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OBČINSKI SVET  
OBČINE BELTINCI 

ZAPISNIK 
30. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,  

ki je bila 04.02.2010 ob 18.00 uri, 
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 

 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Martin Duh, Peter Dugar, Jože Erjavec, 
Štefan Ferenčak, Peter Gruškovnjak, Stanko Glavač, Srečko Horvat, Simon Horvat, Ivan Mesarič, Ana 
Nerad, Regina Sraka, Jožica Pucko, Martin Virag,  Andrej Vöröš. 
  
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Jožef Horvat, Valerija Žalig, Marjan Maučec. 
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predstavnik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Vlado Baša, Venčeslav 
Smodiš-direktor občinske uprave, finančnik v občinski upravi Štefan Činč, direktor JKP Komuna d.o.o. 
Beltinci, Janez Senica, Gjerek Urška, predstavnica CSD Murska Sobota. 
 
SEJO VODIL:  Milan Kerman, župan. 
 
Župan Milan Kerman je v začetku pozdravil vse prisotne in predlagal v sprejem dnevni red, kot je bil 
posredovani na vabilu za sejo.  
 
Ivan Mesarič je na podlagi sklepa Odbora za kmetijstvo, pripomnil, da župan ni uvrstil na dnevni red točke 
– meni, da je prišlo do spregleda teme, ki jo je obravnaval odbor za kmetijstvo 01.12.2009 – sklep št. 28/09 
v tem, da odbor daje pobudo županu Občine Beltinci, da na prvo naslednjo sejo občinskega sveta uvrsti na 
dnevni red tematiko Strokovna cenitev zemljišč po sodno zapriseženem cenilcu ter da bi bilo primerno, da 
župan zagotovi prisotnost vsaj enega sodno zapriseženega cenilca, ki bo razjasnil metodologijo cenitve 
zemljišč. To pri dnevnem redu Ivan Mesarič pogreša, meni, da je bilo spregledano, saj v nasprotnem 
primeru bi članom občinskega sveta omogočil, da se s to tematiko seznanijo, ker o te tematike je odvisna 
točka in sklep pri sprejemu proračuna in se boji, da bi nastali tam potem problemi.  
 
Župan mu odgovori, da tega ni spregledal in ne bo spregledal in bo povabil. Pobuda odbora za kmetijstvo – 
potrebno je zagotoviti ustreznega cenilca – ko ga bo dobil  bo točka uvrščena na dnevni red- torej je v fazi 
realizacije  in priprave te točke za sejo sveta.  
 
Prisotni na vsebino dnevnega reda niso imeli pripomb, zato ga je župan dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14 PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 426/IV: 
Sprejme se vsebina dnevnega reda 30. redne seje OS in sicer: 

1. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu in določitvi 
subvencioniranja cene  te storitve za leto 2010 v Občini Beltinci. 

2. Potrditev Programa oskrbe s pitno vodo v Občini Beltinci za leto 2010. 
3. Potrditev zapisnika 28. redne in 29. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
4. Realizacija sklepov 28. redne in 29. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
5. Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana. 
6. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
7. Predlog odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2010-II. obravnava. 
8. Predlog Odloka o prenosu nalog vodenja postopkov in odločanja o dodelitvi 

socialnovarstvenih pomoči Občine Beltinci na Center za socialno delo Murska Sobota-I. 
obravnava. 

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Beltinci-skrajšani postopek. 

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
varstvenega  zavoda Vrtec  Beltinci- skrajšani postopek. 

11. Potrditev aneksa k pogodbi o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Beltinci in aneksa k 
pogodbi o izvedbi projekta »Zbiranje PET plastenk od vrat do vrat v Občini Beltinci«. 
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AD 1 - Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu in določitvi 
subvencioniranja cene  te storitve za leto 2010 v Občini Beltinci. 
 
Pri tej točki dnevnega reda je uvodne besede podal direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš, ki je povedal, da Na 
podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu je občina dolžna financirati storitev pomoč družini na domu. V skladu s 
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev je Center za socialno delo Murska Sobota (v 
nadaljevanju: izvajalec), ki izvaja to storitev, na predpisanih obrazcih posredoval elemente za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev. V skladu s 3. členom omenjenega pravilnika vključuje cena naslednje elemente: stroške dela, 
stroške materiala in storitev, stroške amortizacije, stroške investicijskega vzdrževanja in stroške financerja. Na podlagi 
99. člena Zakona o socialnem varstvu je občina dolžna financirati storitev pomoč družini na domu. V 
skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev je Center za socialno 
delo Murska Sobota (v nadaljevanju: izvajalec), ki izvaja to storitev, na predpisanih obrazcih posredoval 
elemente za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. V skladu s 3. členom omenjenega pravilnika 
vključuje cena naslednje elemente: stroške dela, stroške materiala in storitev, stroške amortizacije, stroške 
investicijskega vzdrževanja in stroške financerja. Ekonomska cena storitve pomoči na domu je cena do 
uporabnikov 12,74 EUR na uro in cena strokovnega vodenja 3,07 EUR na uro in bo v letu 2010 na uro 
znašala 15,81 EUR. Potrebna sredstva v letu 2010 za izvajanje storitve pomoč družini na domu znašajo 
skupno 29.504,48 EUR. (21.777,29 EUR za stroške neposredne oskrbe in 7.727,19 EUR za stroške 
vodenja).Od tega bodo uporabniki (cca 10) s plačilom cene storitve v povprečju  prispevali cca 400,00 EUR 
mesečno, kar letno predstavlja sredstva v višini  4.800,00  EUR. Tako bodo  dejanski stroški za storitev 
pomoč družini na domu, ki jih bo  Občina Beltinci imela v letu 2009, znašali cca. 24.704,00 EUR. Po 
samem zakonu se uporabnikom v ceno storitve pomoč družini na domu, ne šteje opravljanje strokovnih 
nalog. S sprejemom spremembe Zakona o socialnem varstvu je določeno, da občine do uporabnikov 
subvencionirajo ceno  storitve v višini  najmanj 50 %. Občina Beltinci je v letu 2009 subvencionirana ceno 
storitve v višini 50 %. Tudi v letu 2010  se predlaga, da se subvencionira ceno storitve pomoč družini na 
domu v višini 50 %, kar je 7,90 EUR. Subvencija iz sredstev proračuna RS v okviru aktivne politike 
zaposlovanja znaša 4,10 EUR na uro. Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine 
in države, znaša 3,81 EUR na uro. Cena za storitev pomoč družini na domu je usklajena z zakonsko 
določenimi standardi in normativi na področju socialnega varstva in z določili Pravilnika o metodologiji za  
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.  
 
Gospa Gjerek Urška, strokovna sodelavka Centra za socialno delo Murska Sobota je prisotnim pojasnila, da  
je cena sestavljena  iz dveh delov – stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov, stroškov 
strokovne priprave in vodenja ter koordiniranja. Prvi predstavljajo stroške oskrbovalcev na domu – v 
predlogu so stroški dveh socialnih oskrbovalk -  upoštevati je potrebno poleg stroškov za plače tudi stroške 
materiala in storitev. Omeniti je še potrebno, da je ena oskrbovalka zaposlena za nedoločen čas in druga pa 
zaposlena preko programa javnih del – za določen čas. Drugi stroški so stroški vodenja in stroški vodje in 
koordinatorja – na 0,5 vodje na 100 uporabnikov,  pri njih je mesečno 115 uporabnikov zato pride izračun 
za 0,6 vodje in 0,5 koordinatorja, ker imajo 23 oskrbovalk pride izračun na 0,6 koordinatorja. Nadalje poda 
zajetost materialov po posameznih področjih in dodatno pojasni, da povprečni stroški – efektivna ura torej 
znaša 15,81 evra. Ta znesek se zmanjša za zakonsko določeno 50 % subvencijo občine – za Občino Beltinci 
znaša 1.659,71 evra in subven. iz RS – zavoda za zaposlovanje 860,72 evra  na podlagi pogodbe za JD. 
Razlika zneska se preračuna  na podlagi veljavne metodologije na efektivno uro ob upoštevanju 
povprečnega mesečnega števila ur – za občino Beltinci 210 – ena oskrbovalka  lahko opravlja 120 efektivnih 
ur na mesec- tista ki je zaposlena preko JD pa le 90 efektivnih ur na mesec. Zato pomeni oz. znaša cena 
storitve, katero je dolžan plačati uporabnik ali njegov zavezanec 3,81 evra.  Omenja, da so pri izračunu 
upoštevali kot vsako leto so izhajali iz razpoložljivih in dosegljivih dokumentov, ki opredeljuje rast lanskih 
postavk za leto 2010 in v prvi vrsti uporabljajo elemente Min. za finance v obliki posebnega proračunskega 
priročnika. Ta napoveduje 1,6 rast stroškov, kar so upoštevali pri izračunu stroškov materiala in 0,9 rast 
pri plači oskrbovalk in vodij.  
 
Župan odpira razpravo. 
Stanko Glavač predlaga, da naj CSD letos vseeno poskuša z višino lanskih sredstev preživeti tudi poslovno 
leto 2010 in naj se podražitve ne potrdi. Sam ni proti, ampak ne vidi možnosti in zmožnosti naših ljudi, da 
bi to plačevali. Sam se bo vzdržal ali pa bo glasoval proti temu sklepu.  
Župan pove, da je bilo v letu 2009  19 evrov, sedaj pa je 15 evrov – urna postavka za uporabnika se je torej 
znižala, saj država subvencionira znesek za javna dela. Vendar pa Stanko Glavač in Igor Adžič komentirata, 
da iz gradiva to znižanje ni razvidno in zato nista vedela, da je temu tako.  
 
Gospa Gjerek Urška dodatno še pove, glede na povedano razpravljalca Stanka Glavača, da je  lansko leto 
bila zaposlena le ena oskrbovalka in zato je bil tak znesek – sedaj je preračun za 2 oskrbovalki. Če torej ne 
bi bilo subvencioniranja s strani RS preko javnih del, bi bil še večji strošek za občino in cena bi bila 
posledično višja.  
 Normativ je ta, da na eno oskrbovalko ima 4 oskrbovalke – naša oskrbovalka lani opravljala do 10 
oskrbovalcev odvisno od potreb. 
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Ker ni bilo več prijavljenih k razpravi, župan zaključi razpravo in prehaja na glasovanje.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 427/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k predlogu  določitve cene socialno varstvene  storitve 
pomoč družini na domu in določitve subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu v Občini 
Beltinci za leto 2010 v vsebini, kot jo je v potrditev predložil izvajalec  te storitve v javni mreži-
Center za socialno delo Murska Sobota in je to razvidno iz predloga Sklepa o soglasju k določitvi 
cene socialno varstvene storitve in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu 
za leto 2010. 
 
