolesarskih stez v občini konec, to jim zagotavlja danes, tak denar po tej ceni nima in 
ne bo nikoli imela, da bi to po teh cenah kupila in potem šla delat še steze. Tu se ne more s tem 
strinjati in mora povedati v stilu kot je.  
 
Peter Dugar replicira izjavo župana s tem, da pove, da župan opravlja dvojna merila za občane v 
občini. Namreč sam je župan dal oz. je sopodpisnik na papir za sporno cono tam v Lipovcih, kjer 
se ponujalo 3 in nekaj evrov za m2. Župan je takoj prekinil Petra Dugarja s tem, da navaja, da 
tistih parcel ne plačuje on, niti jih ne kupuje. Luka Koper če hoče po tej ceni kupiti, občina je 
realno ocenila, koliko smo zmožni, nobenih dvojnih meril – že prej mu je povedal ampak če noče 
razumeti gospod Dugar. Zakaj je podpisal, ker ni cene tam nikoli  ni določil, ker ni noben mešetar, 
ampak je podpisal za to, da občanom pokaže, da tudi za tem projektom stoji s svojim imenom in 
priimkom in ima jajca, da se na tako pismo podpiše, kot se je tudi podpisal pri Jabiri na 7,8. 
Odkrito pove, da ni bilo tam vmes tistega, ki bi imel osebni interes s tega sveta,  je šlo mirno skozi 
in je bilo akceptirano in so ljudje v Lipovcih akceptirali in v 14 dneh odkupili zadeve. Tu je prišlo 
do mešanja, ne bo rekel česa, je pa podpisal samo zato, da pokaže, da občina hoče tak projekt 



 10 

speljati. Tisto kar pa občina kupuje pa kupuje po ceni kot so cene zemljišč in občina ne bo tiste 
njegove parcele rabila za sebe.  
 
Peter Dugar, hotel le povedati na Melincih se kupovalo tisto parcelo po bistveno višji ceni. Noče 
župan slišati, pričakoval je namreč razgovor samo to in trdi, da ne misli, postavil je ceno, nihče 
prišel k njemu, tisto 1,5 kar je občina ponudila ni sprejemljivo, razgovor je čakal, pa ga do sedaj 
ni dobil. Za toliko in toliko občanov je bilo sprejemljivo, za gospoda Dugarja pa ni bilo 
sprejemljivo. Peter Dugar je ponovno repliciral župana, češ, da je občinski svet za tiste parcele pa 
dal 4,8 evrov in je potrdil in je sprejemljivo. Vendar pa mu župan odgovarjal, da je tisti znesek 
ministrstvo potrdilo, da bo plačalo, ker bomo dobili denar in bomo dali po isti ceni naprej – tisto ni 
naš denar in bomo dali naprej. Župan še poudarja, da naj se ne meša parcel znotraj Melinec, ki je 
v zazidalnem načrtu, pri Muri pa smo rekli, da je interes TD Melinci in so dobili pisno. Kolesarska 
steza pa ni interes občine, Peter replicira, je tudi interes krajanov, da pridemo do stezic. Lahko se 
oguli občino in se lahko dvigne cene v nebo, se vprašajmo, kaj bomo sploh še lahko gradili – 
ponovno pove, da ni mešetar, Peter je postavil končno ceno in župan pa je ne da.  
 
Ivan Mesarič replicira tisti dopis – saj se je dal poučiti, da so mu tisti povedali, da tisti, ki je na 
levi strani podpisani, da je tisti snovalec dopisa – nosilec. Vendar pa on župana ni opisal kot 
mešetarja, čeravno to župan sam trdi - tudi med njegovo razpravo. Te stvari so strokovne – 2 
ponudbi različni dobil, cena pa je bila kot je bilo že povedano. Ima pa 2 pobudi in sicer: prva se 
tiče gospodarskega središča v Beltincih oz. Lipovcih, naj za občane in svetnike dal na prvo sejo, če 
bodo lahko pripravili gradivo, kaj to gradivo sploh je. Zadnjič so gospodje prišli, vljudnostnih 
stvari povedali, par vljudnostnih mnenj je bilo iz te strani povedano in to je to. Misli pa, da je to 
eden večjih zalogajev v občini, ki se bo dogajal in ga kot Ivana Mesariča prosi, da jim predstavijo, 
kaj se bo tu dogajalo – to je 100 ha, pride z plusi in minusi, o katerih ni bilo govora. Občinska 
politika take stvari mora povedati. Tako na internetu zgleda označeno – ta prostor je tako v našem 
prostoru kot tudi v Evropi najbolj vroč, tako pravijo tisti, ki imajo vedenja in druga pobuda se 
navezuje na to. Ima nekaj izvlečkov iz časopisov, kjer so zemljišča kupovali po zelo visoki ceni - 
nad 10 evrov na m2, naša zemlja ponujajo 3,15 evrov za m2 – lastniki postavili visoko ceno 
Planica 18 evrov. Ker noče po tujih logih hoditi, da bi naj bil peskokop v Puconcih za 9 evrov in 
naše njive manj. Lendava gradila avtodrom - s kolegom Igorjem sta govorila z tamkajšnjim 
podžupanom. Naj občinska uprava pripravi za občinski svet in za občane, da se bodo lažje 
odločali, saj že drugi ponudniki za ta ista zemljišča prihajajo, da ne bo dvomov, kaj je to drugje za 
podobne pomene torej po Pomurju ali v Sloveniji. Občinska uprava je toliko usposobljena in bi jim 
na prvi naslednji ali pa na drugi povedala, da bodo stvari transparentne. Koliko se pripravljali na 
sejo, baje se govori, da bo s svojimi dejanji sam prodati svoje zemlje noče, Luko Koper preusmeril 
na Madžarsko – če je tako zelo močan- nekoč se je počutil pomembnega,sedaj je malo 
zminimaliziral in bi dobro bilo, da se odstre te tančice, ne se osebno iskati noter- kot je Peter 
rekel, to je predvsem posel in župan kar noče tega akceptirati. Ta zemljišča so posel in naša 
lokacija ob AC in železnica je naša dodana vrednost, če ne za nas, pa za tiste, ki kupujejo in bodo 
prodajali Luki Koper, tu je razlika med ceno ko kupiš in prodaš. Misli, da ne bo problem, da bodo 
svetniki seveda ob določenih vprašanjih, ta akt potrdili, kdorkoli bo delal in kar bo delal. Da ne 
bodo mislili, da govori na pamet, zaveda se, da je postavljanje te cene, kakšna koli so že 
pričakovanja omejeno, ker kdorkoli kupuje, kupi celoto in ne moremo plafonirati – razlika je pri 
AC in tu, tukaj kupuje celoto, so bolj zmerne kot jih bodo na upravi videli, ko bodo pripravljali 
analizo, se bodo pa tudi lastniki sprijazniti ki bo tržna na investitorja. 
 
Župan Milan Kerman odgovarja,  da se bo se poklicalo predstavnike Luke Koper, ker edino oni 
vejo, kaj bo tu na tem zemljišču. Njemu niso še vseh načrtov povedali, tudi pa dodaja gospodu 
Petru Gruškovnjaku, da je predsednik uprave Luke Koper  vse svetnike, upravo in župana 
povabil, naj pridemo pogledati, kar se gradi v Sežani, nekaj podobnega bo tudi tu v Lipovcih in bi 
bilo dobro, da bi se eno soboto odpraviti tja (oni bodo vse plačali). Tako se bodo kar na terenu 
dobila vedenja in se ne bo le teoritiziralo – to je  namreč boljši način. 
 
Janez Senica je k temu dodal nekaj besed – okoli teh zadev, gospodarsko središče - smo imeli 
idejno zasnovo Luke Koper, danes imeli podroben občinski prostorski načrt – vsem imeti interes 
(desno od te cone proti M.S), bila idejna zasnova, bi se naj tam tudi nekaj dogajalo. V delu preko 
tračnic, planira Pomgrad določene investicije in objekte, ki so še neznani in če to vse posege 
združimo na en papir je to vse skupaj okrog 150 ha in ta parcialna območja pomenijo 
gospodarsko središče v k.o. Lipovci (od Dobla v smeri preko železnice preko glavne ceste proti 
Melince. Glede papirja, ki se ga je župan sopodpisal, misli osebno, da ni nič slabega. Nekaj se v 
občni ne more dogajati, da občine ni poleg. Naloga občine je, da potencialnim investitorjem 
pomagamo umestiti njihovo idejo v naše prostorske akte  to je osnovna naloga občine in tudi 
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občinskega sveta. Seveda se Ivan Mesarič s tem strinja. Luka Koper ima pogodbenega izvajalca, ki 
dela za njih posredniške posle nakupa. Siguren je, da vedo, koliko so pripravljeni plačati in 
verjetno (sam poslovnega odnosa ne pozna), ve pa da obstaja pogodba in kdo kupuje, ampak iz 
tega če gledamo, če bi Luka Koper šla v to, da bi oni za 3,5 kupil, oni pa prodali za ne vem koliko- 
razsojati ne more, določeni odnos med njimi pa gotovo obstaja. 
 
Peter Gruškovnjak bi se želel oglasiti pri tej debati, ker so stvari, čudne kot je Ivan Mesarič že 
povedal in tudi sedma sila se bo spomnila- če pogledamo kronološko nazaj, ko še ni bil svetnik pa 
je bilo večkrat tudi v tem mandatu povedano. Najprej se govorilo Lipovci, nato pri čistilni napravi v 
Beltincih nato spet Lipovci in sedaj spet pri ČN v Beltincih  (industrijska cona). Danes bi načrtno 
vidimo izvoz 5 kaže smer Beltinci –M.Sobota od Rajbarjeve gostilne gor-poseg desno do Vučje jame 
do AC to je brez beltinske politike v ozadju dodaja Ivan Mesarič, brez načrt pripravljeni, da bi o 
tem občinski svet kaj vedel. V začetku januarja bilo povedano, da se ta stvar  tu v Lipovcih 
pripravlja. Kako so nekateri svetniki opozarjali da se naj začne planirati in delati, so bili zavrnjeni, 
zakaj? Mogoče niso pravih imen, kaj so predlagali. Drugo je, da je na predstavitvi in po podpisu 
pisma o nameri z ministrstvi, je bilo povedano, da gospodarska družba Luka Koper za nakup 
zemljišč na tem področju namenja 20 mio evrov za potrebe od 60 - 120  ha, ceno, ki jo je 
pripravljena Luka Koper si naj prisotni izračunajo sami. Nadalje tudi vsak pridobi informacije v 
Sežani kjer je bilo od 6-11 evrov odkup.  Župan Milan Kerman je takoj opravil izračun in ugotovil, 
da je to le 3 evrov in ne 6, kot nekateri od prisotnih mislijo (100 ha = 2.000 ar ali 20, 00 evrov m2 
z vložkom replicira Ivan Mesarič, misli da od 6 do 8 evrov).  
 
Srečko Horvat je na eni od sej po novem letu postavil vprašanje, kdaj se bo nadaljevala gradnja do 
polovice narejena kolesarska steza od Dokležovja do Lipovec, da se bo z gradnjo nadaljevalo po 
sprejetju proračuna, mu je bilo dano zagotovilo. Janez Senica pravi, da bo šel razpis ven za drugi 
del in se bo v doglednem času dogradilo (verjetno ne do železnice dodaja župan, kar se bo najdlje 
zgradila steza). 
 
Ana Nerad ima vprašanje glede na sklepe – projektna skupina se je sestavila za Luko Koper, 
zanimajo, če so se sestali in če kaj dela? Župan ji je odgovoril, da še ni začela z delom, dogovor bil, 
ampak niso prišli skupaj. Nadalje jo zanima, zakaj še ni preneseno lastništvo kulturne dvorane v 
Beltincih (nerealiziran sklep še) – je baje pri notarjatu. Dodatno predlaga glede teh cen – na 12. 
seji bila od strani Srečka Horvata nevljudno nagovorjena, češ »kako si glasovala«. Ravno to jo je 
motilo, ko je vse to gledala, da to ni za naglas se pogovarjati, zato se ni oglašala. Sprašuje se, kako 
to, da svetniki, ki so to dali, da ceno ministrstvo plača in tiste 4,8 evrov na m2, jo motilo. Zakaj v 
naši občini se ne morejo, kdo te stvari vodi in se pogaja, zakaj morajo se sedaj to pogovarjati, da je 
vse za naše Prekmurce in rodovitno zemljo vse dobro – borili se bodo, seveda se bodo, saj niso 
nori, tako kot se bori gospod Dugar. Ne ve, zakaj se ni jim povedalo, da je do razlike prišlo v ceni. 
Ona nekomu to pove, 1, 49 eni dobijo isto količino, proti Lipi pa 4,80 evra si je razdelila in zakaj 
se ni šlo v štart tako tudi za industrijsko cono. Govori sedaj na glas o tem, mislila, da se to govori 
v kakšnih skupinah, koliko je naša prekmurska zemlja za te namene vredna. Se tudi pogovarja s 
svojimi prijatelji tam doli na Obali, ki živijo in se le-ti držijo za glavo, češ da smo nori – če se 
zavedamo za zemljo. Luka Koper bo rabila za iste namene kot  bi delala to v Kopru ali kje drugje. 
Ne se za glavo loviti, da naša zemlja ni nič vredna-enim je res to preveč – se je pogovarjala, češ da 
so dobro dobili, niso pa seznanjeni s tem. Pojdimo v štart, dogovarjajmo se- to je stvar lokalne 
skupnosti – tako je tudi predstavnik Luke Koper povedal. Za to je, da se različno ne dela. 
 
Župan Milan Kerman z nobenim in z ničemer in o nobeni ceni se ni nikoli pogovarjal. Ampak je 
tisti, ki je odkupoval, je določil ceno, sam je povedal že kolikokrat, nima lastnega interesa, njegov 
interes je le, da bodo naši otroci rekli, moj oče, dedek, je roko dvignil, da imamo zdaj tu neko delo, 
to je njegov interes, ne premišljuje in cena mu je cena. Ne ve po čem se kaj prodaja, s tem se ne 
obremenjuje, tisti, ki mešetarijo s posestvi se naj s tem obremenjujejo. Ana Nerad je prebrala 
članek, kjer piše da ima Slovenjegraški župan se pogajal, on pa odgovarja da on s tem nima s tem 
nič. Ivan Mesarič pravi, da bi moral občinski svet o tem vedeti-smernice bi moral sprejeti. Seveda 
da ni obvezno, dodaja Ana Nerad. Od tega on nima, vendar mu je zelo žal, dodaja župan in pravi 
da čevlje sodi naj kopitar. Vsak sam je dobil domov ponudbo, če noče dati za ta denar zemlje, pač 
ne da. Ana Nerad še vedno zagovarja dogovor, saj potem tudi tako ne bo dobro, če občani ne bodo 
hoteli prodati zemlje. Njej je mešetarjenje to, če govorijo, da baje tam nekje Ivan Mesarič zavira, 
saj ima pravico povedati.  
 
Srečko Horvat želi gospe Neradovi repliciral, saj prej ni prav povedala– nima pravice on povedati, 
češ kako je glasovala, ampak jo je takrat vprašal, kako bo svoje stališče objasnila svojim volivcem, 
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ker ni podprla predlaganega sklepa, kot ga je župan predlagal-to so pravilne besede, ki jih je 
takrat uporabil. Ana Nerad pove, da je rekel z besedami – znate kaj ste glasovali? 
 
Simon Horvat ima predlog oz. prošnjo z občinske uprave, je že pred začetkom izgradnje 
obrambnega nasipa mimo Dokležovja, prosil, da se občina vključi in spremlja in dokumentira to 
gradnjo-do sedaj se to ni zgodilo. To je namreč res velika gradnja na območju naše občine – sedaj 
pa opozarja, da se je gradnja (ne ve če mogoče kdo to ve) ustavila – na pol narejeni nasip. Lastniki 
zemljišč in gozdov ob nasipu so bili strpni ko je bil čas za nabavo materiala za kurjavo – lesu in so 
se vozili po nemogočih poteh, da so prišli do zemljišč in domov, potem na spomlad se ni nič 
premaknilo. Nasip onemogočeno dostop do parcel, krajani ne vedo, kaj se dogaja in koga naj kaj 
pitajo. Kot se je predlagalo že komisijo oz. skupino za spremljaje tega projekta (kot je na prejšnji 
seji za Luko Koper predlagal projektno skupino Peter Gruškovnjak), bi bilo smotrno da se tudi 
tako za AC in obrambni nasip se spremlja in spravlja v arhive, da bodo imeli vpogled zanamci, kar 
se dogajalo. Res prosi, če ima kdo stike z ministrstvom in investitorjem, da naj delno omogočijo – 
del cestišča, ki je predvideni, z leve je cestišče utrjeno, ker ga sami uporabljajo in se preselili do 
Petanjcem, tam nadaljujejo, tu pa ni nič. Po drugi strani, kjer je dostop do parcel, ki jih je na 
stotine, so gore zemlje in neprehodno območje – preko nasipa se ne da priti, po drugih poteh pa 
nemogoče, prosi torej, naj se povpraša, ali bodo sploh nadaljevali ali naj improvizirajo pot, ki je 
predvidena. Nadalje daje pobudo, da občinski svet zavzame stališče do neljubega dogodka, ki se je 
zgodil včeraj na pokopališču v Beltincih, češ da se to dogaja skoraj na vsakem pogrebu, tako so 
vsaj povedali domačini, da si Romi v romskem naselju imajo zvočnike in v času pogreba navijajo 
glasbo do  frekvenc, ki so moteče – to je svečanost, kjer to ni primerno – občinski svet naj sprejme 
sklep in se jim pošlje, nima ideje, kako bi se naj to preprečilo, razmisliti je treba o tem – to je 
dostojanstva vredno vsakega svojca, da se v tišini opravi kot je to primerno. 
 