 
AD 2 - Potrditev Programa oskrbe s pitno vodo v Občini Beltinci za leto 2010. 
 
Direktor JKP Komuna d.o.o. Beltinci Janez Senica je povedal, da je Program oskrbe s pitno vodo  sestavljen 
v skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (Ur. l., RS št. 35/06 in št. 41/08) in vsebuje poleg osnovnih 
podatkov izvajalca javne službe tudi vzpostavljanje evidence upravljalca javnega vodovoda, vodovodni 
sistem, objekte in opremo javnega vodovoda, črpališča, količine iz vodovodnega sistema odvzete vode, javno 
hidrantno omrežje in njegovo vzdrževanje, vodne vire petni vode, zasebne vodovode na območju občine, 
zdravstveno ustreznost pitne vode v javnem vodovodnem sistemu, obveščanje uporabnikov storitev javne 
službe o pogojih oskrbe s pitno vodo, načrt zmanjševanja vodnih izgub, načrt zagotavljanja rezervnih 
vodnih virov, razvojni načrt javnega vodovoda ter program za obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca 
javne službe. Janez Senica je prisotnim podrobno in zelo nazorno predstavil program oskrbe s pitno vodo. 
Podal je tudi grafični prikaz  (tudi fotografski material) in tabelarni in prisotni na njegovo izvajanje niso 
imeli pripomb.  
 
Srečko Horvat pove, da glede na to, da je predviden prenos upravljanja vodovoda Dokležovje in Melinci tudi 
na JKP Komuno d.o.o. Beltinci, začne svojo razpravo pri kvaliteti vode pri črpališču Beltinci, Melinci in 
Dokležovje. Pri sebi namreč  ima zapisnik sestanka upravljalcev vodnih virov Pomurja z dne 03.12.2009, 
kjer so omenjena vsa črpališča v Pomurju. Vidimo, da je voda v črp. Dokležovje in Melinci najmanj 
onesnažena z novimi nevarnimi snovmi – metaloklor-esa in oksa. V Dokležovju bile zadnje meritve 0,15, 
Melinci 0,25, Beltinci0,35. Pomeni, da je v Dokležovju 3 x manj teh stvari v vodi kot v Beltincih. To želel 
povedati, ker je v obrazložitvi povedano, da bi se naročila s strani komunalnega podjetja Komuna – s strani 
ZZVS da oba vodna vira vsebujeta povečano vsebnost pesticida metaloklora-esa , zato bo potrebno za oba 
sistema izdelati analizo tveganja za zdravje ljudi  - za ta dva izdelati analizo, Beltinski pa ima 3 x povečanje, 
kaj pa tam? Ne ve, če je ta strošek potreben – dovoljeno 10 mikrogramov na en liter - priporočeno  pa 1 
mikrogram na liter vode za zdravje ljudi. V beltinskem vodovodu bi bilo treba nekaj narediti v prvi vrsti. 
Glede Dokležovskega vodovoda želi dodati, ni tako v groznem stanju kot zgleda  in tudi ni tako velika 
razlika v porabi elektrike kot zgleda  - števec pri njih je in se lahko popiše in se točno lahko vidi, koliko je 
izgube v samem sistemu. Ima tudi vprašanje -  vidimo da je v Dokležovju dražja voda kot v Beltincih – glede 
na to da bo upravljalec eden ali bo cena še naprej različna? Zanima ga tudi, kdo bo financiral sanacijo 
črpališč v Melincih in Dokležovje-iz katerega fonda se bo to financiralo? 
 
Janez Senica poda odgovor, ko so prevzemali črpališče v Hraščicah je cena vode bila od prejšnjih krajevnih 
skupnosti, ki so jih imeli, cene se ni dvigovalo – se pa je legaliziralo, tako da je sedaj uradno potrjena cena 
od leta 2007 – 0,2147 evra na m3.  
Glede vsebnosti metolaklora – vse je pod kontrolo. 
 
Simon Horvat  daje pojasnilo predvsem gledalcem iz Dokležovja glede tega, češ, da bi polovico vode, kar je 
prodajo, steklo v jarke. Temu ni tako. V Dokležovju je kar nekaj uporabnikov, kjer se voda ne prodaja, ker 
niso namenjeni temu (pokopališče, športni center, veliko igrišče – kar doslej krila KS doslej) rezultati bodo 
drugače, ko se namestijo števci.  
 
Janez Senica še pojasnjuje – enako metodo je vzel za Melince in Dokležovje  - pojasni kako je prišel do 
prikazanih izračunov-dejanski niso – naj ga vzamejo z rezervo – čez mesec ali dva se bo točno vedelo, 
kakšne so izgube.  
 
Srečko Horvat dodatno sprašuje – glede tega, da se ve, da je sprejeti Odlok o dobavi pitne vode v Občini 
Beltinci, kdaj bo komuna pristopila k izvajanju le-tega (v členih piše, za zapiranje vode tistim, ki ne 
plačujejo), kdaj se bo to začelo izvajati – dolžniki so veliki – kdaj se bo to začelo izvajati.  
Janez Senica pove, da na Komuni intenzivno delajo na izterjavi, odvzem vode je skrajna možnost. . 
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Vse pravne možnosti je potrebno izkoristiti in šele nato se gre v izklop dovoda vode. 
 
Župan zaključi razpravo in prehaja se na glasovanje 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 428/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje Program oskrbe s pitno vodo za leto 2010, ki ga je pripravilo 
Javno komunalno podjetje KOMUNA Beltinci d.o.o. 
 
 
AD 3 - Potrditev zapisnika 28. redne in 29. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Župan odpira razpravo na vsebino zapisnikov 28. redne in 29. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
a) Zapisnik 28. redne seje OS. 
Prisotni niso na vsebino zapisnika niso imeli nobenih pripomb in predlogov za njegovo spremembo, zato ga 
je župan Milan Kerman dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 429/IV: 
Sprejme se zapisnik 28. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini. 
 
b) Zapisnik 29. redne seje OS. 
Prisotni niso na vsebino zapisnika niso imeli nobenih pripomb in predlogov za njegovo spremembo, zato ga 
je župan Milan Kerman dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 430/IV: 
Sprejme se zapisnik 29. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini.  
 
 
AD 4 - Realizacija sklepov 28. redne in 29. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
Župan Milan Kerman je podal poročilo o realizaciji sklepov prejšnjih dveh rednih sej.  
Peter Gruškovnjak je glede sklepa št. 415/IV povedal, da bi le-ta moral biti zapisan kot »v teku realizacije«, 
ker občina še ni pridobila mnenja od ministrstva. Vendar pa mu je župan Milan Kerman odgovoril, da je 
realiziran v tem smislu, da je občina to izvedla, torej je sklep rešila, o tem kakšen bo odgovor in o njegovi 
vsebini bodo pa prisotni seznanjeni oz. bodo prejeli pravočasno dokument.  
 
 
AD 5 - Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana 
 
Župan Milan Kerman pove, da je pred dobrima dvema mesecema bilo odpiranje ponudb za primarno 
kanalizacijo in ČN, izbrani je bil izvajalec. S strani neizbranega izvajalca je potekal vpogled v dokumentacijo 
izbranega izvajalca. Ta ki ni bil izbran ima še možnost da se pritoži na revizijsko komisijo. Takoj, ko bo to 
rešeno, bomo  z izvajalcem podpisali pogodbo.  
Obvešča nadalje o predvidenih datumih sej do polletja :  25.02. (pravilnik o pomočeh za podjetništvo, odlok 
o ravnanju s komunalnimi odpadki, odlok o ustanovitvi medobčinske inšpekcijske službe), 25.03., 22.04, 
25.5., 01.07. in slavnostna seja 17.08.  
 
Prav tako obvešča o proslavi v nedeljo – osrednja kulturna proslava ter istočasno  40 let praznovanja KUD 
Beltinci.  
 
Gospa Milica Šadl je prejela visoko državno priznanje in sicer srebrno plaketo za zasluge na področju 
kulture.  
 
Prav tako ima prošnjo – imetnika tel št. 051/739-811 lepo prosi, če ima toliko poguma, kot ga ima na 
mobitelu, da se oglasi pri njem.  
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AD 6 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
 
Igor Adžič postavlja vprašanje in daje tri pobude. Prosil bi, da se glede na to, da je o tem že na eni od 
prejšnjih sej govoril, naj se že enkrat pripravi pogodba o upravljanju kulturne dvorane Beltinci z KS-om ter 
cenik, tudi ključi niso še v lasti KS-a Beltinci. Nerodno je namreč to, da nekatera društva imajo ključ, 
lastnik KS Beltinci pa ne.  
Nadalje pove, da je krak AC že končan-poročilo DARS-a je že na internetnih straneh o tem. Predlaga 
skupino svetnikov in občine, da se najavijo pri upravi DARS-a v Ljubljani in poskušajo nekaj na tej temi 
narediti – vse občine v okolici so nekaj dobili, naša občina pa še nič. Naj KMVVI pristopi k imenovanju 
komisije in pričakujejo termin in bodo poskušali kaj narediti na tem.  
Več občanov, ki varčuje pri občini za izgradnjo kanalizacije, sprašujejo, kaj se dogaja z njihovim denarjem, 
kako je to trošeno (ni jim jasno), če bi se lahko pripravilo o tem poročilo za vsa gospodinjstva naj pripravi in 
pošlje.  
Nadalje občan Občine Beltinci sprašuje, če je občinski svet seznanjen, da vsi plačujejo elektriko za 
razsvetljavo, ki je montirana na steber ulične razsvetljave privatnega parkirišča pri večstanovanjski hiši g. 
Raduhe na Panonski ulici v Beltincih. Odgovor je občan že iskal na občini in dobil, češ da je steber kupil in 
plačal in da bo občina oz. KS plačevala elektriko. Občan se s tem ne strinja, saj je prejšnji steber uničil g. 
Raduha z gradbeno mehanizacijo, drugič pa so vsi oni kupili luči pa kljub temu nihče drugi ne plačuje 
elektrike namesto njih. Poleg tega istega občana zanima, kako je lahko g. Raduha oz. njegovi delavci izruval 
mejnik in posadil živo mejo cca. 2 m izven meje, ki ni v njegovi lasti. Prosi odgovor o tej tematiki.  
 