Jožica Pucko postavlja vprašanje, glede na to, da je en del kolesarske steze Dokležovje-Bratonci  
končan in lastnike zemljišč zanima, kdaj bodo dobili izplačilo – župan dodaja, da so meritve 
določene in baje tam ni vzpostavljeno prvotno stanje – ostali so veliki kamni na kupih – izvajalci 
del – naj se opozori! 
Glede odkupa zemljišča o katerem se že toliko povedalo in da prepiri niso potrebni, zato bi bilo 
dobro, da se tistega, ki zemljo odkupuje, pokliče na sejo in naj razloži, kako je do te cene prišel in 
se bo videlo, na kaki podlagi je prišel do te cene.  
 
Martin Duh postavlja vprašanje v imenu KS in Sveta KS Melinci, saj je bilo na prejšnji seji, da bo 
tudi zahteve zbora krajanov in sveta KS Melinci v zvezi z izgradnjo ČN na Melincih, da bo to na 
naslednji seji, to bi moralo biti zdaj – župan dodaja na eni od naslednjih sej. Ker se nekaj razvija 
na tem področju, da ne bo prej to zgrajeno, mora se o tem tudi nekaj povedati. Nadalje, ali se dela 
kaj na ob cesti Beltinci-Bistrica –pšenica raste, količi se ne vidijo, kaj je z izmeritvijo da se ne bo 
čakalo spet 8 let. Glede odkupa zemljišč – se mu ne dopade kot poslušalci – župan njegova ne 
zavzemanost – moralo bi biti obratno – moral bi vse vedeti, da bo ostalo čim več v naši oblini – 
zato je bil izvoljeni-to se gre za naše ljudi, ki tam živijo in zato podpira Ivana Mesariča (to se tiče 
nas vseh), ki skrbi za to, da bi iz te zadeve čim več ostalo. Kmečka logika je, čim več naredi sam, 
da boš od tega nekaj imel. Sedaj pa se predaja nekomu, da vsi drugi na tem zaslužijo, mi pa imeli 
nekaj narejeno.  Imamo institucije, ki bi lahko to zemljo odkupovali. Za nakup parcel ne-ker nima 
licence, poleg tega občina tudi ne more odkupovati – dodaja župan Milan Kerman. Naj si Martin 
Duh pogleda veljavno zakonodajo (Zakon o lokalni samoupravi) in naj potem modruje. Martin Duh 
pravi, da modle kakšne drugi imajo – imajo ja, ampak imajo take in take stvari za zadolžitve, ne 
bomo šli v take modele- župan se z nakupom in prodajo zemljišč ukvarjal – tega filma ne bodo 
gledali. Institucije so za to, ki se z borzo nepremičnin ukvarjajo imajo tudi cenilce. Občina se s 
tem ne bo ukvarjati. Tudi ne bi smel župan napasti prodajalca – Petra Dugarja, spremlja Martin 
Duh to že od vsega začetka. Tu je občinska uprava tako slaba, dela se na puf, nima nič – ali nismo 
pogodbo ovrednoteno pripraviti, potem javno izpostaviti prodajalca, torej se ga je, to se ne dela. 
Dva meseca je bil čas, da se jih povabilo in se zmenili z njimi in ne v javnosti delati tega. Župan 
mu svetuje, da te nasvete doma uporabi. Vendar pa Martin Duh po svoji razpravi le še doda, da 
pride mesec naokoli pa plača pride, če se dela kaj ali ne, to je važno. Ni bila tema, ni bilo mnenje, 
ampak zlivanje gnojnice in napadanje, to se gremo v naši občini stalno in iz tega potegnemo kot je 
Štefan Ferenčak večkrat povedati, da znamo v občini vse zašuštrati.  
 
Martin Virag želi povedati, da je bil seznanjen (čakal je, da se kdo iz Beltinec oglasi) z zamenjavo 
oken ob regionalki in sicer bi ta okna se končala po prvi obljubi do 31.maja 2008, sedaj pa je rok 
prestavljen na september, mogoče bo po decembru oz. volitvah, ker bo AC odprta in takrat bo 
verjetno tudi tisto, kar so podpisali in obljubili izvodenelo, češ da naj tisti izvaja, ki je stvari 
podpisal. V civilni iniciativi so po 31. maju pripravljeni, če dela ne bodo realizirana, tudi povzeti 
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druge možnosti, mogoče tudi do zapore ceste. Drugi problem je opravljanje meritev na tej cesti, ki 
se vršijo in ne vejo, kdaj, koliko, veliki pomisleki so tudi, zakaj nekatere hiše, ki so čisto ob cesti, 
ne dobijo zamenjave oken, tiste, ki so nekje dlje od ceste pa dobijo. Dobro potem bi se dotaknil še 
preljube prodaje zemlje. Cena se določi na trgu in trg Prekmurje vsi vemo kako je z njo. Ljudje 
komaj čakajo, da jo prodajo, celo stari, tudi taki ki so pol delavci in vse to, ne občinski svet, bo 
prineslo k temu, da je cena kot je. Dejansko le Luka Koper ima dobre strokovnjake, in vedo kako 
se cena formira in zakaj je taka. Kaj ta cena visoka pomeni, če jo hočemo doseči, pomeni nam 
rušitev dejansko kmetijstva, zato, tisti, ki bo hotel kupiti zemljo, je ne bo kupil po tej ceni kot je 
ampak bo mora, (če se bomo izpogajali hvala Bogu če bi se za več), bo naša zemlja- siromaki, ki jo 
bodo rabili – dodana vrednost je samo v delu, ostalo je špekulativnega značaja. Tretja stvar glede 
kolesarskih stez 1,5 evrov – je malo, je pa vseeno trikrat več kot se njiva proda, je malo in se malo 
dobi za njo, se zaveda, dejansko razume župana, da če bi po 4 in nekaj evrov plačeval za vse steze 
ali še več, če to razume, je tako. Kaj bodo svetniki, ali bomo hoteli, da se v občini nekaj naredi, ali 
pa bomo hoteli da se čim manj napravi. Realna cena je vprašljiva, je odnos med prodajalcem in 
kupcem, idealno bi bilo, če bi bila enotna, na žalost to več ni mogoče, dela se vse na individualnih 
pogodbah. Hotel je še povedati, da je nekdo omenil, da se bo Luko Koper spodilo na Madžarsko – 
to ni smeha vredno. Vemo, kako so odlagališče iz Bratonec v M. Soboto spodili- to ni bila velika 
stvar, se ni nič zgodilo. Vprašanja pa si postaviti za luknje za AC, ki bi naj veljala za obvoznico 
železnice okoli Muske Sobote, pa ni zadosti pripravna, da se Luka koper preseli na drugi kraj – 
mogoče bi bilo boljše – mogoče bo umazana tehnologija, ampak ne smemo pozabiti, da dejansko 
okoli te Luke Koper, bo mogoče na manjših hektarjih delali, odkupujejo več, zakaj? Vedo, da bo do 
poleg objektov raslo še kaj kot gobe, dejansko enotne cene na svetu ne bo se doseglo. Zdi se mu 
pomembno, da  tisti, ki so bili na podpisu pisma o nameri, bi morali vse narediti, da bi do 
realizacije tega projekta čim prej. Verjame Ivanu, da naj dobijo ljudje čim več plačano, biti realni 
in ne iti v smeri, kot so šli v Planici.  
 
Igor Adžič bi želel pojasniti – tudi je prebral določilo iz Zakona o lokalni samoupravi, da je  druga 
temeljna naloga občine ta, da upravlja premoženje tako ,da sklepa pogodbe o odtujitvi in 
pridobitvi nepremičnin in premičnin to piše v zakonu. Župan mu replicira, da za svoje potrebe 
seveda -  ampak nikakor ne na zalogo – kmetijska zemljišča, občinska cesta in kolesarska cesta.  
Sporno je glede odkupa teh zemljišč bilo polno povedano. Župan zastopa občino in občinski svet – 
vseeno so zadeve malo drugačne. Njegova sorodnica – lastnica zemljišča v Lipovcih klicala na 
občino- češ da obligacija med Inženiringom Graj in občino obstaja (da se lahko kaj pita, prinese 
osebno) in je poklicala in da je to za njo premalo in je rekla, da je dobila odgovor na upravi, od 
občinskega uslužbenca odgovor, da v primeru, če se ne bodo odločali, se bo delala komasacija in 
so rezervna zemljišča pripravljena in se lahko dobijo tudi drugje in mu je tudi to prenesla. Je 
namreč razhajanje med županom in občani. V Murski Soboti je dobil od verodostojnega odvetnika 
informacijo, da je več kupcev v tej coni – nekdo preko nekega, ki ima MID in tudi drugi kupujejo 
zemljo. Zakaj? Ker je eden od teh kupcev pač dobil voljo in pogum ob nekaj kozarcih pijače, češ da 
bo sedaj to izkoristil, saj je to za njega priložnost, da bo obogatel in iz tega vidika se je v ljudi 
naselilo nezadovoljstvo, zato ne reče, ne iskati vse  vzroke, ljudje povezujejo sebi v prid- 
selekcionirati zbrane podatke. To je del informacij, ki jih je pridobil – malo a pomembne. Daje 
pobudo in sicer decembra leta 2007, dobili svetniki v gradivu zapisnik 6. redne seje NO, ki ni 
nikoli zagledal javne obravnave. Vendar ga dolgo nosi v torbi in v predzadnji strani je alineja – 4. 
javna naročila, da je bila izbrana komisija, ki je izpeljala javno naročilo: gostinska ponudba, drugo 
je bilo trgovska dejavnost. V letu 2005 se je zbralo podjetje Market Melinci Marjan Zver. to 
podjetje oskrbuje trgovski del še danes. Pri tem razpisu je sporno to, da je bila izbrana oseba tudi 
član komisije, ki jo je izbral v.d., bil je na zboru občanov v Ižakovcih in vidi, da Otok ljubezni, ki bi 
moral vezati ljudi in povezovati, jih razdvaja, to ni vas ljubezni ampak vas ne ljubezni. Presenečeni 
je namreč kako so ljudje v vasi Ižakovci v sporu, po njegovem mnenju zaradi nevoščljivosti.  Mislil 
je, da seje ta nezakonitost odpravljena. Dobil je po pošti dobavnico, kjer se nadgrajuje sum 
nezakonitosti, sum korupcije in tu daje pobudo, da občinska upava, NO in župan začnejo nekam 
posegati in ljudi združevati in delati posege zakonite, tudi če bodo začasno boleči za okolje, bo pa 
dolgoročno uspešno, da se bo kraj premaknil naprej ali pa ne. Ta dobavnica, ki jo je pokazal 
prisotnim je dokument, ki dokazuje, da samostojni podjetnik tudi član KS-a sam sebi dobavlja 
blago, to ljudi strahotno moti. Dobil je po pošti tudi pripet listek, sicer neavtorizirani, je takoj 
predal občinski upravi – naj se preveri in se da na naslednji seji s strani ustreznih institucij take 
zadeve sanirajo v biti, da se ustvari zaupanje, to kar so morali poslušati z Slavekom in Janijem je 
bilo na meji neciviliziranosti.  
 
15 minutna pavza. 
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AD 5 - Poslovno poročilo s finančnim poročilom  Zavoda za turizem in kulturo Beltinci za 
leto 2007 ter  program dela in finančni načrt zavoda za leto 2008 
 
Ela Horvat, v.d. direktorica je pozdravila vse prisotne in jih seznanila, da jim bo na kratko 
poskušala predstaviti poslovanje s finančnim poročilom za leto 2007 ter podala tudi program dela 
za leto 2008 z finančnim ovrednotenjem. Glede nato, da so prejeli vsa poročila z vabilom, upa, da 
so si prebrali in bo poskušala strnjeno predstaviti oba dokumenta. Želi še dodati, da je poslovno 
poročilo s finančnim in program dela potrdil Upravni odbor ZKT na zadnji , predhodni seji. Leto 
2007 predstavlja tretje leto delovanja in so se nekatere aktivnosti izkristalizirati in so postale 
stalnice in ves čas od same ustanovitve skrbijo za razvoj in promocijo turizma in tudi za 
dostopnost do dobrin. Sledijo viziji in poslanstvu kar si zadali ob ustanovitvi in delujejo na 
področjih: oblikovanje turistične in kulturne ponudbe, promocijske aktivnosti in pospeševanje 
prodaje, odnosi z javnostmi, razvoj in kakovost turistične in kulturne ponudbe občine, 
informiranje in agencijska dejavnost, spodbujanje društvene dejavnosti – to so okviri, v katerih 
delujejo od ustanovitve do sedaj. K promocijski aktivnostim spada distribucija, tiskanje in 
distribucija materialov, objave v publikacijah, odnosi z javnostmi, informacijski sistem. V letu 
2007 se izdalo vodnik, prospekte, razglednice, zloženke. Skrbijo da so prisotni v publikacijah, v 
katerih se promovira celotna Slovenija – STO, PTZ kjer so vedno prisotni kot tudi ostale 
publikacije. Ves čas so skrbeli za odnose z javnostmi, medije obveščajo o aktivnostih in le-ti 
poročajo. Pri informacijskem sistemu je lansko leto se začelo z vzpostavitvijo in oblikovanje 
spletnih strani na www.beltinci.net, kjer je celovito predstavljena celotna ponudba na celovit in 
atraktiven način. Kot člani mreže pri STO tudi sooblikuje ZTK slovenski turistični portal 
www.slovenia.info in dopolnjuje spletne strani z vsebinami iz občine. Sodeloval je ZTK pri številnih 
prireditvah, pri katerih so bili organizator Dan zemlje, Mednarodni spust murskih ladij, 
predstavila se je celovita predstavitev v Ilirski Bistrici, kjer so z folkloro in vso kulinariko 
predstavili občino. Zavod je sodeloval pri mnogih prireditvah, katerih gospa Ela ni vse naštevala, 
med pomembnejše spada gotovo Svetovni festival praženega krompirja v Lipi, kjer je zavod 
sodeloval v pripravljalnem odboru in določene aktivnosti je zavod tudi peljal in izpeljal. V lanskem 
letu je zavod sodeloval z občino Fehring v Avstriji – kjer je pripravljen skupni projekt 
»Grenzenlos«., te izmenjave potekajo tudi naprej. Tudi pomagali pri organizacijah prireditev v 
občini (Ciglaski dnevi, Bujraški dnevi, Rally  starodobnih koles in starih koles z motorjem, 
Likovna kolonija Izak, mednarodni folklorni festival v Beltinci in mnoge druge prireditve).Prav 
posebno poglavje v programu se namenja razvoju in trženju »Otoka ljubezni«, ki je 
najpomembnejša in najbolj prepoznavna izletniška točka, za katero skrbi ZTK kot upravljalec, saj 
je bila v lanske letu podpisana tudi tripartitna pogodba, tako da je tam kot že prejšnja leta kar 6 
zaposlenih oseb in deluje točka od jutra do večera in se skrbi za vožnjo z brodom, mletje mlina, 
prodajalna Tulipan, tam potekajo tudi različni turistični aranžmaji. V letu se je izvajal projekt 
Mlinarska pot – v okviru tega se zgradilo brežno hišo-info točko, ki služi svojemu namenu -  s tem 
se dvignila kvaliteta ponudbe na Otoku ljubezni-izboljšave in dopolnitve pa načrtujejo še naprej. 
Se je obisk povečal za 30 % in promet iz tega naslova. 28.190 obiskovalcev te izletniške točke se 
beležilo. V informacijski pisarni zavoda v gradu kot tudi na Otoku ljubezni poteka izvajanje 
informacijske dejavnosti.  
Med najpomembnejše pridobitve in zanimive aktivnosti v letu 2007 predstavlja stalna razstava 
»Zgodovina zdravstva v Pomurju«, ki je bila lani odprta, tudi prejeli 2 leti sredstva ministrstva in ta 
dogodek otvoritve je bil lansko leto. Tudi pripravljajo projekte na različne razpise, lani se izvajalo 
velik projekt, ker se izpeljalo vse aktivnosti, le manjši del je ostal za leto 2008 – Mlinarska pot – 
veliko energije je bilo vloženo – ko je zavod vse organizacijske, izvedbene in informacijske 
aktivnosti izvedel. Prijavil je zavod projekte na druge razpise (od JSKD se prejelo sredstva za 
opremo garderob v kulturnem domu), sodeluje zavod tudi projektu Biomura, Grenzenlos, pri 
načrtovanju Ustanovitve mreže pomurskih gradov in dvorcev in projekt sodelovanja mest. Zavod je 
bil uspešen na področju zaposlitvenih programov – izvajalo se javno delo preko ZRSZZ, pomoč za 
zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih oseb, projekti zaposlitvenih programov pri neprofitnih 
delodajalcih. Ves čas pa je bil zavod usmerjal svoje delovanje v spodbujanje in koordinacijo 
dejavnosti turističnih, kulturnih oz. s turizmom in kulturo povezanih društev. Društvom je zavod 
nudil administrativno-tehnično-organizacijsko pomoč. Zavod je organiziral tudi strokovni seminar 
za društva, ki je predstavil aktualno problematiko. V letu 2007 so ustvarili 191.924,00 evrov 
prihodkov in 161.252,00 evrov, torej je finančni rezultat na dan 31.12.2007 30.672,00 evrov. 
Denarna sredstva na podračunu ZTK na zadnji dan v koledarskem letu 2007 znaša 1.782,96 
evrov, terjatve do kupcev 30.278,55 evrov in obveznosti do dobaviteljev 3.223.06 evrov. Zaloga 
trgovskega blaga predstavlja na dan 31.12.2007 vrednost v višini 986,96 evrov. Zavod je za 
preteklo poslovanje prejel tudi plaketo PTZ za prispevek k razvoju turizma. V nadaljevanju je v.d. 
direktorica Ela Horvat predstavila tudi program dela in finančni načrt ZTK za leto 2008 – potekel 
bo mandat v tem četrtem letu delovanja zavoda tudi upravnemu odboru, prav tako je zunaj že 
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tudi razpis za direktorja zavoda, tako da zavod čaka kar precej velikih stvari tudi na tem področju. 
V letošnjem letu (2008) bo zavod usmerjal k partnerskemu sodelovanju javnega, zasebnega in 
civilnega sektorja. V tem letu bo zavod nadaljeval z razvojem izletniške točke »Otok ljubezni« v 
Ižakovcih, hkrati pa bo zavod spodbujal razvoj turizem tudi v drugih krajih občine. Določen 
presežek, da se ga namenilo nazaj v razvoj in tudi za to področje. Že se opremilo brežno hišo in 
prodajalno. Namerava se tudi obnoviti brod v Ižakovcih in skupaj z KS-om Ižakovci in občino. 
Otok ljubezni bo eden večjih zalogajev v tem letu. Razstava, o kateri je bilo prej govora je stalna 
razstava in odprta, lani jo kar 3000 obiskovalcev pogledalo. V letu 2008 želi zavod nadaljevati s 
pripravami za postavitev te razstave (II. faza). Tudi gospod Szepesyi razpolaga z eksponati, ki se jih 
še zbira. Namenilo se tudi posebno poglavje priprave predloga programske vsebine v kulturnem 
domu Beltinci – želja v zavodu je, da se skupaj z KS in občino dogovori, kako na kakšen način se 
bo dajalo vsebino temu domu – pripravil se je tudi že program – predlog in veliko teh predstav že 
teče oz. jih je poteklo. S promocijskimi aktivnostmi se bo še nadaljevalo kar pomeni program 
tržnega komuniciranja z uporabo sodobnih orodij tržnega komuniciranja, usklajenega z lokalnimi, 
regionalnimi in interesnimi mrežami turističnih subjektov. Namerava zavod izdati tudi 
informativni vodič po občini Beltinci – to bi naj bila žepna brošura, ki bo za turiste in za samo 
občino zelo dobrodošla. Tudi se bo izdalo dve znamki, ker možnost obstaja brez večjih stroškov in 
jih prodajajo na otoku. Znamko z motivom mlina na Muri in folklornega para – letos se praznuje 
70 let folklore in bo marsikaj obeleženo v tej smeri, to bo tudi prispevek zavoda. Še naprej se bo 
nadaljevalo z odnosi z javnostmi in medije obveščali o aktivnostih. Načrtuje se tudi odmevnejši 
dogodek z STO – da bo organiziran dan odprtih vrat v Ižakovcih- kar bo velika promocija in to v 
začetku meseca junija in še seveda kakšne druge ekskurzije. Nadaljevali bodo s predstavitvami 
občine na sejmih in s samostojnimi predstavitvami – bili tudi v Zdolah, Občina Krško, kjer se 
občino z celovito ponudbo predstavili. Ves čas se bo skrbelo tudi za dopolnjevanje in ažuriranje 
spletnih strani in tudi se bo prijavljalo projekte zaposlitvene – dobil zavod vse 3 projekte za 
spodbujanje razvoja turizma za 1 osebo ter 2 za informiranje obiskovalcev na otoku ter kot novost 
naj doda tudi, ker je prišla pobuda od strani občine in Komune Beltinci se prijavilo za delo 
brodarjev – za ohranjanje te tradicije in se prejelo 4 delavce, tako da so le-ti prijavljeni preko 
zavoda. Še naprej se bodo organizirali izleti tako po krajini in po občini glede na povpraševanje 
gostov. Agencijska dejavnost je ena od pomembnih dejavnosti in jez zelo zanimiva. Opaža zavod, 
da je vedno več povpraševanja po moki – torej po prodajnih izdelkih na otoku ljubezni, sodelovali 
bodo z društvi in pomoč se nudi društvom pri projektih in mnogi so uspešni. Glede finančnega 
načrta za leto 2008 – vsako leto se povečujejo na vseh postavkah prihodkov in planirali za to leto, 
da bo 208.172,00  evrov prihodkov in toliko odhodkov.  
 
Peter Gruškovnjak je povedal, da so na odboru tudi nekaj malega  v mesecu februarju prejeli 
informacij o tej temu  – so pa mislili, da bo odbor to pregledal, ker pa je bilo gradivo dano v sredo 
popoldne in so bili prazniki in niso mogli zato sklicati odbora, se odbor tako ni mogel opredeliti, 
odločitev se torej prepušča občinskemu svetu. Sam ima zadržke pri finančnem rezultatu, je pa 
bilo od strani gospe Ele Horvat na tisti seji odbora odbor pozvan, da jim dajejo sugestije in na 
takratni seji so se iznesle vsebine oz. predlogi, vendar pa niso v planu zapisane – je stvar 
upravnega odbora in pripravljalcev programa. Oni so svoje povedale – pri razvoju mladinskega 
turizma in športnega ribolova. Poziva prisotne da odločijo o poročilu in programu. 
 
Martina Duha zanima – finančni rezultat imajo terjatve do kupcev, celotni prihodek torej ni 
realiziran, naj pove kdo so tisti, ki ne plačujejo storitev, oz koliko so uspeli teh terjatev že 
pridobiti?  
 
Ela Horvat želi povedati, da je terjatev do kupcev – to je Zavod za zaposlovanje to je drugi del treh 
zaposlitev, ki jih imeli v programu dolgotrajno brezposelne ženske- to je bil program dobili polovico 
na začetku zaposlitve, drugo polovico leto dajati svoje sredstva, drugo polovico in po zaključku ko 
novembra poslali poročilo in čakali v februarju dobili tistih 30.000 evrov. 
 
Valerija Žalig je povedala, da  se oglaša kot turistična delavka, ki dela v Termah 3000 in dobi 
direkten kontakt oz. vidi, kaj iščejo naši gostje. Naš zavod dela zelo dobro, v preteklih letih je bil 
velik bum ob Bukovnici in je zdaj zamrlo. Če gledamo povpraševanje tudi iz tujine (predvsem Otok 
ljubezni) je v porastu – sama se ukvarja z končnemu uporabniku, se dogaja že to, da gostje sami 
iščejo otok. Zavod je za to destinacijo dosti naredil in želi to povedati, verjame, da ima občina 
veliko kvalitetnih prireditev in vidi zavod še kot večji koordinator za prireditve  in morda bi se 
lahko še bolj angažirali pri koordinaciji prireditev, saj so vse turističnega in kulturnega značaja. 
Sama bo podprla ta program, ker verjame v prihodnost naše občine na turističnih destinacijah, je 
še veliko možnosti za razvoj in tudi v Termah 3000 iščejo partnerje in tudi bi lahko v sodelovanju 
z zavodom štartali na kakšna evropska sredstva, ker se le-ta nedvomno dajo dobiti. 
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Igor Adžič je zadovoljen s poročili, saj se udejanja tisto, kar je nekoč kritiziral, lahko odpiramo 
delovna mesta, tudi če so začasna. Sugerira direktorici – naši mladi so izobraženi in jih je mnogo 
izobraženih in so brez zaposlitve – opaža upokojence, ki na turističnih destinacijah (Otok ljubezni) 
delajo. Naj bi se začelo razmišljati o tem, da bodi ta oseba toliko etična do okolja, da se naj z 
domačega okolja umakne in prepusti mesto mlajšim generacijam, ker bo dosti več kreativnega in 
tekočega ažurnega dela in tako veščosti kot tudi všečnosti. 
 
Stanko Glavač sprašuje, glede na to, da občina podpira v svojem vložku zavod, ko se ustanavljalo, 
da je to začasni vložek in ga zanima, če je zavod s svojo dejavnostjo ne more pokrivati stroškov, 
vseeno je vložka 47.000 evrov in ga zanima, kaj je treba spremeniti, ali ni dohodka programov, ali 
ni zanimanja za to dejavnost, sprašuje, če to odvzame ta znesek, kaj je razlog?  
 
Ela Horvat se zahvaljuje za vprašanje in pove, da v skladu s pogodbo je dotacija občine 25.000 
evrov in  tudi razliko pri zaposlenih (javna dela) je občina krila v lanskem letu oz. prispevala 
razliko, v prejšnjih letih so sami krili. Do njih je prišla lani informacija, da občina krije to razliko, 
misli, če bi preoblikovali javni zavod v institucijo v obliko d.d ali podobno, bi se izšlo, ne bi treba 
bilo občini prispevati. Občina je želela ustanoviti zavod in je to zavod javni, njihove aktivnosti vsaj 
polovica so take, na podlagi katerih ne morejo čakati sredstva občine. Strategija se lahko 
spremeni, tudi dejavnost bo potem drugačna. 
 
Župan Milan Kerman, v nobeni kulturni dvorani ni profita in ne bo profita, kulturne prireditve 
vemo kako so obiskane, tudi za tiste, ki pridejo moraš imeti zakurjeno in če hočeš vstopnino 
zaračunati, je to visoka – minimalno se zaračunava. Kulturni dom ne bo in ni nikoli bilo profita pa 
kdorkoli ga bo imel v upravljanju-  tu je tudi 4000 evrov kar se prispevalo za dejavnost od strani 
občine, da se lahko kaj odvija. Dodaja že, da je bilo omenjeno (druge občine, da dajala za turizem 
in zavod okrog 16 ali 17 mio tolarjev), občina ni pretiravala pri teh zneskih.  
 
Valerija Žalig se navezala na to, kar je razpravljal kolega- 25.000 evrov je lahko malo ali dosti, 
kakor se vzame. Zavod se tudi ukvarja z neprofitnimi dejavnostmi, tudi bi del sredstev lahko 
namenili za projekte ali programe in bi se zavod za tisti del sredstev zavezal.  Mlinarsko pot je 
pripravljal in izvajal skupaj z pomočniki, zavod je participiral 6 % sredstev, saj je bilo 20 mio 
tolarjev na zavod in so morali kar 6 % dati sredstev in davek pride. Teh 25. 000 evrov ne bi bilo 
dovolj, če bi želeli projekte tako velike peljati. Jim pa je v interesu delati nove projekte – čim več, 
pelje se še kakšnega nacionalnega poleg (tudi iz ministrstva za kulturo dobili za postavitev 
razstave v brežni hiši-tam opremo vso in LCD se krije iz tega razpisa). 
 
Ivan Mesarič je čestital za tako živo in svežo oddajo, ker je včasih tako turobno. Bo podprl te 
poročila, če se spomnijo prisotni na lansko leto in so takrat hodili t.i. prijatelji hodili okrog in 
podpise proti njim zbirali, se je skupina tista, ki je imela večino, je sredstva brez debate dala in se 
zavedati, da celotna skupina zelo cenijo prizadevanje tega in tudi, ko so stvari ne ravno politično 
ni vprašljivo dati ta sredstva, koliko se vidi, so se oplemenitila, če lahko še bolje ali več? To so 
mala sredstva, če tako gledamo, njim pa so veliki vložki, na odboru ne razmišljajo, da bi odvzemali 
in prikrojevali, res pa je kot sta Peter in Valerija povedala, z novimi izzivi in prijemi – programi so 
sprejeti, zakaj ne bi. To je najmočnejša institucija, kar je občinski svet in občina ustanovila- to je 
tudi naše zrcalo.  
 
Peter Dugar pravi, da je to mali denar, če pa iz drugega zornega kota gledamo – rezultat 30.000 
evrov plusa, če je 25.000 dala od tega občina, ni to izkoriščeni denar. Če dobiš en talent, ga moraš 
obrniti tako da dva dobiš ven. Prej je pričakoval, da bi bil rezultat malo v minus drugo leto in ne 
plus, saj to pomeni (pa ne ga razumeti narobe, da bi se trošilo nenamensko) vendar, da se to 
izkoristi.  
 
Ela Horvat je želela gospodu Petru povedala, da vidijo kako je izgledalo stanje ob koncu leta. 
Likvidnost ni enaka koliko imaš prihodkov nad odhodki – želijo izvajati projekte, včasih je več 
dobička, potem pa drugo leto spet malo manj, povezano je z vnaprejšnjim financiranjem, t.i. 
časovni zamik, sredstva pa je treba imeti na računu, da se računi plačajo. 
 
Peter Gruškovnjak sprašuje gospo Elo Horvat, če je še članica upravnega odbora. Po tej dikciji, da 
je v.d. direktorica v skladu z Zakonom o javnih zavodih – zahteva, da se ta nepravilnost odpravi, 
ker lahko pride do navzkrižnih interesov, ne more svoje programe in finance potrjevati. Občinska 
uprava bi morala po pravnem vidiku na to opozoriti in zadeve odpraviti.  
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Simon Horvat bo popravil gospoda Ivana Mesariča, proračun ni podprla samo ena skupina, 
ampak je bil soglasno (tudi njihova manjša skupina ga je podprla) sprejeti. Naveže se na predlog 
gospoda Gruškovnjaka o športnem ribolovu, kar je njihov odbor predlagal, že se dela na tem v 
občini, da bi se gramoznica v Dokležovju olastninila, da bi se jo oživelo, ker je velika možnost 
takega programa izvajati. Predlaga gospe v.d. direktorici, da se povežejo in skušajo to v življenje 
speljati, da se bo to lahko tudi peljalo. 
 
Peter Gruškovnjak dopolnjuje in replicira na odboru so konkretno namreč predlagali,da se naj 
pristopi k projektu kampa. Sedaj se ljudje skozi našo občino peljejo, da izginejo od prometa na 
cestah, ko pa bo avtocesta pa bodo leteli mimo, ker ne bodo imeli kje se ustaviti za počitek. Če 
vemo to, kot je tudi Valerija povedala, to so projekti, ki nosijo na dolgi rok in tudi preživi in zaposli 
enega do dva človeka. Tudi o mladinskem turizmu bi bilo potrebno premišljevati – hostel. Imeli bi 
lahko organiziran stalni mladinski kamp. Zavod ima namen ustanovitve, da združuje in povezuje 
društva,da jih lahko vplete v svojo dejavnost, dogaja se tudi, kot prejšnjo nedeljo, da je kar nekaj 
prireditev na isti dan in to je tisto glavno. O tem so govorili o tem na odboru, naj bo zavod še bolj 
razvojno naravnani. Reko Muro se lahko izkoristi za marsikaj skupaj z šolo (poletni tabor) ker smo 
na stičišču štirih držav, kjer bi se lahko otroke pripeljalo in jim pokazalo floro in favno, če želimo 
imeti to zaščiteno, to so projekti na dolgi rok, ki morajo priti v življenje. 
K temu Ela Horvat je dodala, da bodo pripravljali projekte še naprej – to je usmeritev osnovna, o 
predlogih kot je odbor podal se pogovarjali in se načrtuje priprava takih projektov. Pripravlja se 
tudi skupaj z društvom čolnarjev Dokležovja vključevanje tudi za ribiške jame. 
 