Župan Milan Kerman daje odgovor, da se je z predsednikom KS-a že pogovarjal o tem, nima nobenih ovir in 
ne zadržkov, da se pogodba ne bi naredila – pravilnik bodo prejeli člani KS-a na svojo sejo. Glede DARS-a 
pove, da za aktivnosti v tej zvezi pooblašča direktorja g. Venčeslava Smodiša, se bo dogovorilo in bodo šli v 
Ljubljano.  
Glede evidence za plačila kanalizacije, se bo pripravilo, poročilo se bo dalo tudi o tistih, ki so zaradi 
socialne stiske dvignili denar. Glede pisnih vprašanj občana se bo preverilo kot tudi avtorizacija pisma. 
 
Srečko Horvat pove, da vsi dobro vedo, da so po vseh krajevnih skupnostih nameščene oglasne table, ki so 
namenjene oglaševanju in lepljenju letakov za obveščanje- za potrebe KS-ov in občine. Ob koncu tedna se 
pojavljajo veliki plakati, domača društva se oglašajo, da nimajo možnosti da obesijo na vaške table, ki so jih 
KS-i financirali ter predlaga pripraviti odlok oz. pravilnik – vendar mu Venčeslav Smodiš in župan vmes 
odgovorita, da pravilnik o splošnem plakatiranju obstaja v občini – z njim se naj zadolži Komuna JKP 
Beltinci in vsak, ki želi obesiti plakat in ni iz KS-a ali naše občine – mora dostaviti stvari, da se izobesijo na 
podjetje, to bi imela prvo delo, ki bi ga fizično izvajala – to naj se čim prej uredi.  
Nadalje ima podatek, naj bi bila izdelana študija o izgradnji varčnega sistema za ulično razsvetljavo – ali je 
to bilo izdelano, bi bilo dobro te podatke videti in jih obvestiti o tem.  
Nadalje Srečko Horvat spominja na svoj predlog za nakup fotokopirnega stroja v zdravstvenem domu 
Beltinci – ali je to že realizirano ali kdaj bo? Na 26. redni seji je dal pobudo za oblikovanje uredniškega 
odbora CATV – ugotavljajo,da se ne dogaja nič, še vedno se pojavljajo v uradnih pasicah samovoljna 
obvestila iz konteksta potegnjena (resnična, neresnična?) se naj k temu čim prej pristopi, da se ne bo vleklo 
do samega predvolilnega časa, saj bo potem to še težje narediti.  
 
Župan Milan Kerman daje Srečku Horvatu odgovore na njegova vprašanja in sicer: glede panojev po KS-ih – 
odlok je narejen, ki govori, da brez štampiljke Komune ne more biti noben plakat izobešen. Nekaj časa so 
javni delavci trgali dol, potem je bil revolt od krajanov, zakaj se trga dol, zakaj se uničuje, župan se strinja, 
da plača in Komuna izobesi – pripraviti mora cenik.  
Glede študije o javni razsvetljavi je bila izdelana in tudi ta študija je temeljev za projekt, ki smo ga prijavili v 
obmejnem sodelovanjem Slovenija – Hrvaška pri SVLR-ju. Če svetnike zanima, bodo dobili študijo, kaj to 
pomeni. Študija je tudi sofinancirana s strani izvajalca, saj je le-ta pridobil sredstva in ni celotna pri nas. 
Župan glede fotokopirnega stroja dodaja, da bi morala tudi zdravstvena postaja potrebe oziroma želje 
izkazati in priti do občine. Glede uredniškega odbora pa dodatno pojasni, da so se na zadnji seji Odbora za 
informiranje pogovarjali o eni obliki, kako bi se kanal naj preoblikoval.  
 
Peter Gruškovnjak daje predlog na sklep župana 25.01.2010, objavljenega 29.01.2010 v Uradnem listu RS, 
da se v naslovu Sklep o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Občini Beltinci – 
besedica občini, bi se naj dodala. Nadalje prva točka sklepa ostane ista, občina je geografsko kmetijska in 
se z rastlinjaki ne morejo vezati le na eno k.o. ostale pa zanemariti, zakaj to ni bilo mišljeno prej. V točki II. 
bi se razširilo ob naštetih parcelah se nanaša na zemljišča v k.o. Melinci parc. št. 1631 do 1660 v skupni 
velikosti 8,93 ha z navedbo pridelave. Ostale točke ostanejo iste. Gruškovnjak Peter prosi dopolnitev le-tega 
ali pa pripravo novega sklepa, kakor koli že.  
 
Venčeslav Smodiš daje odgovor gospodu Gruškovnjaku – glede OPP-ja za rastlinjake – ta sklep je moral biti 
pripravljen, pripravili so ga strokovnjaki na ZEU Murska Sobota. Kot tak je bil sprejeti le za rastlinjake na 
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pobudo Sončnega vrta, ki ga je tudi plačal. Te parcele se v tega oziroma kakršen koli popravek ne more 
objaviti, potem je potrebno naročiti novega, kjer bodo te vsebine in predlogi, kot predlaga Peter 
Gruškovnjak potem zajeti. Torej novi postopek in novi začetek, ali pa v občinskem prostorskem načrtu.  
 
Martin Duh pove, da je bil pred več kot 3 leti bil potrjeni in izvoljeni v Varnostni sosvet Občine Beltinci. Od 
takrat ni dobil nobenega vabila za sejo omenjenega sosveta niti drugega gradiva ne. Če ni pomagal v tem 
času in ni bilo potrebno in zato nepreklicno izstopa iz tega sosveta, ker na tak način ne more delati, noče 
pa, da se ga izkorišča.  
Nadalje pove, da je gospod župan v predvolilnem času volivcem obljubljal za izvolitev, da bo naredil vse, da 
bo kanalizacijski priključek za vsa gospodinjstva stal samo 1000 evrov. Ugotavlja, da v triletnem obdobju ni 
sestavil in poslal na ustrezna ministrstva nobenega zahtevka za razbremenitev plačila glede na predvolilne 
obljube. Obstaja razlaga, da je verjetno namerno z omenjeno obljubo zavajal volivce. Glede na volilne 
obljube občani pričakujejo in s strahom ugotavljajo, da je ugodne trenutke že zamudil in ni izkoristil obljub 
takratnega finančnega ministra gospoda Bajuka, ki je tukaj v Beltincih takrat obljubljal pomoč. Kot 
občinski svetnik in občan Občine Beltinci ga prosi, da dano obljubo vsaj poskuša v tem kratkem in 
finančno težkem času za dobro vseh občanov posebno paše za tiste, ki so in morda še bodo izgubili službo 
in težko plačujejo položnice, reši bremena vsaj za tisoč evrov.  
Martin Duh daje še pobudo za razrešitev predsednika Odbora za urbanizem, urejanje prostora, 
gospodarsko infrastrukturo in varstvo okolja, g. Simona Horvata, ker smatra, da Simon Horvat  ni 
primeren za predsednika: gradiva k točki dnevnega reda niso priložena, točke dnevnega reda ne zavzemajo 
celotne problematike v občini, predsednik odbora ne uvršča tekoče  problematike na točke dnevnega reda 
naslednjih sej: ureditev križišč, ureditev dovoznih poti, ureditev nedokončane kolesarske steze, asfaltiranje 
občinske ceste na Melincih, zgraditev nadstrešnice v šoli/vrtcu Melinci… Meni, da je Simon Horvat 
neprimeren, saj je premehkega obnašanja/značaja - torej daje pobudo za njegovo razrešitev. Na področju 
Melinec je ogromno zadev, ki bi jih bilo treba urediti, čeravno je sam dajal tudi na tem svetu zahteve in 
pobude tako v svojem kot v imenu sveta KS Melinci, ta odbor bi to moral vse zajeti.  
 
Župan Milan Kerman pove, da je varnostni sosvet imel od ustanovitvi doslej le eno ali dve seji in je bil za 
obe Martin Duh tudi vabljen, bo pa vabljen tudi za naslednje seje, ko bodo le-te sklicane. Ponovno kot 
župan javno pove, da ni obljubljal 1000 evrov za kanalizacijski priključek ampak 2ooo.  
Glede razrešitve predsednika odbora  - komisija je pristojna za razreševanje in imenovanje in pripravi 
predlog, torej KMMV – Dugar  Peter. 
 
Stanko Glavač pove, da bo KS Beltinci letos nadaljevala asfaltiranje ceste Poljska pot – do čebelarskega 
doma, KS nima asfaltiranje ceste in sprašuje, če je občina pripravljena cesto nadaljevati vsaj do 
čebelarskega doma, saj bi bilo potrebno iti v skupni razpis, če bo občina pristopila.  
Nadalje pove,  da je na KS prispelo vprašanje glede vodovodnega stolpa in koriščenje ostalih uporabnikov, 
saj je KS delala to s samoprispevkom.  
Občina je dobila dopis glede stališča KS Beltinci glede volišč, da ostanejo v istih prostorih kot so bila za 
prejšnje volitve.   
Glede na to, da se še vedno vrstijo vprašanja glede Gregorčičeve ulice in termin glede dolinskega vodovoda, 
ker vsi vemo, da v obnovo ne gredo, ker bo dejansko poseg v to cesto. Stanka Glavača zanima, da ni 
denarja za izvedbo tega vodovoda (eni pravijo, da je obljubljeno in v proračunu ni sredstev). Zanima ga 
terminologija, kdaj se bi začelo, če se bo začelo? Cesta ni več primerna in jo je treba urediti.   
Svoj čas je postavil vprašanje, da ima občina kmetijska zemljišča v lasti, kar plačuje za oskrbovance v 
domovih in je bil predlog z njegove strani takrat tudi že dani, da naj gredo v prodajo zemljišča in glede na 
to, da imamo veliko razdrobljenost naj se proda tistim interesentom tam v tistih k.o.-jih.  
Glede NUSZ je vedno kritika vseh občanov, da položnice pridejo novembra oktober december. Prvi obrok bi 
naj bil do aprila, da se stroški porazdelijo na celotno leto, bilo bi dobrodošlo, če bi se to lahko uredilo.  
Na Jugovem je že opozarjal, da naj direktor Komune – tiste ceste, ki so ravne ne, stranske pa so prednostne 
– to je nelogično in naj se pregleda in naj se uredi. Glede dvorane res še enkrat prosi ključ, da bo 
deponirani zaradi varnosti pri njih tudi.  
 
Župan odgovarja, do čebelarskega doma kar predlagajo, naj pride do njega, da se dogovorijo in se pripravi 
kar bo potrebno.  
Glede koriščenja in vodovodnega stolpa – to je vprašanje za JKP Komuna Beltinci. 
Glede volitev je občina lepo prosila, da se volišče v KS Beltinci naredi v novi dvorani, dvorana se lahko s 
panoji pregradi na pol in je eden vhod z Štefana Kovača in drugi z dvorišča – preveč se moti delo na 
občinski upravi. Razmetavanje pohištva, računalnike se mora odstraniti in potem v ponedeljek se nazaj 
dopoldne vzpostavlja pisarna, to je kaos.   
Glede Gregorčičeve ulice pa pove, se pripravi celovita rešitev v letu 2010 in če se ne bo gradil pomurski 
vodovod v letu 2011, bo občina pristopila k ureditvi te ulice.  
Glede kmetijskih zemljišč obvešča prisotne, da so se oglasili iz geodetskega zavoda, ki izvajajo komasacijo v 
Krogu in Bakovcih glede takšnega posega tudi v Beltincih in bodo to predstavili na prihodnji seji OS.  
Za NUSZ se strinja, da se bo obvestilo, za Jugovo pa se bo prometni režim moral urediti.  



 7 

 
Andrej Vöröš daje pobudo, če se da okoli blagovnice ali Zvezde Beltinci smerokazi za GZ, lekarno, 
zdravstveni dom, pošto, kulturno dvorano in kmetijsko svetovalno službo (levo), grad, cerkev, občina, dom 
starejših in igrišče – športni center (desno). Je že nekaj časa od tega, da smo poslali z ministrstev glede 
nasipa, če je prišel odgovor ali če mislijo kaj na to v Ljubljani-kakšni so rezultati oz. morebitni odgovori.  
 
Župan pove, da se je za smerokaze  ZTK Beltinci že nekaj  angažiral, bo povprašal kako je s tem – bi se 
pripravila celovita-enotna podoba.  
Glede nasipa pa pove, da se je kar dvakrat pisalo na ministrstva in odgovora še vedno ni.  
 
Ivan Mesarič želi izpostaviti dve osebni stvari. Pred časom se je udeležil baletnega večera v podporo 
nezaposlenih Pomurja in je ugotovil, da kolegic in kolegov iz tega občinskega sveta ni bilo prisotnih – jih je 
kar pogrešal.  
Mineva 3 leta, predvolilni čas prihaja, kar je moral oditi iz stranke Nove Slovenije in kot so opazili, nastopa 
od takrat kot samostojni svetnik, določene račune izstavlja – do volitev bo tega kaj več. Njegovi dobrotniki 
bodo poplačani, da ne bo problema, če se seveda kdo čuti, da bi bil prikrajšani.  
Tretje kar želi povedati je to, da se je udeležil predavanja Športne zveze Beltinci, pogreša posnetek 
predavanja (opozoril je župana tudi o tem na odboru za informiranje). Dobili so tam, vsaj upa, koristne 
informacije glede telovadnice. Zelo ga skrbi stanje duha v naši občini glede telovadnice, v proračunu je 
predvideno 50.000 evrov sredstev, meni, da se ne gre v to smer – sam je velik zagovornik tega, da se 
telovadnico spravi v življenje. Volje pa ni, da bi prišlo do naših občanov, kar se je tam govorilo oz. 
razpravljalo. Moti ga tudi to, da bi mu župan ali uprava že morala priskrbeti sklep sveta šole ali šole, če so 
kdaj tam razpravljali o problematiki potrebe po telovadnici in predvsem, če so sploh kdaj sprejeli sklep, da 
je za šolo Beltinci potrebna dodatna telovadnica oziroma večja. Njegov kolega Igor, je član sveta OŠ Beltinci 
in mu zatrjuje, da tega sklepa ni. In če tega sklepa ni, potem tudi problema ni!  Boji se da bodo tu problemi 
in to misli resno – to je procedura.  
V Vestniku v prilogi je na slikah  zadnje strani priloge Pen predstavljena občina Beltinci in župan. V uvodu 
pa so avtorji zapisali:«Ko pišemo o Beltincih, so bralci na žalost že navajeni, da zopet berejo o kakšni novi 
zdrahi, manj pa kaj novega ali vzpodbudnega o kraju ali občini. Tamkajšnji politiki bolje rečeno občinski 
svetniki ponavadi kot za razvoj svoj občine, skrbijo za to, kako bi nasprotni strani usekali kajlo…. (prebere 
celotni del uvoda z zadnje strani). Župan zastopa interese sveta – po statutu je predstavnik občinskega 
sveta, kaj je naredil, da bi to »sliko«, ki jo tudi tu predstavljajo, popravil – je to del resnice in ne vse. Obljubi 
naj mu, da resnica o OS Občine Beltinci pove celotno in ne le delno. Če pa ne, pa  predlaga, da svet sam 
svojo piar službo odpre in naj skrbi za neko realno podobo tega občinskega sveta. Dosti delajo, dosti 
dobrega so naredili že, nekatere stvari pazijo, da ne gredo v negativne stvari – mišljenja so različna. Mandat 
bo končan, tako grda slika se pojavi v članku Župan dober dan. Glede zastopanja podobe občinskega sveta 
– če bo negativna – da bo šel v akcijo, kot če bi morali predstavili in oblikujejo skupino, ki bo za podobo. 
 
Uvodnik so napisali novinarji in tudi vsebina je njihova – pred par minut je bil eden  izmed  avtorjev  na tej 
seji, pove v odgovor župan Milan Kerman.  
 
Ivan Mesarič mu odgovori, da problematiziral ni njegovega članka, ni problematiziral njegove predstavitve, 
vendar pa po statutu občinski svet predstavlja župan in avtorjev ne pozna, saj so zapisani pod psevdonimi. 
Če je taka podoba, kot je, to ga skrbi-glede na zakon kjer jih zastopa bi moral on odreagirati. Župan pove, 
kdo so bili avtorji članka: Irma Benko, Jože Rituper Dodo, Jernej Šavel in Juhnova kot fotografinja.  
Svetniki so spoštovani člani s svojem okolju, ko pa pridejo v to dvorano pa se o njih piše slabo, ob koncu še 
komentira Ivan Mesarič. 
 
Peter Gruškovnjak daje odgovor Ivanu Mesariču kot izvoljeni predstavnik v svetu OŠ Beltinci na 
konstitutivni seji sveta je dal predlog/pobudo, da se naj na organu upravljanja OŠ Beltinci poda tema 
športna dvorana na dnevni red in da naj ta seja je sklicana pred drugo obravnavo proračuna na seji sveti, 
bo pa na marčevski seji sveta to uvrščeno. Novi izvoljeni člani sveta OŠ Beltinci niso dobili nobenih sklepov 
od prej, je pa bilo razvidno, ko je podal pobudo za točko dnevnega reda, da do sedaj na tistem organu niso 
obravnavali temo kar se tiče športne dvorane – uradno nič.  
 
Igor Adžič daje repliko na povedano, saj se mu poraja občutek, da poraja dvom v delo – sam je bil 
predstavnik v zavodu OŠ Beltinci – tematika je vroča in si pridobil informacije – v šoli dobro vodijo 
korespondenco – v svojem prejšnjem mandatnem obdobju ne more najti, da bi se kakšna točka vodila. Kdor 
to spremlja, lahko vidi, kako so se aktivnosti vodile. V predzadnji številki je bil objavljen članek z zelo 
provokativnim naslovom, ki se končuje s političnimi spori, podpisana je fizična oseba, brez institucije. 
Naslednja aktivnost se vodi na zakupljenem terminu ene od naših komercialnih televizij (soboških) po 
zagotovilih – Športna zveza, ki se napaja iz občinskega proračuna se pod tem imenom nekdo pojavi v 
dvorani OŠ Beltinci, ravnateljica ga hvali kot svojega zaposlenega (ni vedel če v imenu ali za račun Športne 
zveze), ga je začelo mučiti. Župana in ŠZ je prejšnjo nedeljo zvečer zaprosil o sklepu, kje je bilo sklepano in 
kakšne stroške nosi, objava na televiziji  - naročnik oglasa je Športna zveza – baje ljudje ki so noter, ne 
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vejo, da bi se o tem kdaj sklepalo. Nastali so tudi v časopisih članki – 60 otrok na 200 m2. Dopis iz min. za 
šolstvo in šport, gospe Mojce Plastenjak, ki je odgovorila da OŠ Beltinci s svojimi trenutno pokritimi 
vadbenimi površinami in zunanjimi površinami presega kriterije ki so predpisani za OŠ. Govorilo se je o 
standardu na m2, gospa Mojca Plastenjak pa se sklicuje na dejavnost in število oddelkov – torej noben 
nadaljnji komentar ni potreben.  
 
Stanko Glavač pri tej točki poda ugotovitve in sklep sveta KS Beltinci o tem, da se ne strinjajo s tem, da bi 
se volišče iz občinske stavbe preselilo drugam. Sami zagovarjajo dejstvo, da je lokacija vsem zelo dobro 
znana, saj so volitve v tej stavbi bile že od nekdaj, poleg tega je tudi lažje volivcem, saj ko gredo od maše 
gredo tudi še na volišča. Če bi pa se na predlog Občine Beltinci volišče odselilo v kulturni dom, bi se lahko 
zgodilo to, da bi že sedaj majhna udeležba volivcev na voliščih bila zato še manjša. Poleg tega Stanko 
Glavač meni, da je zadoščeno vsem predpisom v tej stavbi in bi naj ostalo volišče tako kot je bilo doslej. 
Sam ne vidi nobenih težav, da se volišče ne bi moglo pripraviti zadnji delovni dan v tednu. S tem, kako so ti 
prostori, ki so bili nekoč od KS-a, prišli v last občine, ko se je le-ta ustanovila, se sam nikoli ni strinjal in se 
nikoli ne bo. Sedaj pa naj bi se jih poskušalo še izseliti oz. da ne bi niti volitev več bilo v tej stavbi. Strinja 
se s tem, da je občina stavbo obnovila in preuredila, temu pa ne oporeka. 
 
Župan Milan Kerman popravlja Stanka Glavača, da nihče nikogar ne preganja oz. izganja iz teh prostorov. 
Vedeti je potrebno, da se s tem uničuje pohištvo občine. V prostoru, kjer so volitve, je delovno mesto 
občinskih uslužbencev in potrebno je vedno vse izseliti, pohištvo razstaviti, odstraniti in prenesti v druge 
prostore. Sam ne vidi problem, da se je potrebno trdno držati te občine, da je lahko le tu v tej stavbi volišče.  
 