Martin Virag ima dve pobudi – namreč stroški izvajanja Mlinarska pot in investicijski stroški? 
Dejansko ta brežna hiša – čigava last je – občina je nosilec projekta, občina ki jih je vodila je del 
tisti njeni, v poročilu kot je odgovorila Ela Horvat pa je zajeti del od ZTK-ja, saj se njihovo poročilo 
na tej seji nocoj predstavlja. To sprašuje Martin zato, ker ti Evropa da denar, potem pa hoče, da ta 
stvar dotraja, da imaš sredstva in si narediš vsaj novo – v odhodkih ne vidi stroškov amortizacije, 
pa to ni važno, namreč tu pri tem razčlenitev same postavke bi priporočal v bodoče bolj podrobno 
(investicijski stroški bolj razdelati v bodoče). Program in poročila bo podprl. 
 
Valerija Žalig še želi dodati na Petrovo pobudo, bi želela povedati, da bo z odprtjem avtoceste, bo 
zelo zanimiva za naše področje-čedalje več je povpraševanja tistih, ki samo potujejo poleg in se 
ustavijo dan do dva – terme za take goste nima interesa – oni imajo kamp za daljše bivanje, to je 
dobra ideja in apelira, da se resno začne o ustanovitvi le-tega ker imamo vse pogoje za to. Gostje 
se ustavljajo in sprašujejo – pri njih so bolj stacionalni gosti pomembni in ne pretočni, kot bi 
lahko bili tu. 
 
Župan Milan Kerman ugotavlja, da je razprava zaključena. Dodaja še, da je upravni odbor 
imenovan 22.12.2004 – do konca leta mu poteče mandat, da je kar nekaj časa, da se smernice in 
vse sugestije Elica prenesla UO-ju in še dopolni poročilo, ki je bilo nocoj v razpravi.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je  18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 186/IV: 
1. Občinski svet Občine Beltinci sprejme poslovno poročilo s finančnim poročilom Zavoda 
za turizem in kulturo Beltinci za leto 2007. 
2. Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k programu dela in finančnem načrtu Zavoda 
za turizem in kulturo Beltinci za leto 2008. 
 
 
AD 6 - Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne 
službe socialne storitve-pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci - II. obravnava 
 
Omenjeni odlok, kot je pojasnil v uvodu župan Milan Kerman je bil v prvi obravnavi v predlagani 
vsebini in obliki sprejeti na seji Občinskega sveta Občine Beltinci dne 29.11.2007. Odlok je po 
sklepu sveta bil obravnavani na sejah delovnih teles občinskega sveta in sicer na Odboru za 
družbene dejavnosti na seji 16.11.2007 in na Komisiji za statutarna in pravna vprašanja, 
20.11.2007. odbora pa sta zadolžila glede tega, da se pozanima glede nejasnosti in na sejah v 
letošnjem letu, sta odbora ponovno, po pridobitvi mnenja Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve, zasedala in dajeta poročilo občinskemu svetu. 
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Predsednik komisije za statutarna in pravna vprašanja, Igor Adžič je povedal, da je komisija na 
svoji seji, ki je bila 28.04.2008 pregledala odlok in ni bilo predlaganih kakršnih koli bistvenih 
sprememb, se pa je postavljalo vprašaje ali se lahko koncesija za socialno varstveno storitev – 
pomoč družini na domu podeli tudi koncesionarju začetniku. Ker je bilo pridobljeno pozitivno 
mnenje s strani ministrstva in zato občinskemu svetu se predlaga, da ga občinski svet sprejme v 
II. obravnavi. 
 
Predsednik odbora za družbene dejavnosti, Peter Gruškovnjak je povedal, da je odbor na svoji seji, 
ki je bila 24.04.2008, po pridobitvi pozitivnega mnenja ministrstva, o čemer je bilo že govora, 
predlagal občinskemu svetu, da omenjeni odlok v II. obravnavi sprejme oz. potrdi v predlagani 
obliki – odlok je za socialno področje pomemben.  
 
Župan Milan Kerman ugotavlja, da tudi ni bilo nobenih amandmajev, zato se daje odlok na 
glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 187/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja 
koncesije na področju javne službe socialne storitve – pomoč družini na domu na območju 
Občine Beltinci v II. obravnavi. 
 
 
AD 7 - Odlok  o priznanjih Občine Beltinci-I. obravnava 
 
Župan Milan Kerman prosi predsednico komisije za priznanja in nagrade, Regino Sraka, da poda 
poročilo. Regina Sraka je povedala, da je komisija na svoji seji, ki je bila 05.05.2008 sprejela 
sklep, s katerim občinskemu svetu predlaga v sprejem vsebino predloga Odloka o priznanjih 
Občine Beltinci s tem, da naj se v 2. členu odloka v tretji vrstici za besedama »zaščite in reševanja« 
postavi ločilo-vejica in se dodata besedi »na humanitarnem«. V 11. členu odloka pa naj se briše 
drugi odstavek, ki naj se nadomesti z besedilom variante in sicer:«Občinski svet na predlog 
komisije določi število priznanj, ki se vsako leto podelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa.« 
 
Nato je besedo dobil predsednik komisije za statutarna in pravna vprašanja, Igor Adžič, ki je 
povedal, da je na svoji seji, ki je bila 28.04.2008 komisija odlok obravnavala v I. obravnavi -  z 
vsebino se niso ukvarjali bistveno, je pa bilo novo za njih to, da se tudi določena priznanja 
podelijo na ponovni predlog župana, kar je primerljiva praksa v vseh ostalih občinah v Sloveniji in 
se kot tako obravnava. V pavzi pa je prišel predlog župana ,da bi se prvo in drugo obravnavo 
združili in bi se po hitrem postopku v svoji končni obliki,tudi komisija s tem neformalno soglaša, 
formalno pa bodo potem po glasovanju. 
 
Župan Milan Kerman pa glede na pripombe, ki so bile dane od strani komisije za priznanja, so 
verjetno pripombe, ki v skladu z poslovnikom dovoljuje združitev obeh faz in bo predlagal, da se ta 
postopka združita in se preimenuje odlok v predlog za II. obravnavo in sprejem. 
 
Marjan Maučec nima proti združitvi nič, pa ne vidi v odloku posmrtno priznanje, da bi naj 
izostalo. Vendar pa je direktor Venčeslav Smodiš pojasnil da je zajeto v 2. členu (zadnja alineja). V 
5. členu so našteta priznanja, drugi člen pa daje odgovor na to, kar Marjan pravi da ni zajeto. 
Pisno priznanje je mogoče dodeliti tudi posmrtno, tu je odgovor, ni potrebno dodajati. Bo pa podal 
razlog-saj je komisija že prej opozarjala, da je odlok zastarel in ni usklajen z veljavno zakonodajo 
in o evidenci, ki se vodi ter varstvo osebnih podatkov, da je treba paziti tudi na to. Pripombe 
komisije je za akceptirati in je sprejemljivo. Drugi člen pa bi dodal tretjo besedo k humanitarnem 
še besedo »področju«. 
 
Župan predlaga občinskemu svetu, da predlagani odlok spremenimo tako, da je to predlog tudi za 
II. obravnavo. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
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Sklep št. 188/IV: 
Odlok o priznanjih Občine Beltinci se bo sprejemal po hitrem postopku s tem, da se 
upoštevata dopolnitvi v 2. členu in v 11. členu. 
 
 
Nato je župan ob koncu te točke prešel na glasovanje o sami vsebini odloka. 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 189/IV: 
Sprejme se Odlok o priznanjih Občine Beltinci po hitrem postopku s tem, da se v 2. členu 
odloka v tretji vrstici za besedama »zaščite in reševanja« dodata besedi »humanitarnem 
področju«, v 11. členu pa se drugi odstavek  črta in se nadomesti z besedilom variante in 
sicer: »Občinski svet na predlog komisije določi število priznanj, ki se vsako leto podelijo na 
podlagi objavljenega javnega razpisa.« 
 
 
AD 8 - Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Beltinci-Mali rijtar - I. 
obravnava 
 
Župan Milan Kerman je predal besedo predsedniku komisije za statutarna in pravna vprašanja, 
Igorju Adžiču, ki je omenjeni odlok obravnavala na svoji seji 28.04.2008, bil pa je tudi 
obravnavani na Odboru za informiranje: odlok naj se sprejme po II-faznem postopku – pri tem 
odloku hočejo pritegniti širšo javnost s pripombami v nekem času, vendar bi javnost lahko 
obvestil, vendar pa pripombe lahko dajo preko svojega izbranega svetnika predlagajo (to je na 
podlagi statuta in poslovnika), glede vsebine niso imeli pripomb in naj se ga sprejme v I. 
obravnavi.  
 
Venčeslav Smodiš je povedal, da je pravna podlaga za ustanovitev v 105. členu statuta. Sedaj 
veljavni Odlok o občinskem javnem glasilu Mali rijtar je bil sprejeti na seji Občinskega sveta 
Občine Beltinci v letu 2000 in z dopolnitvami v letu 2003. Vendar pa Zakon o javnih glasilih po 
uveljavitvi oz. z uveljavitvijo Zakona o medijih prenehal veljati. V nadaljevanju je podal vsebino 
(člene, ki se spreminjajo in se usklajujejo z veljavnim zakonom o medijih).   
 
Župan sprašuje predsednika komisije, koga bi se naj pritegnilo v javno obravnavo za ta odlok. Igor 
Adžič pravi, da ne bo pisnih vabil, seja je javna in je močen argument za vpoklic, na občinski 
upravi ga pridobi in prenese do komisije član občinskega sveta, kateremu naj zainteresirani preda 
svoje mnenje. Torej podajo se pripombo v roku 15-ih dni od sprejetja odloka v I. obravnavi.  
 
Srečko Horvat ima predlog saj ga zanima, če je mogoče dodati, ker ni člena – pravica do popravka 
oz. ugovora – to naj se upošteva, ali člen če se dopolni ali doda na novo – to je izredno pomembno, 
da je dopisano. Če se držimo samo zakon o medijih, odloka ni potrebno imeti. V 13. členu piše, da 
sprejme pravilnik za plačevanje sejnin…? Meni, da to ni potrebno, saj so določene z občinskim 
pravilnikom in če ostane to noter, lahko pride do zlorab, predlog njegov je, da se 13. člen črta iz 
vsebine. Sejnine vemo kakšne so lahko pri nas v občini. Venčeslav Smodiš daje odgovor Srečku 
Horvatu, da se bo ta možnost proučilo, glede 13. člena in pravilnika za plačevanje-pravi,da je 
lahko preformulirano, da veljajo plačila po pravilniku, ki je v veljavi – vendar je tisti pravilnik za 
tiste, ki so člani občinskega sveta – ampak ni uredniški odbor delovno telo občinskega sveta – 
dodaja Igor Adžič. Ne more biti pravica urednika, direktorjeva, županova, mora biti stvar 
občinskega sveta, ki s sprejetjem tega odloka.   
Kdo bo potem to delal, če se občinski svet odpokliče, dodaja med razpravo Venčeslava Smodiša 
Ivan Mesarič. Pa mu Venčeslav Smodiš daje odgovor, da je ravno včeraj slišal reči, da župan, 
direktor izvajata, kar občinski svet sprejema, torej ali pametne ali slabe ali dobre odločitve.  
 
Župan ugotavlja, da razprave več ni. Predlaga, da se v I. obravnavi sprejme in se pripombe 
proučijo, kar je možno da se doda oz. vključi in se pokliče na tem mestu vse zainteresirane da v 
roku 15 dni predlagajo dopolnitve preko svojih svetnikov oz. skupin ali direktno obvesti komisijo 
za statutarna in pravna vprašanja.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
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190/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila 
Občine Beltinci – Mali rijtar v I. obravnavi s tem, da se proučijo predlogi in pripombi podani 
na tej seji sveta. Odlok se poda v javno obravnavo zainteresirani javnosti, ki se seznani z 
vsebino odloka in poda nanj določene predloge in pripombe v roku 15 dni. 
 
 
AD 9 - Odločanje o oprostitvah plačila za  nezazidano stavbno zemljišče 
 
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš prosi prisotne, da imena upravičencev pri tej točki 
dnevnega reda ne uporabljajo. Predlog je tak kot je. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča določa v 32. členu, da v izjemnih primerih občinski svet odloči, da se oprosti plačilo 
nekaterim zavezancem. Pripravljen je predlog sklepa, ki se naj oprostijo, to so trije in predlog 
štirih zavezancev, ki se ne bi oprostili plačila tega nadomestila. Pred pripravo teh predlogov, bil na 
vezi z predstavniki KS-ov in pridobil informacije glede stanja, ki je ocena socialnega, finančnega 
stanja.  
 
Peter Gruškovnjak upravo opozarja, da pred imeni upravičencev zaporedne številke niso pravilno 
zapisane, zato predlaga, da se to v sklepu upošteva. 
 
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlog dal na glasovanje:  
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.  
 
Sklep št. 191/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, s katerim se: 
a) zaradi slabših socialnih in materialnih razmer  delno ali v celoti oprostijo plačila 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zavezancem, ki ne dosegajo meje socialne 
varnosti in sicer: 
1. Apatič Marija, Beltinci, Pot ob Črncu 3    100 % 
2. Horvat Hedvika, Lipovci 170    100 % 
3. Zver Barbara, Lipa 49    100 %. 
b) ne oprostijo plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zavezancem: 
1. Horvat Marija, Beltinci, Na Kamni 16 
2. Zver Avguštin, Beltinci, Kmečka 14 
3. Zver Marija, Ljubljana, Murnova 6 
4. Žido Franc, Dokležovje, Murska 14. 
 
 
AD 10 - Odločitev o finančnih sredstvih za delo političnih strank in svetniških skupin  ter 
samostojnih svetnikov v letu 2008 
 
 
Direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš je povedal, da Zakon o političnih strankah opredeljuje 
v 26. členu, da lahko lokalne skupnosti financirajo politične stranke. O financiranju političnih 
strank odloči občinski svet ob sprejemu proračuna za vsako proračunsko leto posebej ali s 
posebnim sklepom. Financiranje le-teh je  v naši občini urejeno z Odlokom o načinu financiranja 
političnih strank v Občini Beltinci. V 1. členu je določeno, da se političnim strankam, ki so 
kandidirale kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dodelijo sredstva iz proračuna občine 
sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah. Stranka je upravičena dobiti 
sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50 % glasov, ki so potrebni za izvolitev enega 
člana občinskega sveta. 3. člen odloka pa določa, da sredstva, ki so namenjena za financiranje 
strank, ne smejo presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima občina po predpisih, ki urejajo financiranje 
občine in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog – primerna poraba. V 2. členu 
citiranega odloka so določila o tem, da se višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank 
določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto. Mesečni izračun sredstev za posamezno 
stranko je opredeljen v 4. členu odloka. Občinski svet je leta 2005 sprejel Pravilnik o pogojih za 
delo svetniških skupin v Občini Beltinci. V njem so urejene pravice in obveznosti svetniških 
skupin in samostojnih svetnikov občinskega sveta o uporabi finančnih in drugih sredstev, ki jih 
za njihovo delo zagotavlja občina. Po določbah 16. člena pravilnika svetniške skupine in svetniki, 
za katere stranke prejemajo finančna sredstva iz občinskega proračuna po določilih odloka o 
načinu financiranja strank v občini niso upravičeni do finančnih sredstev potem pravilniku. V 1. 
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odstavku 4. člena pa je vsebovano določilo o tem, da občinski svet določi višino sredstev za delo 
svetniških skupin v proračunu občine za posamezno leto. Višina zneska za posameznega svetnika 
v svetniški skupini je določeno do 20.000,00 SIT oz. 83,45 evrov mesečno in se letno usklajuje s 
povprečno rastjo primerne porabe. Občinskemu svetu se nalaga, da sprejme razdelilnik finančnih 
sredstev, ki jih občina v proračunu za leto 2008 nameni za financiranje političnih strank in za 
delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov občinskega sveta, kot se bodo prisotni odločili. 
 