Peter Gruškovnjak replicira na to tematiko v smislu tega, da posluša o montiranju pohištva, odstranjevanju 
računalnikov ipd. Sam je član okrajne volilne komisije in meni, da je delo volilnih odborov je da skrbi za 
varno, dosledno izvedbo volitev po predpisani zakonodaji in ne ve, zakaj je potrebno odstranjevati 
računalniško opremo, saj volilni odbor in komisija je dolžna zavarovati premoženje v času izvedbe volitev. 
Če se član odborov in komisij ne zaupa, se naj javno pove. Ne vidi razlogov zakaj je potrebno premeščati in 
odstranjevati karkoli. Obstajajo pa tudi nadzori, ki jih pošljejo posamezne politične opcije.  
 
Župan mu odgovori, da je računalnike iz miz potrebno odstraniti, ker drugače gor ne more biti volilna 
skrinjica, pohištvo pa potem tudi se mora razmontirati, ker kot tako kot je sedaj postavljeno ne more biti, 
saj ni po predpisih za izvedbo volitev.  
 
  
Župan predlaga 15 minutno pavzo. 
 
 
AD 7 - Predlog odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2010-II. obravnava 
 
Župan Milan Kerman pove, da se obravnava vse tiste postavke, ki so glede na prvo obravnavo doživele 
spremembe in sicer so najprej spremembe, ki jih predlaga župan, nato pa amandmaji, ki so bili vloženi v 
zakonitem roku. Rok za oddajo le-teh in javna obravnava v kateri se je proračun nahajal je bil 15. januar. V 
tem času so zasedali vsi odbori in komisije, ki so se z vsebino proračuna seznanili, ga pregledali in 
predlagali določene dopolnitve oz. spremembe. Z vsebino so se seznanili tudi na svoji seji predsedniki 
krajevnih skupnosti. Vse spremembe in predloge je pregledal tudi odbor za proračun in finance (21. seja). 
Strinjal se je z njimi in sprejel sklep, da se proračun v II. branju sprejme, v kolikor bo župan upošteval vse 
predloge odbora za proračun in finance. V nadaljevanju poda župan podrobno vse spremembe, ki so bile 
predlagane in vključene v predlog za drugo obravnavo Glede zadolževanja posebej župan poudari, da se 
občina v letu 2010 ne bo dodatno zadolževala. O vsaki posamezni dolgoročni zadolžitvi v skladu z odlokom 
pa o tem sklepa občinski svet. 
 
Ivan Mesarič predlaga, da naj najprej poročajo predsedniki odborov, ki so na to tematiko zasedali, saj so 
določene sklepe tudi sprejeli. Sam se čudi in se mu ne zdi prav, da niso prejeli ostali člani občinskega sveta 
vseh zapisnikov odborov in komisij, ki so pregledali predlog proračuna. Z njim se je strinjal tudi Stanko 
Glavač, ki dodatno meni, da se bo nocoj težko odločal, ker ne ve, kaj so drugo odbori obravnavali in 
sprejemali ter razpravljali. Pogreša jih pri gradivu tudi Simon Horvat kot tudi nekateri ostali člani 
občinskega sveta. V preteklosti praksa ni bila taka, da bi se zapisniki prilagali pri drugi obravnavi zraven, 
doda župan Milan Kerman.  
 
Štefan Činč je glede na to, da je župan Milan Kerman vse postavke analitično predstavil, so za odbor za 
finance pripravili rezime vseh pripomb in sprememb, ki so jih predlagali ostali odbori in komisije in so tudi 
vse večinoma vključene v predlog za drugo obravnavo. Politične stranke so  bile uvrščene in sprejete, 
samostojni svetniki je uvrstil župan in je bilo tudi sprejeto, vzdrževanje e-točk župan uvrstil in je bilo tudi 
povedano, da naj gre tako naprej, oprema za CZ je bila na odboru za reševanja je bila sprememba le v 
besedilu v načrtu nabavi gradenj, javna dela v višini kot je bilo sprejeto na seji predsednikov KS-ov in 
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dodatno še predlog za 20 % povišanje tekočih transferjev za KS-e-župan uvrstil glede tega 10 %,, projekt 
koles.steza-obor za urbanizem 55.000 evrov kolikor ni bilo plačano v letu 2009, da se prenese v leto 2010, 
pločnik Dokležovje padel predlog v sami javni razpravi in je uvrščen, cesta za Melince en predlog iz KS-a 
prišel pisno – do hiše asfaltiranje odročne in je bilo povedano, da se vključi v besedilo, da se bo iz 
vzdrževanja cest naredilo in ta predlog ni bil uvrščen. Obmejni programi – so bili potrjeni, da se vključijo v 
dopolnjeni predlog, most na cesti županov predlog soglasno z odborom za finance, vzdrževanje objektov za 
rekreacijo – odbor za urbanizem (predlagal 60.000) -25.000 evrov osvojen, nakup zgradb in stanovanj – 
poslovni prostor bi se za Komuno kupil (105.000), zato župan nakup enega stanovanja od dveh umika, 
nakupi zemljišč-uskladitev z načrtom razpolaganja, predlog dani bil na javni razpravi dodatno 15.000 
odkup mladinski center-odbor se ni strinjal, da bi se dodatno za 15.000 evrov poviševala ta postavka, 
ampak naj se poskuša prodati za ta denar in naj se je ne povišuje, regresiranje domske oskrbe-uvrščeno, 
Karitas – uvrščen kot je bil predlagani, subvencioniranje cene županov predlog upoštevan, za čebelarski 
dom-predlog 7100 dogovorjen, čeravno bil predlagani višji, ostale spremembe, ki so prišle, so dejansko na 
račun povečanja/zmanjšanja sredstev  na računu. Nadalje poda obrazložitev glede KS-ov in NUSZ – kako 
prišli do ocenjene porabe za leto 2010. Predsedniki so prišli na občino na usklajevanje, tisti, ki pa niso 
prišli v fazi uskladitve na občino, pa se jim je pripravila ocena in bodo naknadno o njej razpravljali. Nato pa 
še na strani prihodkov niso odbori dajali predlogov in pripomb-ampak so bili županovi amandmaji, kateri 
so bili upoštevani tudi na odboru za proračun in finance.  
 
Peter Gruškovnjak dodaja glede umika postavke dovozna cesta za obrtno-industrijsko cono pri ČN Beltinci  
v smislu tega, da je na odboru za gospodarstvo bil sprejeti sklep, da naj bi pred  obravnavo 2. branja 
proračuna dobili svetniki na mizo variante oziroma prioritetne predloge, kam se fokusirati, ker je bilo v 
preteklosti dosti razprav, kje imeti obrtno-industrijske cone. Imamo dve ali tri nakazane – v vsem tem času 
vemo kaj se je dogajalo. V prostorskem času je zajeta pri ČN cona, ena je okrog Špara, ki je v privatni lasti , 
z podpisom pisma o nameri med tremi ministrstvi, dvema občinama in Luko Koper se začrtalo tretjo 
varianto. Lažje bi se s tem odločali, saj bi bil proračun potem še bolj razvojno naravnani. Sedaj pa opaža, 
da tega ni zraven pri gradivu. Ostale postavke so bile upoštevane, razen pri odboru za družbene dejavnosti 
ni imel kot član odbora za proračun in finance kompetenc, da bi spreminjal, je pa stvar, če se upošteva 
predlog župana glede projekta pod tribunami tako kot je bil predlagani.  
 
Štefan Ferenčak  pove, da je pred vsemi veliko odgovorno ravnanje, to pričakujejo od njih tudi občani. 
Glede proračuna, kar se bo v tekočem letu moralo delati, to je to. Imamo pri tem vsak svoja pričakovanja. 
Vsi ki sedijo na seji, so si zelo različni in da različno razmišljajo, to je prav. Pogreša pa to, da na začetku 
mandata niso bili sposobni si zastaviti skupno vizijo, katero bi cel mandat izvajali. Tako pa vsako leto pride 
nekaj nenačrtnega noter v proračun in to si morajo vzeti v zakup. Na odborih so dosti tega razpravljali, 
vsak svoje je povedal in kolikor vidi, se je kot z nekimi skupnimi močmi pripravili. V njihovi svetniški 
skupini povedo, da ta predlog zdaleč ni to, kar bi oni želeli in pričakovali, to je dejstvo in se tega zavedajo.  
So pa realisti in vedo, kar se lahko doseže, vedo, v katero smer lahko gredo, pogrešajo glede na stanje 
gospodarstva  - problem delovnih mest se bo še pojavljal v nadaljevanju – večji poudarek bi lahko imel  v to 
smer, ampak nima, žal je to. Načelni so tudi pri drugi obravnavi, kot so bili pri prvi obravnavi – podprli ga 
bodo ne glede na to, kako ga bodo nocoj še spreminjali – saj imajo veliko breme in odgovornost, katero se 
povzročili eni manj, eni bolj – da kanalizacija je na mestu kot je. Osebno gledajo na to tako – kanalizacija v 
tem letu ne sme zastati.  
 
Peter Gruškovnjak daje repliko Štefanu Ferenčaku glede neoblikovane vizije v začetku mandata – s tem se z 
njim ne strinja – oni so jo v SDS imeli, ko so prestopili v to dvorano – cilj jim je bil, da se reši osnovni 
problem infrastrukture – kanalizacije in nikoli v vseh teh treh letih in pol pri sprejemanju vseh proračunov, 
nikoli ni ovirala njihova skupina z jasno vizijo, češ da mora biti čim prej zaključeno. So toliko bolj 
zadovoljni, da so prišli do sem, kjer so. 
 
Štefan Ferečak replicira Petru Gruškovnjaku češ, da ga ni razumel – on je govoril o skupni viziji – enotni – 
ni pomembno, kar si kdo sam misli pri sebi, če namreč hočemo v tem prostoru nekaj narediti – tako vsaj 
sam misli- je potrebno oblikovati nekaj skupnega – proračun in vizija ni eno in isto – čeravno Peter 
Gruškovnjak meni, da je proračun vizija. Oblikovali je skupno niso – koliko let nazaj so govorili na volitvah 
eno in isto, niso se pa usedli skupaj in povedali v katero smer gredo in kakšne načrte so si zastavili za 
naprej. 
 