Župan Milan Kerman je prisotnim pripravil in razdelil kar 3 predloge razdelilnika sredstev in je 
vse tri tudi podrobno predstavil. Obljubil je sicer 5 predlogov, vendar po veljavnem odloku in 
pravilniku ni možno. Celotna vsota za leto 2008 glede na proračun dosega limit 24.457,97 evrov. 
Prvi predlog zajema financiranje političnih strank (zastopanih v občinskem svetu in tistih, ki so 
presegle 50 % praga, kot določa Odlok o načinu financiranja političnih strank v Občini Beltinci, 
po principu prejetih glasov, ostanek sredstev do limita (0,6 % od primerne porabe za leto 2008) se 
razdeli med samostojne svetnike in liste (torej po glasu letno 5,699 evrov: SLS,NSI, SDS, LDS, SD, 
Lista za občino Beltinci, 2 samostojna svetnika, Zeleni Slovenije, ZNS). Drugi predlog predvideva 
razdelitev kot v letu 2007: 0,6 % od primerne porabe, deljeno s skupnim številom glasov na 
volitvah 2006 predstavlja osnovo za en glas letno, katerega potem pomnožimo s skupnim številom 
prejetih glasov za politične stranke (tudi tiste, ki so dosegle več kot 50 % glasov potrebnih za  1 
mandat). Kot svetniško skupino se tolerira Listo za občino Beltinci, ki je po Pravilniku o pogojih za 
delo svetniških skupin v občini limitirana na 103,53 evrov mesečno (torej po glasu letno 5,699 
evrov: SLS, NSi, SDS, LDS, SD, Lista za Občino Beltinci, Zeleni Slovenije, ZNS). Po tretjem 
predlogu v letu 2008 občina ne financira političnih strank in svetniških skupin (obstoječi predpisi 
določajo, da lokalna skupnost lahko financira politične stranke in svetniške skupine). 
 
Ivan Mesarič je povedal, da na odboru za finance so to tematiko takrat ob sprejemu proračuna 
odprli in se uskladili, da tisti, ki so zastopani v občinskem svetu dobijo ta sredstva, tisti pa ki niso 
v občinskem svetu pa ne morejo participirati. Župan obrazlaga odlok iz leta 2003. če odlok 
spremenimo ali? Lahko dodaja župan ampak kot je pač procedura za sprejetje odlokov. 
 
Peter Gruškovnjak, glede na predloge in na besede Ivana Mesariča v njihovih vrstah zagovarjajo, 
da je 18 svetnikov izvoljenih in je vezano na volilni rezultat to je dobro, kar se da iz prvega 
predloga ugotoviti, pa predlaga, da se gre v spremembo odloka, po ključu – izvoljeni svetniki, 
skupine, stranke participirajo na ta sredstva. Za delovanje rabiš sredstva, tisti pa, ki ne sodelujejo 
in ne prevzemajo odgovornosti, ne vidi razloga, zakaj bi dobili sredstva. V njihovi skupini vztrajajo 
pri 18-ih, ta znesek se naj od ZNS in Zeleni Slovenije prenese in porazdeli na vse ostale. Seveda 
župan pravi da se to ne da. Peter Gruškovnjak pa zato predlaga, da se odlok spremeni (novi 
predlog odloka se lahko že pripravi za 14. redno sejo sveta - tako meni, da so samo tako zadeve 
najbolj poštene, tudi v prihodnje, če se kaka svetniška skupina razcepi.  
 
Župan Milan Kerman mu daje pojasnilo – 0,6 % je v strankah ostane, bi izpadli le ZNS in Zeleni in 
bi se preostanek pri listi in pri samostojnih svetnikih poračunati- le pri samostojnih svetnikih in 
pri Listi občine Beltinci, ne more se pa pri strankah dodajati, ker je tam že maksimum. Dobro 
dodaja Peter Gruškovnjak, naj se potem med samostojne svetnike to porazdeli, kdo pa je ostal – 
treba bo dati vlogo, kot se je delalo doslej. Glede razdelitve se potem zmenijo na odboru za 
proračun in finance še dodatno. Tako da bistveno je, da so vsi svetniki, ki so v občinskem svetu 
zastopani pri financiranju zajeti.  
 
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš želi prisotne opozoriti da pri spremembi odloka, bo 
preden bomo dali na sejo sveta, morali pridobiti tolmačenje, kjer je v členu zapisana beseda 
»lahko«. Kako si je tolmačiti v 5.odstavku – če že se izvedejo volitve, se število glasov na volitvah… 
in da stranka, lahko pridobi sredstva … - če je možno, da z to besedo operiramo za tiste stranke, 
ki so izven članov občinskega sveta in dobile več kot polovico glasov, je možno, da participirajo 
lahko.  
 
Peter Gruškovnjak daje repliko na izvajanje Venčeslava Smodiša – glede na strokovnost njegovo, 
bi moral to določilo tega člena že razložiti. Sam ga razume v obeh primerih in sicer: je beseda 
lahko – nismo zakonov pisali, zakonodajalci sestavljajo, imajo fige v žepu in se lahko dela z to 
besedo kar hoče, organ naš bo spremembo odloka, ki bi ga že imeli lahko po hitrem postopku. 
Odbori, ki so pristojni za to, dajo zadevo skozi in predlagajo občinskemu svetu v sprejem. V obeh 
odstavkih 26. členu piše lahko, tako da i sporno, lahko pa se pisno mnenje zaprosi, ampak potem 
ne tako, da se bo na odgovor čakalo mesece – to je potem brez veze. Misli pa, da si je neke vrste 
mnenje gospod Adžič že pridobil. 
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Štefan Ferenčak je podal mnenje njihove svetniške skupine – tudi na odboru za proračun in 
finance je bil prisoten in je svoje mnenje izrazil. Niso proti spremembam odloka kot tudi ne proti 
temu,da samostojni svetniki dobijo sredstva, imajo pa pomisleke in se njim zdi nepravično, če bi 
se zadeva reševala v smislu 1. predloga. Dejstvo je, da je druga najmočnejša lista NSi prejela z 4 
svetniki in ni pošteno, da bi ohranila in svetnika, ki sta pozneje postala samostojna dodatno še 
dobila sredstva. Če je prav razumel je imel tudi Peter pomisleke, če se bo karkoli dogajalo, naj 
poskušajo biti pravični. Če bi se prvi predlog šel na glasovanje bi bila njihova svetniška skupina 
LDS proti-želijo le poštenost. 
 
Iz razprave se vidi, dodaja župan, bi naj šlo do spremembe odloka, ki bi se na naslednji seji (14.) 
obravnavalo, zato iz procedure umika to točko dnevnega reda. Ali po pridobitvi mnenja sprašuje 
svetnike direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš ali prej – ker vedno to pravite, da bi direktor 
to že moral narediti in podobno. Želi še dodati, da občani gledajo seje in ga vedno opominjajo, naj 
se oglasi – ko ga povozijo in poščijejo, v tem primeru beseda lahko v enem odstavku, če se 
občinski svet odloči, da bo financiral, drugič ima potem lahko drugi pomen. Sam si kot 
univerzitetno diplomirani pravnik ne upa reči in trditi sto procentno, da je lahko povišani tako ali 
drugače, s profesijo, na katero imajo včasih svoje pripombe, ne njemu enaki, jim je to moral 
povedati.  
 
 
AD 11 - Sprejem programa ukrepov državnih  pomoči v kmetijstvu v letu 2008 
 
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš, ki je na seminarju bil v Moravskih Toplicah in je 
pridobil določena stališča. Proračun za leto 2008 je namenjen tudi za dodeljevanje pomoči na 
področju ohranjanja razvoja kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v občini predvideva v svojih 
postavkah sredstva v višini 75.950,00 evrov. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na 
področju ohranjanja razvoja kmetijstva in podeželja je pravna podlaga, na podlagi katerega se 
sredstva dodeljujejo. Pridobila si je občina tudi pozitivna mnenja ministrstev, tako da se le-ta sme 
izvajati v predloženi obliki. Na posvetu tudi, na katerem je bil, da se jih lahko do 20 % lahko 
poviša do plana leta 2014, le višje ne. Občinski svet sprejme na predlog odbora za kmetijstvo 
program ukrepov državnih pomoči v kmetijstvu – torej za katera področja se bo pomoč 
dodeljevala. Odbor je imel svojo sejo  14.02.2008 in tam je bil pripravljen predlog programa 
ukrepov. Direktor je predstavil ukrepe, ki so zapisani v predlaganem predlogu sklepa, ki so v 
skladu s pravilnikom.  
 
V nadaljevanju je župan predal besedo predsedniku odbora, Stanku Glavaču, ki je podrobno 
predstavil vsebino zapisnika zadnje seje odbora, kjer so bili sprejeti sklepi za izvajanje ukrepov s 
področja kmetijstva v letu 2008 (sklep št. 16) 
 
Razprave pri tej točki ni.  
 
Župan daje predlog sklepa, ki ga podal predsednik odbora Stanko Glavač, da se osebna 
proračunska postavka v proračunu formira (iz zapisnika odbora za kmetijstvo in prehrano in sicer 
sklep št. 16 – točka 4). 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.  
 
Sklep št. 192/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci na predlog odbora za kmetijstvo in prehrano potrjuje 
sofinanciranje ukrepa pomoči za vzdrževanje godnosti tal (kacifikacija) in s tem varovanje 
podtalnice iz proračuna Občine Beltinci za leto 2008 – kot posebna proračunska postavka in 
sicer: 

a. sofinanciranje nakupa apnenca v skupni višini 50.000,00 evrov (sredstva  se 
izplačujejo do 30.07.2008 – I. del in do 10.12.2008-II. del); 

b. sofinanciranje analize zemlje v skupni višini 9.000,00 evrov (sredstva se izplačujejo 
do 10.12.2008). 

 
 
 V nadaljevanju te točke župan Milan Kerman predlaga v sprejem predlog sklepa, ki je bil na 
predlog odbora za kmetijstvo pripravljen v gradivu za to točko dnevnega reda s spremembo, da se  
pri ukrepu – pomoč za arondacije skupna okvirna višina za izvedbo tega ukrepa popravi in 
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pravilno glasi: 4.000,00 evrov. Formira se nova proračunska postavka, kot je bilo izglasovano v 
sklepu 192/IV. 
 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 193/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za kmetijstvo in prehrano predlagani 
Program ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Beltinci za leto 2008, predvidenih v  8., 10. in 11. členu Pravilnika o 
dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Beltinci. 
  
Za ukrep iz 8. čl. pravilnika: »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo«-
stroški nakupa rastlinjaka je pomoč do največ 10 % vrednosti oz. upravičenih stroškov.  
Okvirna skupna višina sredstev za ta ukrep skupaj je:  5.000,00 Eur. 
  
Za izvedbo ukrepa »Pomoč za plačilo zavarovalnih premij« (10. čl. pravilnika) se predvidi 
intenzivnost pomoči: 10% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije za 
zavarovanje kmetijskih plodov in posevkov in  skupna  okvirna  višina sredstev za ta ukrep: 
7.000,00 Eur. 
  
Ukrep »Pomoč za arondacijo (zaokrožitev) zemljišč« (11.čl. 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: 4.000,00 Eur. 
 
Na predlog odbora za kmetijstvo in prehrano se potrjuje sofinanciranje ukrepa pomoči za 
vzdrževanje godnosti tal (kacifikacija) in s tem varovanje podtalnice iz proračuna Občine 
Beltinci za leto 2008 – kot posebna proračunska postavka in sicer: 

c. sofinanciranje nakupa apnenca v skupni višini 50.000,00 evrov (sredstva  se 
izplačujejo do 30.07.2008 – I. del in do 10.12.2008-II. del); 

d. sofinanciranje analize zemlje v skupni višini 9.000,00 evrov (sredstva se izplačujejo 
do 10.12.2008). 

 
Župan Milan Kerman sprašuje svetnike in svetnice, glede na to, da je seja največ 5 ur in ker  je 
ura 23.00, ali se s sejo nadaljuje z 6 točkami ali se seja prekine in nadaljuje v ponedeljek, 
12.05.2008. 
 
Peter Gruškovnjak je predlagal, da bi do polnoči sejo zaključili, Valerija Žalig se je opravičila. 
 
Župan Milan Kerman daje na glasovanje predlog, da se s sejo nadaljuje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 9, PROTI: 9. 
 
Sklep št. 194/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci je sprejel sklep, da se z 13. redno sejo nadaljuje.  
 
Štefan Ferenčak se ne strinja, da se spreminja pravila, enkrat smo proti, drugič spet drugače – 
pravila naj bodo za vse enaka – nekateri hodijo delat in se zadeve spet zavlečejo čez polnoč – biti 
vedno enaki in pravil se je treba držati.  
 
AD 12 - Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Beltinci 
 
Župan Milan Kerman je povedal, da je član in predsednik Nadzornega odbora Občine Beltinci 
Dejan Klemenčič podal pisno odstopno izjavo in je bil na 2. izredni seji tudi s sprejetim 
ugotovitvenim sklepom sveta razrešen. Citirani sklep, ki je bil vročen imenovanemu je postal 
pravnomočen, saj imenovani zoper njega ni vložil tožbe na upravno sodišče. Po nastanku situacije 
kot je, je Nadzorni odbor ostal brez enega svojega člana, zato je komisija za mandatna vprašanja 
pozvala odbore političnih strank, samostojne svetnike in svetniške skupine, da v določenem roku 
predložijo predloge kandidatov za nadomestnega člana nadzornega odbora.  
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Peter Dugar, predsednik komisije je povedal, da je dne 03.04.2008 komisija na svoji 13. redni seji 
med drugim obravnavala tudi predlog za nadomestnega člana nadzornega odbora, ki je bil 
posredovani v pisni obliki s strani OO SD Beltinci. Ugotovljeno je bilo, da je prispeli predlog 
pravočasen in pravilen ter da izpolnjuje vse v pozivu zahtevane pogoje. Komisija tako z svojim 
sklepom občinskemu svetu predlaga, da imenuje za nadomestnega člana NO, kandidata Zdenka 
Škrabana, roj. 11.04.1981, stanujočega v Dokležovju, Železniška ul. 14.  
 
Do današnje seje novega predloga ni bilo, tudi sedaj nobenega predloga ni, ugotavlja župan Milan 
Kerman. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 195/IV: 
Za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Beltinci se imenuje ZDENKO ŠKRABAN, 
roj. 11.04.1981 iz Dokležovja, Železniška ul. 14, 9231 Beltinci.  
Mandat nadomestnemu članu nadzornega odbora traja do izteka sedanjega mandata članom 
občinskega sveta oz. do razrešitve. 
AD 13 - Poročilo o vodooskrbi in kakovosti pitne vode v Občini Beltinci in Potrditev 
programa oskrbe s pitno vodo za leto 2008 
 
 
1. Poročilo o vodooskrbi – poroča Janez Senica, v.d. direktor JKP Komune d.o.o. Beltinci: 
V Komuni Beltinci d.o.o. izvajamo gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo na območju 
občine Beltinci. Po pogodbi z Občino Beltinci upravljamo Vodovodni sistem občine Beltinci, iz 
katerega se s pitno vodo oskrbuje okoli 6770 prebivalcev občine Beltinci, kar predstavlja 78 % 
vseh prebivalcev občine Beltinci. Oskrbovano območje sistema obsega poselitvena območja v KS 
Beltinci, Bratonci, Gančani, Ižakovci, Lipa in Lipovci, ki so sestavni del občine Beltinci. V sklopu 
vodovodnega sistema so naslednji objekti: 
- Črpališče Hraščica z vodnjakom V1/02 – ki predstavlja glavni vodni vir pitne vode. Vodnjak 
zajema podzemno vodo iz vodonosnika, katerega litološko zgradbo sestavljajo peščeni prodi, 
prodni peski in peski. Zajeta podtalnica se kot pitna voda s potopno črpalko črpa neposredno v 
omrežje do uporabnikov. Problemov v zvezi z zagotavljanjem zadostnih količin vode iz vodnega 
zajetja v letu 2007 ni bilo.  
- Klorna postaja - je locirana neposredno ob črpališču Hraščica in namenjena dezinfekciji vse 
črpane vode, ki se iz črpališča dovaja v omrežje. Za dezinfekcijo vode je namenjen plinski klor, ki 
se v vodo dovaja avtomatsko glede na pretok vode. Klorni sistem vzdržujemo tako, da je v stalni 
pripravljenosti za delovanje. V letu 2007 smo klorni sistem občasno vključevali v obratovanje 
tako, da se je na mestu doziranja vzdrževala koncentracija 0,1 mg/L preostalega prostega klora, 
drugače pa potrebe po kloriranju vode ni bilo. 
- Vodovodno omrežje - v sklopu katerega je 27.640 m primarnih povezovalnih cevovodov in 46.110 
m sekundarnih cevovodov. Na vodovodnem omrežju v letu 2007 nismo beležili  nobenih 
pomembnejših okvar. 
- Vodovodni stolp Beltinci s kapaciteto 100m3, ki deluje v navezavi z črpališčem Hraščica, pri 
čemer podatek o višini gladine vode v vodovodnem stolpu služi za regulacijo črpalke v črpališču 
Hraščica. 
V letu 2007 smo uporabnikom na oskrbovanem območju distribuirali skupno 290.400 m3 vode, 
od tega 247.162 m3 (85,1%) in 43.238 m3 (14,9%) ostalim uporabnikom.  
V črpališču Hraščica smo načrpali 341.707 m3 vode, od tega je bilo vodnih izgub na omrežju 
51.307 m3 (15 %). V sklopu notranjega nadzora po sistemu HACCP imamo za spremljanje 
skladnosti pitne vode z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, 19/04, 35/04, 26/06, 92/06) 
vpeljan reden odvzem vzorcev za laboratorijske preskuse pitne vode. Notranji nadzor nad 
skladnostjo pitne vode opravljamo v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo iz Murske 
Sobote, ki za nas odvzema vzorce pitne vode za laboratorijske mikrobiološke in fizikalno-kemijske 
analize, daje ocene o skladnosti analiziranih vzorcev in med drugim vsako leto pripravi tudi letni 
plan vzorčenja pitne vode. V letu 2007 so se vzorci pitne vode odvzemali v načrtovanem obsegu. 
Vzorci so se odvzemali na 7, že stalnih mestih vzorčenja, to je na zajetju v črpališču Hraščica in 
javnih objektih na omrežju (kjer se voda uporablja): Vrtec Beltinci, Vrtec Lipovci, Vrtec Gančani, 
Gostilna Piramida v Bratoncih, Gostilna pri Ančki v Ižakovcih in Maksi bar v Lipi. V notranjem 
nadzoru je bilo v letu 2007 za mikrobiološke preiskave odvzetih skupno 21 vzorcev, od tega 11 
vzorcev na zajetju v črpališču Hraščica in 10 pri uporabnikih na omrežju. Vsi odvzeti vzorci so bili 
preiskani v obsegu občasnih mikrobioloških preskusov, ki so obsegali določevanje skupnih 
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koliformnih bakterij, števila mikroorganizmov pri 22 ºC in 37 ºC, E.coli in enterokokov. Med 
mikrobiološkimi vzorci je bila pri enem vzorcu izkazana neskladnost z zahtevami pravilnika o pitni 
vodi zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Neskladen vzorec je bil odvzet pri uporabniku na 
omrežju, vzrok neskladnosti pa je bilo verjetno interno hišno omrežje. Kot ukrep za odpravo te 
neskladnosti je bilo v skladu z priporočili Inštituta za varovanje zdravja Ljubljana opravljeno 
izpiranje hišnega omrežja. Po izpiranju je bil odvzet kontrolni vzorec, pri katerem je bila izkazana 
skladnost z zahtevami pravilnika o pitni vodi. V letu 2007 je bilo za fizikalno kemijske preskuse 
pitne vode v notranjem nadzoru odvzetih skupno 9 vzorcev pitne vode, od tega 6 vzorcev na zajetju 
v črpališču Hraščica in 3 vzorci pri uporabnikih na omrežju. Pri vseh vzorcih so bile opravljene 
preiskave naslednjih rednih parametrov: barva, vonj, motnost, pH-vrednost, elektroprevodnost, 
amonij, nitriti, kloridi in oksidativnost. Med odvzetimi vzorci pitne vode se je poleg navedenih 
parametrov v 3 (treh) vzorcih dodatno določevala še vsebnost železa in mangana, v 3 (treh) vzorcih 
pa vsebnost nitratov in pesticidov. Vzorčenje pitne vode za celovita občasna kemijska preskušanja 
v okviru notranjega nadzora v letu 2007 ni bilo planirano. Vsi odvzeti vzorci so bili glede na 
opravljena preskušanja skladni z zahtevami pravilnika o pitni vodi. V letu 2007 je bila v 
notranjem nadzoru pri enem vzorcu za mikrobiološke preskuse izkazana neskladnost pitne vode 
pri koliformnih bakterijah. V vzorcu pitne vode so bile ugotovljene koliformne bakterije same, brez 
E.coli in/ali enterokokokov, kar kaže, da verjetno ni šlo za fekalno onesnaženje in je najverjetnejši 
vzrok za to neskladnost bil v internem hišnemu omrežju. Izvedeni so bili ustrezni ukrepi za 
odpravo neskladnosti, kar je bilo potrjeno s odvzemom kontrolnega vzorca, ki je bil ustrezen. Na 
podlagi rezultatov spremljanja skladnosti pitne vode v okviru notranjega nadzora, v splošnem 
zaključujemo, da bila oskrba s pitno vodo iz Vodovodnega sistema občine Beltinci v letu 2007 iz 
zdravstvenega vidika ustrezna. 
 
2. program oskrbe s pitno vodo za leto 2008-podrobno predstavil v.d. direktor Janez Senica 
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, 35/06) v 28. členu določa, da se mora javna služba 
oskrbe s pitno vodo izvajati v skladu s programom oskrbe s pitno vodo, ki ga pripravi upravljavec 
javnega vodovoda za območje izvajanja javne službe. Program smo pripravili  v skladu z navodili, 
ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. Pri vsakem poglavju smo izpolnili tabele s 
predpisanimi podatki ter opisali vsebine. 

Program oskrbe s pitno vodo vsebuje podatke o: 
1. naseljih in številu prebivalcev na oskrbovanem območju, kjer se zagotavljajo storitve javne 

službe; 
2. dolžini cevovodov sekundarnega, primarnega in transportnega vodovoda, ki ga upravljamo; 
3. vrstah in številu objektov in opreme javnega vodovoda; 
4. javnem hidrantnem omrežju in njegovem vzdrževanju; 
5. vodnih virih pitne vode in črpališčih za odvzem pitne vode; 
6. zasebnih vodovodih, za katere zagotavlja vodenje evidenc in strokovno pomoč; 
7. zdravstveni ustreznosti pitne vode v javnem vodovodu; 
8. količinah iz vodnih virov odvzete vode; 
9. označevanju vodovarstvenih območij in izvajanju ukrepov varstva vodnega vira pitne vode; 
10. celotni količini, ki jo odvzemajo uporabniki storitev javne službe na območju posameznih 

naselij; 
11. celotni količini pitne vode in namenu rabe pitne vode, ki jo iz javnega vodovoda odvzemajo 

osebe, ki niso uporabniki storitev javne službe; 
12. javnih površinah, za katere čiščenje oziroma namakanje se zagotavlja vodo iz javnega 

vodovoda; 
13. rednem obveščanju in drugih načinih seznanjanja uporabnikov storitev javne službe o 

pogojih oskrbe s pitno vodo; 
14. načrtu zmanjševanja vodnih izgub javnega vodovoda; 
15. načrtu zagotavljanja rezervnih vodnih virov in razvojnemu načrtu javnega vodovoda; 

 
Kot upravljavec javnega vodovoda bi morali na ministrstvo posredovati z občino usklajen in 
potrjen program oskrbe s pitno vodo za leto 2008 do 31.12.2007. Ker tega nismo storili, nas je 
Ministrstvo z dopisom z dne 21.04.2008 opozorilo, da to storimo v roko 30 dni od prejema tega 
dopisa. Občinskemu svetu se torej predlaga, da potrdi program oskrbe s pitno vodo, ki je bil 
predstavljen.  
 
Župan Milan Kerman ugotavlja, da razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan Milan Kerman dal 
predloga sklepov na glasovanje. 
 
a) glasovanje o poročilu kakovosti pitne vode:  

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
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Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 196/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci je sprejel poročilo o kakovosti pitne vode iz vodovodnega 
sistema Občine Beltinci za leto 2007 in poročilo o problematiki vodooskrbe v Občini 
Beltinci v letu 2007. 
 
b) glasovanje o programu oskrbe s pitno vodo: 

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 197/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje Program oskrbe s pitno vodo za leto 2008, ki ga je 
pripravilo Javno komunalno podjetje Komuna Beltinci d.o.o. 
 
 
AD 14 - Letno poročilo o poslovanju Komune Beltinci d.o.o. v letu 2007 
 
Pri tej točki dnevnega reda je letno poročilo podrobno predstavil v.d. direktor Janez Senica 
(tabelarno) kot tudi je podal obrazložitve k finančnim izkazom za leto 2007. 
 
Javno podjetje Komuna Beltinci d.o.o. je bilo registrirano 18.04.2001. Ustanovitelj podjetja je 
Občina Beltinci, ki je 100% lastnik podjetja. Vse do danes v podjetju ni zaposlenih za nedoločen 
delovni čas, ampak so zaposleni za določen delovni čas le delavci preko javnih del in programa 
težje zaposljivih (ESS), delavka v upravi podjetja in ena invalidna oseba. Računovodske in 
knjigovodske storitve za javno podjetje opravlja ustanovitelj.  
Področje delovanja podjetja je: 

- upravljanje z vodovodnim sistemom občine Beltinci ter oskrba s pitno vodo občanov v 
naseljih občine, razen Melinec in Dokležovja; 

- organiziranje in izvajanje javnih del za potrebe urejanja javnih površin v občini, urejanje 
romskih naselij in prevoz potnikov z brodom na reki Muri; 

- upravljanje z CATV sistemom. 
Na posameznih dejavnostih so bili doseženi naslednji poslovni rezultati: 

a)Vodovod: V letu 2007 je bilo izkazanih za 77.709,50 EUR prihodkov iz naslova vodarine, 
46.391,19 EUR neposrednih (direktnih) stroškov in 3.777,28 EUR posrednih (indirektnih) 
stroškov. Tako znaša pozitivni poslovni rezultat 27.541,10 EUR. V strukturi direktnih odhodkov 
predstavlja električna energija 18,55 %, tekoče vzdrževanje vodovoda 22,78 %, pogodbena dela pri 
popisu vode 5,41 %, analize vode 9,78 %in vodna povračila (plačane tudi za izgube na sistemu) 
43,78 %. Prihodki iz vodarine predstavljajo 48,78 % skupnih prihodkov iz dejavnosti oz. 22,65 % 
od vseh prihodkov podjetja. 
 
b) Kabelski sistem – CATV: Prihodki (fakturirana realizacija) so na področju CATV znašali 
81.499,89 EUR. Direktni stroški so izkazani v višini 104.915,47 EUR, indirektni (posredni) pa v 
višini 3.961,52 EUR. Upoštevajoč prihodke in odhodke ugotovimo negativen poslovni rezultat na 
CATV dejavnosti v višini 27.377,10 EUR. V strukturi odhodkov na CATV dejavnosti predstavlja 
porabljena električna energija 4,16 % vseh neposrednih odhodkov, vzdrževanje CATV sistema 
27,17 % in delovanje CATV sistema (SAZAS programi, interni kanal) 68,67 % neposrednih 
odhodkov. Prihodki iz CATV dejavnost predstavljajo 51,17 % vseh prihodkov iz dejavnosti oz. 
23,75 % od prihodkov podjetja. Pri tej dejavnosti bo potrebno podrobno razčleniti stroške 
delovanja CATV sistema in ugotoviti, kako obstoječa cena pokriva te stroške in ustrezno korigirati 
ceno storitve. 
 
c) Drugi obdavčljivi prihodki: V strukturi prihodkov iz dejavnosti predstavljajo 0,05 % 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 Beltinci in Zavoda za 
zaposlovanje znašajo 32,55 % od vseh prihodkov podjetja. V tekočih transferih podjetja v višini 
41.273,15 EUR oz. 12,03 % vseh prihodkov so zajeti materialni in ostali stroški javnih del. 
Upoštevajoč razporeditev posrednih stroškov na javna dela v višini 8.935,37 EUR izkazujejo le-ta 
negativni poslovni rezultat v višini 1.343,80 EUR. Tako zanaša skupni izkaz uspeha po 
dejavnostih izgubo v višini 1.100,17 EUR: 
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d) Osnovna sredstva: Nepremičnine na podjetju Komuna Beltinci d.o.o. so pridobljene iz sredstev 
od ustanovitelja, to je Občine Beltinci. Vsa oprema je nabavljena iz sredstev javnega podjetja 
Komuna Beltinci d.o.o.. 
 
e) Investicijsko vzdrževanje in upravljanje z vodovodom in CATV omrežjem: V okviru 
podjetja Komuna Beltinci d.o.o. izvajamo pogodbeno investitorstvo za investicije, ki jih je z ozirom 
na dejavnost podjetja smiselno izvajati preko le-tega. V okviru investicijsko-vzdrževalnih del 
(intervencijska menjava) je bilo zamenjanih 21 vodomerov (Beltinci, Gančani, Lipovci, Bratonci) in 
en hidrant v Beltincih. V črpališču Hraščica je bila zgrajena ograja okoli transformatorska postaje 
in črpališča. 
 
Na področju CATV smo ponudbo razširili z novim programom ŠPORT KLUB, STIGMAFLEX cevi so 
bile položene na mestih, kjer so se izvajala gradbena dela (križanaj cest), izvedena je bila 
rekonstrukcija CATV postaje, izvedeno je bilo popravilo CATV linij (ojačevalci in kabli) na relaciji 
proti Melincem, Lipi in v Gančanih 
 
Na področju urejanja javnih površin preko javnih del ureja tehnično-administrativna dela delavec 
občinske uprave, medtem ko je sama izvedba del in nadzor vezana na koordinatorje po krajevnih 
skupnostih. 

 
V okviru investicijsko-vzdrževalnih del na vodovodnem sistemu Občine, kjer je dobavitelj vode 
podjetje Komuna, smo največ poudarka dali: 
- spremljanju in zagotavljanju kakovostne vode v okviru HACCP sistema za upravljanje v 

vodovodnem sistemu – dopolnjevanje HACCP sistema; 
- zamenjava in dograditev 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 743 vodomerov; 
- izterjava neplačanih računov z lastno angažiranostjo računovodske službe. 
 
Na področju kvalitetne pitne vode je bilo v letu 2007 v okviru notranjega nadzora odvzetih 21 
vzorcev za mikrobiološke in 9 vzorcev za kemične preskuse. Vsi vzorci za fizikalno-kemične 
preskuse so bili glede na opravljena preskušanja skladni z zahtevami pravilnika o pitni vodi.  
Med mikrobiološkimi vzorci je bila pri enem vzorcu izkazana neskladnost zaradi prisotnosti 
koliformnih bakterij. Neustrezen vzorec je bil odvzet pri uporabniku na omrežju, vzrok 
neustreznosti je bil v internem hišnem omrežju. Kot ukrep za odpravo neskladnosti je bilo 
opravljeno izpiranje internega hišnega omrežja. Po izpiranju je bil odvzet kontrolni vzorec, pri 
katerem je bila izkazana skladnost z zahtevami pravilnika o pitni vodi.  
Upoštevajoč navedeno je bila kvaliteta pitne vode v letu 2007 zadovoljiva in ustrezala zahtevam 
»pravilnika o pitni vodi«. 
Na podlagi veljavnih predpisov moramo zagotavljati kakovost pitne vode v skladu z smernicami 
dobre higienske prakse in postavljenim HACCP načrtom, kar pomeni, da moramo obvladovati 
kontrolne točke, kjer obstaja možnost onesnaženja vode in to preprečevati. V tem okviru smo 
poleg rednih odvzemov vzorcev vode za laboratorijska preskušanja v letu 2007 izvajali tudi: redne 
preglede in vzdrževanje črpališča Hraščica. To je obsegalo redno spremljanje delovanja črpališča 
(evidentiranje obratovalnih parametrov) in vzdrževanje ustrezne urejenosti in čistoče objekta in 
pripadajočih zunanjih površin. Dela so obsegala tekoče čiščenje vseh vnesenih nečistoč v jašek 
(črvi, gliste, delci listja, blata), redno odstranjevanje nacednih voda iz drenažne poglobitve, 
pometanje platoja vodnjaka, pobiranje smeti v neposredni okolici, košnje trave in podobno. V 
mesecu novembru 2007 je bil opravljen redni servisni pregled elektro in elektronske opreme za 
regulacijo in krmiljene delovanja črpališča. Pregled je opravilo podjetje Micromedica iz Radenec, s 
katerim smo v letu 2006 sklenili pogodbo o rednem servisnem vzdrževanju.  
Redni preglede in vzdrževanje klorne postaje. Klorno postajo vzdržujemo tako, da je v stalni 
pripravljenosti za delovanje. Zato tedensko preverjamo delovanje klorirnega sistema in stanje 
klorne instalacije. V mesecu juniju 2007 je bil zaradi ugotovljene okvare na sistemu opravljen 
izredni servis analizatorja, ki ni deloval zaradi korodirane bakrove elektrode. Sočasno je bil 
opravljen tudi redni preventivni servisni pregled celotne merilno-regulacijske opreme in opravljena 
posodobitev programa za PCL. V mesecu oktobru 2007 je bil opravljen še redni preventivni 
servisni pregled in vzdrževanje ostalih klornih instalacij in napeljav v klorni postaji. Vso servisno 
vzdrževanje je bilo izvedeno s strani pooblaščenega serviserja Controlmatik ABW iz Domžal, s 
katerim imamo sklenjeno pogodbo. 
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Za poskusno črpališče št. 2 (ČRP-2) je bilo v letu 2007 s strani ZZV Murska Sobota pridobljeno 
pozitivno mnenje glede primernosti vode za uporabo v pitne namene. Opravljena je bila tudi 
hidrogeološka študija za ČRP-2, ki je podlaga za pridobitev vodnega dovoljenja.  
 