Simon Horvat se oglaša kot predsednik odbora za urbanizem, čeravno je dobil prej od enega izmed članov 
odbora nezaupnico. Meni, da so v njihovem odboru krepko razpravljali in dali so kar nekaj predlogov, 
katere je odbor za proračun in finance sprejel oz. jih je videl smiselne in jih je uvrstil v predlog za 2. branje. 
En od predlogov je sicer prepolovljen a nič za to – je bil morda preveč optimističen- predlog za vzdrževanje 
športno –rekreacijskih objektov v celotni občini. Vesel pa je , da tudi v njihovem odboru kot drugje nihče ni 
posegal po sredstvih za kanalizacijo in tudi ne po sredstvih za nadaljnjo gradnjo kolesarskih stez. TA dva 
projekta sta pripravljena že od začetka mandata – se ju je zastavilo in program je bil terminski program 
narejen. 
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Martin Duh pove, da se iz postavk točno ne vidi oz. ni razvidno, kar se v njih  »skriva« - pregleda nima in 
želi pojasnitve. Kot prvo opozarja za rekonstrukcijo, ki je bila omenjena Beltinci-križišče za Melince, ali je v 
teh sredstev namenjeno ali je kdo preverjal nosilnost mostu čez Dobel . Vemo, da se o tem razpravljalo na 
2. obč. svetu za časa Kavaš Jožeta – baje je nekdo takrat podal izjavo, češ da ta most nima nosilnosti  in da 
je v slabem stanju, kako je glede tega, je to vključeno? Nadalje sprašuje, kaj je z nakupom zemljišč in 
ureditvijo dovoza za parcele, ki so ob cesti Beltinci-Bistrica. Še sprašuje, kaj je s konstrukcijo Beltinci-
Bistrica oz. Melinci – Odranci. Lansko leto se je seje udeležil seje komandir Policijske postaje Murska 
Sobota razpravljali o nevarnosti tega križišča, ki je eno najbolj nevarnih v občini, saj se tu dogajajo težke 
prometne nesreče, kjer izgubljajo ljudje življenja ali postanejo invalidi. Obljubljeno je bilo takrat, da bo 
občina poskrbela skupaj z inšpektoratom za ceste, kako se naj varnost v tem križišču poveča –ali je v tem 
proračunu tudi kaj zajeto? Svet KS Melinci podal predlog za nadstrešnico v vrtcu/šoli Melinci. Župan 
opozarja Martina Duha, da te zadeve, o katerih on sedaj razpravlja niso odprte zadeve in naj, kot ga prosi, 
razpravlja le o teh in ne o teh, ki so bile že upoštevane. Vendar pa Martin Duh pove, da so bile te podane 
med prvim in drugim branjem v času javne razprave. Predsedniku KS-a bi naj bilo obrazloženo, kje je to 
zajeto. Kako je z izostankom plačila nekdanjega sponzorstva KMN Meteor Melinci – z odborom je bilo 
dogovorjeno, kako bo plačano, dodaja župan. Ivan Mesarič pa sugerira, da bi morali vsi svetniki zapisnike 
odborov kot tudi njegovega (odbora za proračun in finance) dobiti, ker nimajo svetniki vpogleda, saj bodo  o 
tem pozneje odločali.  
 
Župan odgovarja Martinu Duhu, da most čez Dobel ne more biti v projektu zajeti, ker je ovira za pridobitev 
sredstev, saj niso mostovi upravičeni strošek.   
Glede nakupa zemljišč je v Načrtu razpolaganja, križišče Melinci-Odranci pa je v projektu vzdrževanja cest 
v prvem branju zajeto.  
Martin Duh nima podatkov, kako je z predvideno kolesarsko stezo od pokopališča Melinci do Beltinec na 
odseku kjer je most.  
Župan odgovarja, da kolesarska steza ni upravičeni strošek v tem projektu medsosedskega sodelovanja – 
odkup zemljišč se bo letos izvedel. Most se bo naredil ustrezne širine, kolesarska bo zraven predvidena iz 
tega programa pa ne ampak iz neposredne proračunske postavke. Dodatno mu poda župan še odgovor, da 
na strani pri postavki - je ureditev križišča Melinci že zajeta. To je Martin že pred tremi leti predlagal. 
Občina ni bila takrat še v takšnem minusu in deficitu kot je sedaj in če bi se takrat že uredilo, bi bilo 
boljše.  
Župan mu ugovarja, da občina ni ne v primanjkljaju in ne v deficitu, kot Martin to sam trdi. 
 
Andrej Vöröš kot predsednik odbora za zaščito in reševanje OS pove, da so na zadnji seji obravnavali 
postavko glede proračuna- kjer se načeloma strinjali kot povedal na prejšnji seji, potrebe so sicer večje – 
glede inšpekcijskih služb – bo potrebno do določenega leta imeti nabavljeno toliko in toliko zaščitnih oblek 
oz. celotne opreme, vendar pa glede na to, da so vzeli v zakup največjo investicijo – kanalizacijo, se strinjajo 
s to postavko ki je predvidena skupaj z CZ Občine Beltinci. Sredstva in sredstva, ki pridejo iz naslova 
tradicionalnega zbiranja sredstev ob raznašanju koledarjev ob koncu leta – vse to se sredstva tu zbirajo. Ob 
tej priliki se zahvaljuje vsem občanom in občankam, ki so prispevali prostovoljne prispevke.  Skušali bodo v 
programu dela in finančnem planu kar imajo predvideno bodo skušali stvari izpeljati.  
 
Igor Adžič poda statistične podatke, da ima 15 občin več kot 20 % nezaposlenost – med temi blizu 30 % je 
tudi naša občina in to je realna moč občine. Proračun je kot vsa leta poprej in je iz enega vira sestavljen – 
to je kanalizacija – iz tega vira so realizacije proračuna bile bore slabe pod 50 %, vzroki so bili večkrat 
nazorno pojasnjeni. Ni pomembna zgodba, ki je za nami, ampak tista, ki je pred nami. Zameri županu in 
upravi (seveda nič na osebni ravni). Do sedaj nismo naredili nobenega javnega razpisa, da bi pridobili 
investitorje na gospodarskem področju, imamo tribune tudi tu nismo nikogar povabili k sodelovanju. 
Projekt ni majhen za začetek – vemo, da pri teh projektih je lahko do 30 % delež države, ostalo so lastna 
sredstva, če nimamo investitorja. Nemalokrat je povedal, da so lastna sredstva najdražja sredstva. 
Fundacija za šport je objavila da bo objavila seznam 1336 vseh prosilcev – možnost imamo majhno za 
dobiti- danes bomo odločali o proračunu – je v dilemi, kaj narediti  - realno razmišlja – da si bo premišljeval 
čez čas, da je proračun podprl in mu bo teh 400.000 evrov ne štima. Imel bo velikega moralnega mačka – 
zadolženost občine v letu 2010 je predvidena in ne govoriti, da se ne bomo zadolževali. Če bodo sredstva 
dobljena, se bo potrebno zadolžiti. Zelo nazorno se vidi, da so se kratke relacije cest uredile, sedaj pa 
prihajamo na najdaljše in najdražje relacije. Pred časom je opozarjal, da obstajata dva projekta sodelovanja 
z Hrvaško in ju prisotnim predstavi – za infrastrukturo sredstev namreč na žalost ne bo. Podaja pravico 
prijave na projekte, kako bi prišli do sredstev in v kakšni višini in kakšna bi bila realizacija le-tega. Želi, da 
bi uspela tudi naša občina – ko so bile priložnosti, da se ne zamudi – to ga moti in žalosti. Kot občan in 
svetnik, bi rad, da imamo več – ko so Odranci pristopili k podzidavi tribun so dobili velika sredstva od 
države in imajo stičišče Dolinskega dela naše domovine. Skozi Beltinec je tudi bila speljana tovarna 
avtodomov, ki je tudi v Odrancih – kar pomeni toliko in toliko delovnih mest-tudi to priložnost je naša 
občina zamudila. Ko bomo imeli take zadeve tudi mi, bo z veseljem sprejemal proračune v taki ali drugačni 
višini. Občini Beltinci dohodnina pada – to je dejstvo in tako ostaja v dilemi.  
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Župan pove, da se bo občina zadolževala tedaj in samo tedaj, če bo občinski svet tako odločil. Občina se ne 
bo zadolževala, če bo dobila minimalna sredstva, zakaj bi se zadolževali, če ni potrebno?  
 
Vendar pa Martin Duh se ne strinja z županom v tem, saj ima občutek, da bodo svetniki potem spet v dani 
situaciji potisnjeni v t.i. kot in bodo morali zadolževanje potrditi.  
 
Župan nadaljuje svoje izvajanje in Igorju Adžiču daje odgovor, da občina fitnesa ne bo gradila, ampak 
zasebni investitor, ki bo prišel sem, če bo hotel ali ne. Občina poleg kanalizacije nima denarja, poleg tega 
da se je potrebno zavedati, kakšno socialo bo letos potrebno še reševati.  
Glede sodelovanja medsosedskega pa dodaja, da bi ga spet ošteli, če ne bi sprožil aktivnosti, da bi se na 
razpise prijavili, saj je bil že oštet, češ da se ni prijavil in sedaj bi bil spet  oštet.   
Igor Adžič dodaja da je rad, da se občina prijavila - vendar pa proračun meni, da mu je bil narobe razložen. 
Nihče nikomur nič ne očita – situacija je namreč taka, da se živi na javnih sredstev – nimajo od česa – naše 
poslanstvo ne sme biti zapiranje ampak razpiranje poti – odpiranje vrat na ministrstvih.  
 
Peter Dugar glede proračuna pove, da ga je temeljito pregledal in če se spominja na leta nazaj, so vsi 
vstopili v to dvorano in v ta občinski svet z namenom, da bodo lahko ob koncu se ozrli s ponosom in 
povedali, da se je pa nekaj res naredilo. Ampak žal mora ugotoviti, da se je vse vrtelo samo okoli 
kanalizacije, so ga brez problemov sprejeli, nobenih nasprotovanj kot tudi sklepi. Kar se tiče realizacije , 
nikoli se niso spraševali, kar je bilo realizirano kar so si zadali. Zaključni račun se prvo leto obravnavalo, 
naslednji dve leti pa ne  - zakaj tako. Cela zgodba je v tem, kanalizacija gre dalje, projekti so pripravljeni za 
razpis – zbodla ga je tribuna – že v prvem branju bil proti in sredstva za gospodarstvo – z rebalansom se ni 
nič spremenilo. Razvojni sklad pa se je še celo znižal v primerjavi z lanskim letom – ampak zakaj več ni 
sredstev namenjeno temu. Vsaka gospodarska družba v tem času, prihodki se bodo zmanjšali, investicija, 
ki je dodana pa je neracionalna, postavka previsoka – vprašati se je potrebno, če je to smiselno ta 
investicija – komu bo služila oz. koristila – je skozi okno vrženi denar v tem trenutku. Dati jih v kanalizacijo 
predlaga in se bodo priklopi za kanalizacijo za občane znižali in bodo vsaj oni imeli kaj od tega. Vsi v krizi 
sedaj investirajo ampak v gospodarstvo – sam po njegovi oceni – takoj aktivirati sklad proračunski in samo 
tako bomo pomagali občanom. Dodatno se zadolževati zaradi tega pa je čisti nesmisel. Nadalje ga pri 
proračunu bode v oči – postavka – sredstva za plačilo kolesarske steze Lipe prenaša iz leta 2009 v 2010 – 
kolesarska steza pa je bila zaključena kdaj? Župan poda odgovor, da decembra 2009. Zneski oz. vrednosti 
mu ne gre v račun – zakaj je toliko dražja od drugih? Vedno pa pri občinski upravi se nabavljajo tudi 
računalniki – vedno so postavke zajete  in to ga moti češ da so 3 postavke zajete noter.  Glede razvojnih 
projektov bo če bo treba dvignil kar dve roki.  
 