Finančni izkazi: Prihodki (vodarina, prihodki za CATV, drugi prihodki, prihodki od dejavnosti, 
javno finančni prihodki): 343.119,52 evra. Odhodki (neposredni stroški vodovoda, skupaj 
neposredni stroški CATV, posredni stroški, javna dela): 344.219,69 evrov. Torej bančni dobiček 
znaša: -1.100,17 evrov.  
 
V skladu s standardom 35.3. smo v letu 2007 knjižno uskladili dolgoročno 
akumulirane presežke prihodkov iz prejšnjih let (sredstva v upravljanju in 
obveznost do ustanovitelja). Amortizacijo za sredstva ustanovitelja (vodovodi) smo v celoti 
knjižili v breme dolgoročno odloženih prihodkov (doba koristnosti je 20 let). 
Za amortizacijske stopnje za lastno opremo smo uporabili maksimalne stopnje po 
ZDDPO. Kot sodilo za razmejitev posrednih stroškov smo uporabili ključ deleža 
posameznih prihodkov glede na skupne prihodke. 
Javno podjetje je v 100 % lasti ustanovitelja - Občine Beltinci. 
Podjetje Komuna nima zaposlencev za nedoločen čas. 
Za določen čas so zaposlene 3 osebe, stroške plač pokriva ustanovitelj s 
tekočimi transferi. 
Evropski socialni sklad je sofinanciral skupno 8 programov - (3 v obdobju 2006/07 
in 5 v obdobju 2007/08) 
Ostali zaposlenci so vključeni v enoletne programe javnih del s tem, da je naročnik 
program Občina Beltinci, javno podjetje pa le izvajalec. 

 
Marjan Maučec, predsednik Nadzornega sveta je povedal, da so to poročilo pregledali, obravnavali 
na svoji seji in prosili, da se uvrsti na sejo sveta. Gospod Senica je izčrpno podal poročilo. 
Problemi so največji na področju CATV, da so prihodki majhni glede na stroške, pa glede na to da 
zadeve niso urejen in slika ni taka kot bi morala biti dokler se pomanjkljivosti ne odpravijo, se 
priprav v programu finančna konstrukcija, da se to uredi in poziv je bil, da se čim prej pristopi k 
rešitvi pravnega statusa CATV – kar gre za upravljanje in ne za lastništvo. 
 
Srečko Horvat je povedal, da se ne bo kar bo kritiziral, nanašalo na direktorja Komune ampak na 
druge akterje, ki so krivci, da je stanje pri nas tako kot je v Komuni. Poročilo če se pregleda je 
površno, da ga eno društvo, ki ima 1000 evrov letnega prometa prihodke in odhodke bolj 
podrobno razčleni – bo govoril o CATV. Prihodki so opisani v treh postavkah je opisano teh 
sredstev. Isto je z odhodki CATV so tudi opisani v treh postavkah. Premalo konkretizirano, ljudem 
je treba povedati, da je 30.000 evrov izgube na CATV, to je vseh 5 let kar je sistem v nelegalnem 
upravljanju Komune (nezakonitem). Način prenosa na Komuno je bil nelegalen in nezakonit. 
Ubogi predstavniki KS-ov so takrat s strahom dvignili roke, da se strinjajo s prenosom na Komuno 
Beltici, ker so dobili zagroženo, da ne bodo imeli signala, če ne bodo podpisali. To je bilo v 
prejšnjem mandatnem obdobju, kjer so bili prisotni isti akterji tako kot so zdaj poleg tako v 
Komuni kot v odboru za informiranje. Ne ve, kaj je delal vseh 5 let NO, da je ugotavljal, da se 
vsako leto večja izguba na tej postavki, kaj je ugotavljal on? In pri 30.000 evrov izgube, predlaga, 
da se to finančno poročilo naj od strani občinskega sveta sedaj sprejme? Če to odgovornost 
zavzamejo na sebe, vsaka jim čast. Bo glasoval proti tudi z obema rokama, če bi lahko. Zakaj se 
ukvarja izguba, predsednik programskega sveta, povedal,da je 5 evrov polna kapa, da ostaja, ker 
če se legalno plačuje ne more ostajati sredstev, kar dvomi. 2, 9 evrov za licenčnine in avtorske 
pravice in še Šport klub če se je vključil 3,5 evre gre za licenčnine, brez drugega. Tudi ni dobil 
odgovora in ga večkrat postavil, po katerem zakonu bil prenos 100 % privatne lastnine ki je CATV 
v občni privatna lastnina, preneseni v upravljanje Komuni, ki se poleg tega s tem ne sme ukvarjati 
– pri naslednji točki je podtaknjena doregistracija Komune, da bi se lahko s tem ukvarjala, ona bi 
se s tem ukvarjala, pa ji lastniki niso dali do sedaj še soglasja ali dovoljenja, da se lahko s tem 
ukvarja. In kako bodo ljudem obrazložili to izgubo, po zborih občanov se izvajajo v petih letih se 
izvedli trije (to je res nadzvočna hitrost), tam se ljudi prepričuje in se jim resnica nikoli ne pove v 
oči, kaj je prava, kakšno je stanje, zakaj je do tega stanja prišlo, ker nekomu to paše, mu 
odgovarja, da ima stvari v svojih rokah. Verjetno so videli na internetu računsko sodišče izvaja 
nadzor nad delom Komune v letu 2005-2006 – so težko pričakovani rezultati, upa, da bo prišlo do 
tega konca. Kot je že povedal, bo glasoval proti temu sprejetju poročila upa, da bo prava resnica in 
stvari dorečene na tem področju tudi, da bodo akterji za to tudi odgovarjali tako pred zakonom kot 
pred občani. 
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Marjan Maučec je kot predsednik nadzornega odbora pojasnil, da če kdo razume delo nadzornega 
sveta, želi pojasniti, da je delo odbora tako, da zastopa interese lastnika –izguba je 1700 evrov, če 
pa bi hoteli pozitivni rezultat, je to, da bi dejansko dvignili naročnino, bi ljudje več plačevali in bi 
podjetje imelo dobiček in bi plačala kot vsaka družba davek – to je poanta gospoda svetnika, ki 
vehementno grozi, kako se nadzorniki obnašajo. Nadzorniki se obnašali v nivoju- da so zakonitost 
poslovanja pregledovali in v vseh teh letih je bil gospod Senica nadzorovani in je zadeve izvajal – 
poročilo je dajal on in delo je v redu opravljal, nadzorni odbor je poročila pregledal. Glede na 
probleme ki jih kot v.d. direktor prikazal, firma glede na vso to problematiko ne more ustvarjati 
dobička. Kar je res je to, da do rešitve pravnega statusa ni prišlo, a nadzorni za to ni kriv, to 
zadevo je le nadziral, zato pa ta točka kot vsako leto in je rezultat vedno na nuli. Če pa ima 
svetnik probleme, da bi s tem upravljal in da bi ljudje več plačevali, naj poskuša speljati in 
narediti, a on je bil v prejšnjem svetu v poziciji, ko se je prenašalo na Komuno, tako da je sokriv 
tudi on. Prav tako je bil  v odboru za informiranje zelo prizadeven in aktiven. Je pa bilo najboljše 
njegovo izvajanje na zadnji seji, ko je politično opcijo obtožil za vse zadeve, danes je obsodil 
nadzorni odbor, treba gledati opcijo in številke, negativen rezultat pri CATV- potem je treba 
povedati, da se ceno dvigne, plače direktor ni dobil, okoristil se ni nihče ker ni zaposlenih, če ni 
dobička tudi ne more nihče ukrasti, če pa misli, da je za to minus, naj  pove, v kateri postavki je 
kdo kaj vzel.  
 
Igor Adžič je povedal, da se sicer pri tej točki ni želel oglašati, vendar pa nekatera izvajanja 
gospoda Horvata terjajo, da se mu končno enkrat, da mu pove, kar si misli. On govori demagoško, 
na pamet, brez argumentov, je tudi pri nekaterih zadevah sodeloval. V tem mandatu je zelo 
užaljen, da ni bil potrjen v odbor za informiranje s strani občinskega sveta, zato je tudi 
nenapovedano kot kulturna praksa prišel tudi na ta odbor in ga vseeno sprejeli z odprtimi rokami 
sprejeli medse. Tako kot so v letu 2003 z odprtimi rokami sprejeli razsipajoči sistem tega CATV, 
njega ima za akterja, gre že na osebno raven, Marjana tudi nima rad. Pošteno, takrat se tudi 
strinjal, župan se bo tudi strinjal, da je tudi bil on poleg, ko se dogovarjalo, da bi se  iz  vseh 
sedmih (z izjemo Dokležovja, v kateri Srečko živi)  pripeljalo skupaj in ni bilo ne dokumentacije,  
nabralo se je za približno 20 mio  SIT neplačanih avtorskih pravic in bil je tudi inšpekcijski nadzor 
izveden ter na podlagi pretenj ki jih je gospod Žagar v SAZASU izvajal z tožbami, se je čutilo, da bo 
ta sistem v temi – da bo v temi, ljudje si kupili kable, treba pa je kupiti signal – to sta namreč dve 
različni zgodbi. Po analizi finančnika, ki je opravil temeljito analizo in kateremu tudi zaupa, je bila 
le-ta opravljena in ugotovljeno je bilo, da so KS-i trošili veselo sredstva od CATV – trošili in to 
20.610.000,00 SIT.  Po trdih pogajanjih in njegovi angažiranosti in prevoza v lastni režiji v 
Ljubljano je bilo pri SAZAS-u plačano za 16 mio SIT avtorskih pravic (se znesek na podlagi 
mnogih akterjev in tukaj prisotnih – pokazal na župana in direktorja občinske uprave) uspelo na 
to cifro znižati) in ko se spremeni v evre, manjka 85.000 evrov, ki so končale v jarku, ki se ga 
saniralo, v kandelabru ali mrliški vežici. Posredovalo se je poročilo poslovno za preostanek leta 
2003 in naprej od 2004-2007), izguba ki je ustvarjena, ni res, da se je v taki višini pojavljala, ima 
pa res slab spomin gospod Horvat.  Opravili smo 3 zbore vaščanov, kjer se nekateri ne zavedajo, 
kaj je KS bila, kakšna je bila njena vloga pri kabelski televiziji -  bila za združenje sredstva 
občanov. Rad govori gospod Horvat, kako zakonito se dela v Dokležovju-je vprašal vaščane, če 
imajo res tako superioren sistem v Dokležovju, pa zaostajajo s programsko shemo, je interni 
kanal, ki ga dela- tam je važno to, da dela nezakonito ves čas, krade signal internega kanala 
Beltinci preko repetitorja. Ko se je pokvaril pred časom, ga je zanimalo le, kako ga popraviti, da 
bodo v njihovi vasi na tekočem z informacijami. Bi najraje sam, da se to že jutri izklopi, saj 
povzroča stroške in povečuje izgubo. Tudi če je eden evro, za njih je preveč. Ko se vse preračuna, 
se vidi, da lastniki niso se odločili za upravljanje v Komunu – o tem bodo odločali lastniki in 
razumeti je treba- prej mešal 100 % lastništvo, tudi občina ima svoje vložke, ko bo cenilec prišel 
(cene so že zaprošene), on o tem ni obveščen, saj ni izvoljen v organe, ker mu občinski svet ni dal 
mandata in počasi kompletirajo podatki. Po 15 letih je prekluzivni rok 4 leta daleč premalo, veliki 
kraji (sosednje Radgona) imajo z organizacijo in pravno obliko podobne težave kot mi, saj je 
najlažje nekaj združiti, statut napisati, tudi na prihodnost je potrebno misliti. Marjan kot 
predsednik Nadzornega sveta zagovarja dejstvo, da se naj ljudi postavlja v enakovreden položaj, 
kaj se tiče slike, da  bodo ljudje vedeli, kako prišlo do razlik in investicij, na podlagi kabliranja- 
imajo dobo trajanja, ko se združilo se je vzajemnost pokazala, gre kabel, vendar akumulacija 
denarja nižja v vasi z več naročniki-tako je bila velika avtonomija – eni so kupili bolj kvalitetne 
kable in imajo svojo dobo in tudi je vprašanje, kjer se jih kupuje. Tudi v Lipo se je – naročniki ki 
so akumulirali sredstva- investiralo kjer so bile težave, tudi težave zaradi objestnosti, o tem se ni 
govorilo (omarice so se ruvale, kabli pretrgali), zato pa je razlika med prihodki in odhodki. 
Naročniki namreč imajo specificirano ceno po postavkah kot je-občinsko računovodstvo dela to 
brezplačno in v skladu z računovodskimi standardi,  nekateri ne plačujejo kar pa je izraz 
neetičnosti, nemorale – kar pomeni nekaj jemati in ne plačevati – to je kraja. Kar se tiče odhodkov, 
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glede informacij, kdo kaj služi in insiacije brez podlag, nihče si nič ne prilašča, aktivirana je 
skupina ljudi in nič ni žaljivega, programski svet ne dela v tem mandatu, ni stvar njega ampak 
naročnika in lahko tudi hitro zaživi tudi v tednu dni in se izvoli. Vsekakor misli, da nekdo ki ni del 
sistema in ima toliko problemov s tem sistemom, da mora imeti tisti neki interes.  Potekajo neki 
navidezni posli z deleži, zna se, ki je profesionalec na tem področju – ovrednotiti tiste vložena 
sredstva v markah (1000) - In zato vsa ta skrb in nekdo še več kot štiri leta lajna in lajna nekaj in 
se na nekaj, kot da druge teme ne bi bilo pomembnejše v občini, se mu zdi že skoraj 
brezpredmetno, kajti zadeva ni alarmantna. Potem bo če bodo naročniki sprejeli sklep, da se ne 
nepravično odtujena sredstva iz sistema, kjer bi se morala združevati,  da se zguba pokriva, da bo 
jih treba jemati krajevnim skupnostim. 
 
Srečko Horvat je odgovoril glede na to, da so bili eni konkretni, bo tudi sam. Na prvi seji pred 6-
imi leti odbora za informiranje so bile besede povedane-spravite ta sistem na Komuno, naj se 
Komuna s tem j…, to so bile besede člana odbora za informiranje ali celo predsednika. Propadli so 
člane KS-a, kakšne bodo posledice z obrazložitvijo, da je Komuna je za to usposobljena – vstopno 
izstopni davek – o tem se bo še razmišljalo, izterjava. Komuna ima zakonsko podlago, da bo veselo 
izklapljala, od tega se ni nič zgodilo. Da bo nekdo mislil, da se on trga zaradi beltinskega 
kabelskega sistema, malo mu je mar za to in 6 let opozarja, da je v upravljanju Komune, lastnik 
Komune pa je Občina Beltinci. Samo zato opozarja na stvari, ki se tu že 6 let dogajajo nezakonito 
in kabelskega sistema, kar gledamo ne gledamo, zakaj, je njihov problem? Naj se ugotovi, ker se to 
da, katera občina se ukvarja pa obremenjuje s kabelskim sistemom, niti ena v Sloveniji, vse so to 
rešile, ker so vedele, da je to zelo zakonsko sporno-nobena se s tem ne ukvarja, mogoče katera 
KS, vendar pa še tista ima mnogo problemov, ker st vari ne morejo rešiti. Da je pri tem sodeloval, 
pravi Marjan, aktivno, naj si zapisnike prečitajo, na vsaki seji programskega sveta in odbora za 
informiranje je opozarjal, v zapisnik se naj napiše, da proti glasuje, da opozarja. Da se je prevzel 
sistem v razsutem stanju-še zdaj je ali je to njihov problem. Soodgovoren za stanje kot je- ni 
soodgovoren, saj že takrat ni želel biti- v zapisniku je zapisano, da je proti temu in da ne prevzema 
nobene odgovornosti, za posledice, ki se bodo zgodile. Računovodstvo opravlja posle za Komuno – 
tudi bo za naš kabelski sistem upravljalo?, če ne bo, plačujemo za računovodske stvari (položnice) 
in bomo imeli lep denar v dobrem, ali pa bo Komuna delala tudi njim računovodstvo. Uredniški 
odbor imenovani pred 5-imi leti  je bil imenovani a nikoli sklicani, ker ljudje niti ne vedo, da so 
imenovani. Tako da, sedaj na njega krivit, da ima določene namene- vedno je opozarjal in bo 
opozarjal do konca svojega mandata na stvari, ki so se dogajale in ki se dogajajo nelegalno, 
nezakonito in nepošteno. Da sta onadva  umetnika v prepričevanju ljudi pa mu je jasno.  
 