Župan mu odgovarja in povdarja, da se občina ne bo zadolževala, če bodo rekli, da je to vstran vržen denar, 
ko se prijaviš je potrebno prikazati NRP, če ga ne daš zraven, brez gradbenega dovoljenja se ne moremo 
prijaviti – postavka mora biti v proračunu zajeta, drugače ne gre.    
Glede proračunskega sklada – pravilnika bo govora na naslednji seji občinskega sveta konec meseca 
februarja, saj je predsednik odbora za gospodarstvo, Peter Gruškovnjak že prejel tudi odgovor ministrstva 
glede na vsebino le-tega.  
 
Ivan Mesarič je nekoga iz uprave opozoril na zapisnike in kaj takega niso še doživeli, saj se obravnavajo 
amandmaji  in ni vira, da bi dobili-videli  zapisnike odborov in komisij. Na odbor so dobili dokument, kjer je 
bilo zapisan predlog spremembe uvrstitve postavk v predlog proračuna za leto 2010. Domov dobijo predlog 
sprememb, kjer se nekomu zapiše, da je v fazi javne razprave obravnavali odbori in predsedniki in KS-i. 
Odbor za proračun je bil na svoji 21. seji seznanjen z vsemi prispelimi predlogi zbranimi v fazi javne 
razprave in po upoštevanju dal svoje mnenje. Kontradikcija je za 3 bistvene stvari in sicer: tribune – 
obravnaval je odbor za družbene dejavnosti in predlagal sklep, da vsaj 50 % dobi od bodočega investitorja 
župan, razumel je, da bo dal župan to noter, svet se sicer ne podere, tega papirja pa ni. Ni zapisnika – kljub 
temu, da se je javna razprava izvedla – vsi so bili ogorčeni, klical je na občinsko upravo, da to manjka. 
Odbor za gospodarstvo je sprejel sklep o industrijskih conah, da se že končno opredeli, kaj je z njimi- da se 
bo vedelo, kaj pije vodo – imamo kar nekaj variant – tu je srčika problema. Ko bo občinska uprava 
pripravila dobre variante, občinski svet je gospodje in gospe, ki odločajo le o dobrih variantah. Torej če bi to 
dobili, bi odločili. Važno je, o čem bi se odločili – glede odkupa zemljišč – tam je za leto 2010 78.000 evrov, 
da se bo kupovalo zemljišča za obrtno cono pri ČN, oni pa so problematizirali (različne opcije) da se je 
potrebno odločiti katera je ta industrijska cona. Popravlja se tud, dal je gospodarjenje s prostorom in ni 
župan sklical še seje, nato jih je povabil za predloge – so se nekatere individualne stvari dogajale, 
predlagatelj ni tega upošteval, to je tudi, kar šteje. Občinski svetniki včasih z premalo odgovornosti 
sprejemajo. Mandat pa bo končan in niso stvari premaknili – tako, na tak način ne. Ni to kar tako, so zajete 
dolgoročne stvari, tega pa nima zapisano niti niso dobili odgovora. Do drugega branja so hoteli slišati kako 
je z temi obrtnimi conami in tu so problemi. Naj mu verjamejo, da je žalosten, ker se stvari tako peljejo. Na 
dolgi rok so lahko neuspešni, če ne bodo pogledali resnici v oči in sprejeli sklep, kaj bodo na industrijskih 
conah gradili. Njegova boleča stvar, cenilci – zapisal je župan, da bo cenilec kmetijske stroke najeti, na 
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odboru za finance mu je tudi povedal, da je slab sklep na odboru za kmetijstvo predlagal, kjer naj bi bil za 
prodajo zemljišč po ceni 7,00 evrov. Oni namreč nimajo  pravice in javno pove, da je naredil lapsus in se 
opravičuje – odbor cen zemljiščem ne more postavljati in tu so bili v zmoti in k temu je v večji meri 
pripomogel tudi on. Dokler pa ne bo verodostojni cenilec na seji pred občinskim svetom obrazložil in da ne 
predebatirajo različnih cen za zemljišča, do takrat v te stvari ne bo verjel. Naj si pregledajo ta dokument – 
nakupi zemljišč, prodaja – so tu in tam različne količine zemljišč, ki jih občina mora odkupiti – nekje več, 
nekje manj – za kolesarske steze. Vendar meni, da naj mu nihče ne govori, da nabija ceno za zemljišča, češ, 
da občina ni tako bogata. Ivan Mesarič pa trdi, da je bogata, saj za svoje ljudi lahko plača in mora jim 
plačati. A se mogoče kdo vpraša, koliko se plačuje geodete, merilce, cenilce – to stane več kot zemljišče, ki 
se prodaja in se potem tu pogajajo. Za dvorano ga pa ne bodo prepričali, mora imeti kar koli. Tudi mu 
župan ni kostruiral – tribune ja, ampak kaj bo tam spodaj? Znesek je zajeti samo za slačilnice in tribune-
nič drugega, tako je namreč prijavljeno dodaja župan. Ivan Mesarič nima občutka, da bi mu bilo tako na 
odboru razloženo oz. da ni to tako razumel – imel je pač občutek, da je bil na odboru priganjeni, vendar pa 
ga župan demantira, saj meni, da so si vsi v odboru vzeli dovolj časa skupaj s strokovnimi službami občine 
kot tudi sam si je vzel čas, da je prisostvoval – sicer zastonj – vsi odborniki dobijo plačane sejnine, on pa 
ne. Prosi za pet minut odmora župana, da se njihova skupina sestane pred samim sklepanjem.  
 
Župan ponovno poudarja, da se bodo tribune delale le, če bodo tako odločili, če sofinanciranja ne bo, se ne 
bo gradilo, saj sredstev teh sredstev v tej višini ne bo iz proračuna.  
Glede industrijskih con, če prav sam ve, občina ima samo eno in edino obrtno-industrijsko cono  in to, ki je 
legalna in je pri ČN. Pri Šparu je privatna zadeva in je obrtna cona, cona pri silosih je v povojih,  je še ni. 
Edina, ki jo lahko kjer koli aktiviramo v najkrajšem času je ob ČN in je zarisana kot obrtno-industrijska 
cona in druge ni. Nadalje govorijo o delovnih mestih – cesta je odvzeta, ki bi naj vodila do obrtne cone in je 
izvzeta preprosto, ker je bilo povedano in tako želeno. Na odboru za proračun in finance se je vse zadeve, ki 
so bile na kakršnem koli odboru obrazložili in povedali kar je bilo zajeto, kjer se lahko kaj zviša ali zniža, 
poleg tega je sprejel sklep, da se naj sprejme predlog proračuna če bo župan upošteval vse predloge oz. 
amandmaje. Opaža, da sedaj nastajajo drugi momenti, se sprašuje, če bo še kdaj na kakšen odbor šel – ni 
mu nujno da bi bil več poleg. Zakaj bi sodeloval in se mučil saj se potem izkaže, da je sedel tam zastonj. 
Strokovne službe bodo šle zraven, ko pa bo ocenil da ne, pa tudi ne bodo šle zraven, tudi to se bo v 
bodočnosti zgodilo. Sedijo trikrat skupaj, odbora za finance ni treba (o tem ne piše v nobeni zakonodaji), 
ampak jih vedno skliče zaradi politične higiene, ker smatra, da so v tem odboru ljudje, ki so najbolj 
kompetentni v tem svetu, da se jih seznani, da se z njimi pomeni in se dogovorijo. To ni pošteno in politično 
ni higiensko.  
Glede cenilcev je razložil kaj in kako. Odbor za gospodarstvo je dal sklep, da je potrebno, ampak z nobeno 
postavko sprememba proračuna med obema obravnavama ni zajeto, še cesta je izvzeta iz predloga do 
industrijske cone. Cona je le ena in nobena druga.  
Kar razmišljajo v nasprotni smeri glede cenilcev je zelo težka nezaupnica županu tako rekoč. Župan se 
nikoli ne dogovarja z nobenim cenilcem o nobeni ceni, vsak cenilec pride in oceni, župan se ni nikoli z 
nikomer dogovarjalo o ceni, ker župan nima zemljišč.  
Martina Duha zanima, kakšna je cena dela, ki ga opravi cenilec – župan in direktor podata odgovor da zelo 
različno – 300, ali 500 evrov  odvisno od normativa koliko dela ima. 
 
Štefan Ferenčak je razočaran in ne ve kaj se sedaj dogaja – na odboru so se pogovarjali in s konsenzom vse 
dogovorili. V preteklosti je bilo namreč govora, da premalo transfernih prihodkov pripelje v občino župan, v 
tem mandatu se je precej izboljšalo. Če pride denar od zunaj v občino, dati možnost in če bo uspešen župan 
in se bo videlo kako naprej ob podrobnem pregledu papirjev. Na odboru za gospodarstvo, katerega član je, 
je bilo govora o conah  z njegove strani bilo vedno dosti govora – vsi so samo poslušali, slišali pa ne. 
Potrebno si je naliti čistega vina saj na področju gospodarstva, delovnih mest v tem in ne v prejšnjem 
mandatu ni bilo narejeno nič. Glede poziva je sam kar nekaj časa vložil in je pripravil, tudi glede 
razpolaganja s prostorom z vizijo občine je prikazal, se je potrudil – koliko jih je sploh to pripravilo? Župan 
pove, da le dva. Glede obrtnih con v Beltincih ve, kar se je že pred časom dogajalo, koliko lokacij se je 
omenjalo-edina je pri ČN – sam pogreša, ne cesto do cone – ampak da se pripravi projekt kompleten, celovit 
zanjo. Mnenje svoje in svoje svetniške skupine pa je povedal. 
 