Marjan Maučec se zahvaljuje za opazko, vse je bil, a umetnik še ne. Ampak gospod svetnik, če 
hoče biti slikovit in prepričljiv, pa načitani in mu naj pove en sklep ali pobudo ali zahtevo 
Nadzornega odbora in predsednika NO, ki je zahteval, želel, hotel, da je kabelski sistem preide v 
upravljanje na Komuno, ne – bilo mu je dodeljeno. Sklepi nadzornega odbora so bili dani na 
občinski svet, da se mora formalno pravno urediti, ni se uredilo, ni se rešilo, a to ni predsednik 
kriv. Bila je zadolžitev, da je treba lastnike poklicati skupaj, da se odločijo v kakšno obliko bodo šli 
(delniška družba ali društvo). Sedaj pa očitati nadzornikom, da so to krivi, rad bi videl, kje je tu 
pikica ali zrno zdrave pameti. V glavnem nadzorniki in sama Komuna nima pri tem nič, k večjemu 
je to problem, da ni registrirana, zato pa je to tudi že v naslednji točki pripravljeno, sedaj očitati in 
nakladati, kaj bi moralo biti – treba je ljudem povedati, da za to stanje in tako slabo sliko bodo 
morali potem več plačati, če bodo hoteli imeti drugače. Pa je ljudem tudi treba povedati, da tako 
poceni ta sistem, kot je sedaj (kakršnakoli oblika že bo), da bo to da če bo delniška družba ali bo 
koncesija dana nekomu, ali bo nekdo predsednik društva, mogoče bi gospod Srečko rad bil – da bi 
se mu vse uredilo in funkcioniralo in bi verjetno vzel Adžiča za šefa programskega sveta  in bi bil 
velik gospodar. Tega ne bo, prišla bo streznitev, da bo treba te zadeve kabelsko in tehnično urediti 
in v pravno obliko spraviti, prvi je bil že za to že davno nazaj, ko še Srečko ni hodil v teh klopeh, 
pa se ni dalo rešiti, in še sedaj je za to, da se to uredi. Ampak ne bo sedaj na župana in koga 
drugega kazal, ker je zadeva težko rešljiva, se o tem pogovarjali že v prejšnjem mandatu in treba je 
to rešiti. Govoriti pa, da je to nadzorni odbor kriv, tega Boga ne bo in ga ne more biti, ne se igrati s 
tem, ker se bodo šli res, kdo je za kaj kriv, vse je posneto in kaj se bo naprej dogajalo, kvečjemu je 
problematičen lahko samo sklep ko se je preneslo na Komuno.  
 
Igor Adžič daje repliko v smislu tega, da je od strani Srečka Horvata bila izrečena ob koncu 
njegove razprave beseda, kateri se pravi nepošteno in ki je šla na Maučeca in na njega. To je že 
tožba-ima dokumente za to? Si bo pogledal posnetek in bosta to analizirala. Občanom želi 
povedati, če se ne bi delalo volontersko – plačani so Foto video studio Kolarič in vzdrževanje 
Gargamel d.o.o. to so operativni stroški, drugi so samo avtorske pravice – vse ostalo je zastonj 
kljub podtikanjem in eno drugo. Če bi približno delali analizo na slovenskem trgu bi približno te 
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video strani in toliko novic se prenese do občanov – javnega pomena je tudi občina največji 
plačnik vsega tega in župan to zna in opozarja na to, bi mnogo ljudi bilo neinformirani-glasilo je 
štirikrat tako da koncentracija ne more biti taka, to da Horvat ni obveščeni, da imajo nekatere 
občine grozne probleme z kapelsko, govori o tem, da se posveča mikro okolje-beltinskemu sistemu 
ne pa da bi v Sloveniji si pridobil neko globalno informacijo. Velike občine s pravniki tipov in v 
našem okolju – Občina Gornja Radgona imajo probleme pri organizacijski obliki. Kar je hotel še 
povedal, če ne bi bilo volje, bi morala iz naslova vzdrževanja kabelskih strani biti dražja od 1 evrov 
– primerljivi sistemi, kjer so tako postavljeni naročniki postavljeni v podrejeni položaj – Odranci 
gledajo 26 programov za več kot 100 % višjo ceno, v Kopru 14 programov za 9 programov – ko kaj 
odpove, si sami popravijo. Pri nas siromak Vili ne pride v uri do dve, da tista oddaja dotična 
zamudi, tu se je treba zamisliti, perspektive so drugačne, brezžični internetni televizije prihaja in 
vsaki vložek treba premisliti. Sporna je le pravna oblika – samo vzdrževanje bo za občane v osnovi 
hudo drago, da ne bomo govorili o konkurenčnosti slike. Gospod Horvat zavaja ljudi. Župan tudi 
ve, ko je inšpektorica prišla, kako bi te dotične krajevne skupnosti (vseh 7), ki so vključene v te 
sistem, samostojno sklepale pogodbe  SAZAS-om na enotni studijo v Beltincih, ko bo to razvozlal, 
takrat bo vedel, kaj je bistvo te televizije. 
 
Peter Gruškovnjak spremlja to razpravo in jo želi analizirati. Dvoje poročilo dveh družb se 
sprejemalo – vse je ustanovljeno od strani občine, oboje ima neko preteklost pozitivno in 
negativno. Ampak razčlenjevati poročilo, ki ga je v.d. Komune pripravil-da je premalo jasno in 
premalo razčlenjeno, suhoparno, poročilo javnega zavoda ZKT Beltinci pa brez debate sprejeti in 
potrditi – to ne gre to skupaj. Ko se pogovarjamo o programih, da se govori o nezakonitostih, tam 
je opozoril na nezakonitosti – pri ZTK – sprejemati sam svoje kar napišeš, to ni v redu, še več je 
takih stvari. Naslednje kar je v gospodarskih družbah in ustvarjajo proizvode (obleka, tv ali drugi 
produkt) ugotavljamo, da manager in poslovodstvo ugotavlja, da npr. se slabo obnese na trgu in 
se s tem prišlo v izgubo pričakovanega prihodka, kaj bomo naredili, kot dobri podjetniki boo 
opustili ta program, bomo delali drugo. Iz te razprave kot član nadzornega sveta zaključuje, da naj 
predlagamo občinskemu svetu prihodnje, da se javno podjetje Komuna, ki je z prenosom CATV in 
poenotenja cene ter funkcioniranja v preteklosti v dobri meri v upravljanje na Komuno – da se 
sedaj mi tega produkta naj bi znebili, to je razumel. Lahko se to naredi in kaj se bo zgodilo, potem 
bo sistem ugasnil in naši občani bodo ostali brez te dobrine katero smo vložili sredstva in 
spoštovani kolegi in kolegice in če se to od njih pričakuje, da se ga ugasne, naj se tudi občani o 
tem javno izrečejo. Če ne, smatra, da je balansiranje poslovnega rezultate Komune in to je 
normalno v vsaki gospodarski družbi vsaka dejavnost ne gre in se tudi produkt ki ne gre in se ga 
pokrije - ker če ne bi bilo tako tudi nobeno podjetje ne bi stalo. 
 
Štefan Ferenčak o vsebini ne bo razpravljal, ne bo branil kolega Srečka in ne bo napadal nikogar. 
To se že posluša koliko let, kaj ni prav oz. če vemo dejstvo očitno je, da je to nezakonito, če vsi to 
vemo, zakaj se to potem ne reši. Ne nizka cena, ne dosti programov ne opravičuje nelegalno 
delovanje, če je to tako, ne ve zakaj se to ne reši, enkrat se bo moralo rešiti. Ta zadeva se tako 
dolgo vleče, v vseh teh letih se ni moglo rešiti, naj se pokaže volja in naj se stopi skupaj in naj se 
postavi rok, da se to enkrat reši. 
 
Ivan Mesarič je povedal, da razpravo, ki jo župan dovolil, razume na osebni ravni. Župan je bil 
tokrat slab moderator, ne bi smel dopustiti, da je bil napadan Nadzorni odbor – dnevni red je bil 
sprejeti – letno poročilo JKP Komune Beltinci. Od gospoda Senice nihče ene stvari prosil 
obrazložitve, zakaj se pogajajo. Župan je vodil slabo to točko, to ga ne bodo prepričali, tu so vsi šli 
že na osebno raven- že nekaj let traja ta problematika, to se lahko čakalo. Sprašuje prisotne, 
zakaj so se pustili izzvati. Škoda je v tem trenutku tudi župana, ker mu tega ni bilo treba. Če 
namreč ima kdo kaj proti komu, se naj stvari drugače rešujejo. Njegova skupina bo zahtevala, da 
se ta zadeva uvrsti na dnevni red ene od naslednjih sej. JKP Komuna Beltinci in občina kot njen 
ustanovitelj  -  svet bo sprejel sklep, da se tega ne bo Komuni namenjalo če je to tako grešno. 
Janez Senica je poslovodeči, poročilo je njegovo in razpravlja se naj o tem. Vsi po vrsti so iz tega 
naredili nocoj t.i. štalo in tega tako sedaj kot v bodoče več ne bo dovolil.  
 
Župan pravi, da je predsednik nadzornega sveta podal poročilo za obravnavo in sprejem na 
občinski svet, zato ga v obliki kot je bilo predstavljeno daje na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 13 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 198/IV: 
Sprejme se poročilo o poslovanju podjetja Komuna Beltinci d.o.o. v letu 2007. 
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AD 15 - Dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komuna Beltinci 
d.o.o.-doregistracija  
 
Janez Senica, v.d. direktor JKP Komune d.o.o. Beltinci želi povedati, da je predlog o dopolnitvi 
Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o. Med to dejavnost 
spada tudi CATV. Pri izvedbi inšpekcijskega pregleda je bilo ugotovljeno, da obstoječa – veljavna 
registracija podjetja ne zadostuje dejavnosti izvajanja in upravljanja z CATV sistemom kot tudi ne 
upravljanje oz. vožnja z brodom. O tej problematiki je razpravljal tudi Nadzorni svet JKP Komune 
d.o.o. Beltinci na svoji 7. seji, dne 29.03.2008 in sprejel sklep, da se podjetje do registrira z 
manjkajočimi dejavnostmi.  V zvezi z to do registracijo je pripravljen odlok o dopolnitvi odloka o 
ustanovitvi JKP Komune Beltinci d.o.o., da se legalizira delovanje CATV v okviru tega podjetja.  V 
sklopu teh dejavnosti se predlaga pripadajoče dejavnosti in sicer: razmnoževanje posnetih nosilcev 
zapisa, potniški promet po celinskih vodah, tovorni promet po celinskih vodah, spremljajoče 
storitvene dejavnosti v vodnem prometu, produkcija filmov, videofilmov in televizijskih oddaj, post 
produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, videofilmov, televizijskih oddaj, kinematografska 
dejavnost, telekomunikacijske dejavnosti po vodih, posredništvo v prometu z nepremičninami. 
 
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni, kot ugotavlja župan Milan Kerman.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 11 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 199/IV: 
Sprejme se Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komuna 
Beltinci d.o.o. 
 
 
AD 16 - Razno 
 
Župan Milan Kerman je pri tej točki povedal, da je bilo v občini ustanovljeno kinološko društvo 
Smrček, ki ima svoj sedež na Ravenski ul. 24, 9231 Beltinci. Le-to je zaprosilo z dopisom z dne 
14.03.2008 občino za dodelitev uporabe zemljišča za vadbo psov v približni izmeri 50 x 50m. 
vadba bi obsegala šolanje oz. vadbo psov in v prihodnosti tudi sodelovanje na tekmovanjih in 
razstavah. Predstavniki so si ogledali teren na kraju samem v Beltincih, prostor je občinska last 
(parc. št. 2477/1 in 2478, k.o. Beltinci). Predmetni zemljišči bi se dodeli v začasno uporabo, tako 
da, če bi ga občina potrebovala, bi ga društvo izpraznilo in bi odšli. Omenjeni zemljišči se nahajata 
jugozahodno od čistilne naprave v Beltincih (v naravi t.i. senžati, dodaja Janez Senica). 
Odmaknjeni sta od stanovanjskih hiš.  
 
Ivan Mesarič želi županu nakazati, kdo mu je sedaj ob prisotnosti 11 članov občinskega sveta 
zvesti, kdo je na seji ostal. Župan je pa je povedal drugače, da se vidi, med kom je on moral ostati.  
 
Ivan Mesarič nadaljuje, da so nekatere stvari iz prejšnjih dialogov dobre – zakaj se Komuni dalo 
CATV in to – ne pozabimo tudi tukaj, da imajo vmes tudi namen šolanja psov – nima nič proti 
temu društvu kot tudi ne njihovi dejavnosti, vendar pa je to že pridobitna dejavnost ki jo bodo 
izvajali na našem zemljišču. Saj razume, želi pa še povedati, da ne bi potem od kolegov ali drugi 
očitali, naj občinska uprava pregleda, vse se da problematizira, dobri nameni lahko v teku časa 
postanejo grdi, treba je biti pazljiv in ne biti naivni. Bi z nekim pridržkom to sprejel.  
Župan dodaja, da naj bi društvo se pripravljalo na tekmovanja, ne kot pridobitno ampak svoje pse 
bi kot društvo trenirano živali, občina z najemno pogodbo se jih omeji s tem, da občinski svet 
zadržan da bi izvajali pridobitno dejavnost oz. v primeru tega bodo plačevali najemnino-tako se v 
pogodbi da določiti. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 11 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 200/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da Občina Beltinci odda Kinološkemu društvu 
Smrček Beltinci v brezplačno uporabo del zemljišč s parc. št. 2477/1 in 2478 k.o. Beltinci 
in sicer za potrebe šolanja oz. vadbe psov. Uporaba zemljišča velja do preklica. V pogodbi se 
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opredeli eventualno plačilo najemnine v primeru, če se bo društvu ukvarjalo s pridobitno 
dejavnostjo. 
 
 
Stanko Glavač želi,da direktor občinske uprave kmetovalce obvesti o obvestilu za sušo. 
Venčeslav Smodiš je povedal, da je prišlo iz Uprave za zaščito in reševanje prejeli dopis – sklep 
Vlade RS, katerega je citiral… želi dodati, da so sredstva za odpravo posledic po suši namenjena, 
koruza in sadno drevje – prvo izpostavljeno, za našo občino 1177 ha, kar je bilo prijavljeno, število 
vlog 385 in predvidena ocenjena 806.842,00 evrov za te vloge. Podrobna navodila bomo še prejeli, 
tudi to, da bo prišlo do izplačila teh sredstev – sredstva bodo odločitev ministrstva, vsak 
posameznik sam, če pa pridejo na občino pa se bo delilo – to je delna povrnitev škode in osnovni 
podatki, sledi še sprotno obveščanje. 
 
Ivan Mesarič je glede subvencij mu poslanec gospod Horvat poslal mail, iz tega zapisa, ko se vdii, 
koliko so poslali vlog, da Pomurje pridobi najmanj od omejenih dejavnikov tveganja, če občino 
vzamemo pa ne dobimo nič? V zakonskih pogojih vladnih služb nismo uvrščeni v to. Če pa 
poslušamo vreme meterologi jočejo koliko dežja je okrog Ljubljane, doma pa totalna suša, oni 
povejo najmanj dežja v SV Sloveniji in zato prosi župana in direktorja uprave, če lahko za eno od 
naslednjih sej ali vidita informacije, kaj je treba narediti da našo občino spravimo noter ali vsaj 
nekaj naredimo, da grozna sredstva vsaj malo dobimo, tu se obračajo velika sredstva, mi pa, ki 
najbolj trpimo najbolj, ne  dobimo nič.  
 
 
Župan Milan Kerman ugotavlja, da je s tem izčrpan dnevni red 13. redne seje, zato jo ob 00.30 uri 
tudi zaključuje. 
 
 
 
Zapisnik seje je bil pripravljen oz. zapisan po tonskem zapisu. Seja je posneta na magnetogramski 
trak in se hrani v arhivu Občine Beltinci. 
 
 
 
Zapisničarka:       .  Župan: 
Lilijana ŽIŽEK         Milan KERMAN 
 
 