Med razpravo župan Milan Kerman svetnike pozove, glede na to, da je ura že 23.00 in da po poslovniku 
traja seja 5 ur, ali bodo s sejo nadaljevali ali jo bodo zaključili in sklicali novo. 
 
Prisotni so se strinjali, da se s to točko dnevnega reda zaključi. O tem so se izrekli z glasovanjem. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 431/IV: 
Seja Občinskega sveta Občine Beltinci se bo nadaljevala tudi po 23.00 uri.  
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Ivan Mesarič replicira Štefana Ferenčaka – z njim se sicer popolnoma strinja, bo pa mogoče drugače 
razlagal. Boji se, da je glede industrijske cone naredilo zelo malo, ker če bi prosil vso korespondenco o tem, 
je ne bi  bilo verjetno več kot en list papirja. Politika ni enotna, to se ve in to je problem. Problem pa je tudi, 
da tisti, ki bi profesionalno mogli urediti niso – uprava in župan delajo, občinski svet pa odloča. Nimajo 
politične volje, da se kot tak zaključi in to so hoteli na odboru za gospodarstvo priti do tega, da se enkrat za 
vselej to dokončno uredi.  
 
Regina Sraka pove, da so vsi dali svoje mnenje in se je slišalo razlago – prebere oz. citira člen iz poslovnika  
in tudi predlagani sklepa, ki se ju predlaga v sprejem. Njeno mnenje je tako, da ta sklepa se naj sprejme, 
da se bo delo v 2010 končno nadaljevalo. Če bodo proračun sprejeli bodo lahko naprej delali, če pa bodo 
zavajali, občani poslušajo in bo po časopisih še naprej pisano to, kot je že bilo kar je prebrala pred kratkim.  
 
Ivan Mesarič se ne strinja z njo, saj je  seja prostor in čas, ko se pogovarjajo in izmenjujejo mnenja in to 
imajo vso pravico, naj jih Regina ne podučuje. Vendar pa mu odgovori, da so se 2 uri pogovarjali, sedaj pa 
je čas, da se končno odločijo. 
 
Martin Duh meni, da je to, kar je svetnica prebrala in povedala zanj izsiljevanje. Z njim se Regina Sraka ni 
strinjala.  
 
Stanko Glavač bi bil zelo vesel, da bi to industrijsko cono že enkrat zaključili. Čeravno je župan povedal, da 
je KS Beltinci dala soglasje pred leti na lokacijo pri ČN, to ni res in tega soglasja nikoli ni bilo in ga tudi 
nikoli ne bo. Cona na tisto lokacijo nikakor ne spada. Ni proti razvoju občine, naj ga nihče ne razume 
narobe, vendar pa bo naredil vse, da cona pri ČN ne bo zaživela! Več škode bo namreč narejeno, če bo tam 
kot pa če je tam ne bo oz. če se jo bo selilo drugam. So druge lokacije z slabšimi zemljišči – opozarja, da 
imamo že 800 m2 na prebivalca. Sam se zaveda, kaj pomeni zemlja, z njo živi in zemlja mu daje hrano. 
Mogoče se za tistega, ki vse kupuje to zdi smešno, vendar pa kmalu niti tega ne bo več. Naj se mu pove 
koliko je nezazidanega stavbnega zemljišča – baje nekje 15 ha, mu poda odgovor.  
 
Ivan Mesarič dodaja, da če bi občinski svetniki vse to, kar je župan sedaj povedal imeli na papirju pred 
seboj, bi bilo drugače, ampak nimajo in to je dejstvo. Čas je med tem časom minil in če prosijo, bi lahko 
dobili.  
 
Peter Dugar na vso debato in razpravo je že večkrat povedal, je bila zadolžitev občin in vseh občin – 
prostorsko ureditveni načrti, ker se ne znajo dogovoriti in določiti, kjer se bo kaj dogajalo. Dokler se oni ne 
bodo znali dogovoriti, bodo take debete in razprave še v bodoče.  
 
Po razpravi svetnikov župan na predlog Petra Gruškovnjaka predlaga 5 minut pavze. 
 
Peter Gruškovnjak v imenu svetnikov SDS obrazloži svoj glas – podpirajo predlagani proračun v 2. branju z 
vsemi amandmaji in spremembami. Pomembno jim je pa, da že četrtič dvigajo roko za razvoj občine v 
potrebnem delu – kanalizacije, da bo zgrajena, da do zaključka tega mandata ČN funkcionira in vse kar je 
možno priklopiti na omrežje (Dokležovje, Ižakovci, Melinci). Veseli bi bili, če bi bilo vse priklopljeno, da se bo 
končno že ta problem osnovne infrastrukture končno umaknil iz proračuna kot tudi iz dnevnega reda, da 
bo adacta – da se bodo končno pogovarjali o razvoju in bodo potem določili prioriteto razvoja, saj je še čas, 
prostorski plan je v izdelavi. Po novem letu se je javilo rastoče podjetje v Sloveniji, ogledali si 15 lokacij, bili 
so tudi v Beltincih, ampak povedati je treba, da ta, ki jo ponujamo mi, je neprimerna – gre se za 
proizvodnjo voltaičnih sistemov, o čemer je že v lanskem letu govoril. Ni potrebno da se kregajo, so različnih 
mnenj in stališč. Nikogar ne vidi med njimi, ki ni za razvoj občine, prioriteta naj bo, da ČN se zgradi do 
konca tega mandata.  
 
Igor Adžič pove reklo – da v politiki ni prijateljev ampak so interesi. Poslanstvo njihovo je, da se zasleduje 
interes, v dogovoru z večino, bodo predlagali manjšo spremembo in sicer pri postavki Čebelarski dom (ne v 
smislu kogarkoli prikrajšati) za sanitarije, saj so preveč izpostavljeni neki devastaciji – znižanje.   
 
Župan Milan Kerman ponovi, da je bil sprejeti dogovor, da bi se zmanjšalo postavko Čebelarski dom, katero 
se zmanjša na 2.000 evrov z začasno rešitvijo in povišali delež naročnika pri JD za 5100 evrov na 64.110 
evrov.  
 
Nato župan še vpraša svetnike, če bodo o vsakem amandmaju glasovali posamezno ali skupaj. O tem se 
izrečejo z glasovanjem. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
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Sklep št. 432/IV: 
O vseh amandmajih na predlog proračuna za leto 2010 se bo glasovalo skupaj in ne posamezno. 
 
Nato glasujejo kot je bilo sprejeto, torej o vseh županovih amandmajih na predlog proračuna za 2. branje 
ter o vključenem spremenjenem glede ribiškega doma, ki se zmanjša na 2000 evrov, razlika 5000 evrov pa 
se umesti pri postavki- javna dela…  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 433/IV: 
Sprejmejo se predlogi župana Milana Kermana, ki so nastali med prvim in drugim branjem proračuna  
Občine Beltinci za leto 2010, s tem da se dodatno postavka ribiški dom zniža na 2000,00 evrov, 
razlika 5.000 evrov pa se umesti oz. razvrsti na postavko… delež naročnika pri JD. 
 
Prisotni so na sami seji sveta prav tako prejeli amandmaja k predlogu proračuna za leto 2010 s strani KS 
Lipovci. Amandma št. 1 pravi o tem, da naj bi se postavka ŠRC tribune Beltinci zmanjšala za 40.000 evrov 
in bi se povečala postavka za urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti in bi se s temi sredstvi 
sofinancirala (50 % občina) mrliške vežice v Lipovcih, ki ne ustreza današnjim standardom.  
Amandma št. 2 pa pravi o tem, da bi se naj pod postavko-investicijsko vzdrževanje ceste uvrstila še 
postavka – ovire za umirjanje prometa na cesti Gančani-Lipovci, ureditev križišč pri vaškem domu Lipovci, 
varovalna ograja ob kolesarski stezi pri krožišču »križ«, ureditev prehoda za pešce/kolesarje iz smeri Vrbiči 
(Bratonci) za vključitev na kolesarsko stezo. O tem drugem amandmaju župan Milan Kerman pove, da je že 
vključen in ovrednoten v proračunu.  
 
Prvi amandma predlaga župan naj se ga ne sprejme – če bo potrebno se ga z rebalansom pokrije, poleg tega 
pa se bo obnova vežice verjetno iz sredstev NUSZ gradila – za premestitev se bo dogovorilo. Dokumentacija 
ni še mu bila predstavljena.  Postavka je nerodno izbrana – glede na debato in glede na to da je NRP izdelan 
za prijavo na razpis in tako ne gre.  
 
Martin Virag pove, da za drugi del manjka del 3 m asfalta med kol. Stezo in cesto Dokležovje-Lipovci in 
prehod v Vrbiče. Vendar župan doda, da se bo to uredilo, ker je zajeto. 
 
Ivan Mesarič je dobil v vednost ta amandmaja malo pozno, vendar podpira županov predlog saj je umesten, 
naj ga podprejo. 
 
Stanko Glavač pa povdarja, da mora biti potem kriterij in vse ostalo enako za vse krajevne skupnosti – za 
mrliške vežice. Če bo občina dala sredstva zraven pri Lipovcih, mora pri ostalih KS tudi. Njemu se vedno 
pravi, da je vežica krajevna stvar, vendar pa merila bodo morala biti nastavljena za vse enako.  
 
Peter Dugar spomni na to, da je KS Melinci leta 2003 dala predlog za hitrostne ovire oz. otoke pred Melinci 
– naj se to tudi vključi. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 434/IV: 
Občinski svet sprejema  sklep, da se ne sprejme amandma št. 1 predlagatelja KS Lipovci o 
zmanjšanju postavke ŠRC tribune Beltinci in povečanju postavke- obnova mrliške vežice Lipovci. 
Amandma št. 2 KS Lipovci pa je že zajeti v predlogu proračuna Občine Beltinci za leto 2010 in se 
ponovno o njem ne bo sklepalo.  
 
Ob koncu te točke župan Milan Kerman poda še na glasovanje celotni predlog proračuna za leto 2010 z 
vsemi predlaganimi dopolnitvami in spremembami. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 435/IV: 
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2010 v predloženi obliki z vsemi predlaganimi 
dopolnitvami. 
 
 
Glede Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Beltinci za leto 
2010 je podrobno obrazložitev podal direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš. Povedal je, da se s tem 
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letnim načrtom določi pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem  občine. Načrtuje se v okvirni 
ocenjenih vrednosti 135.754,40 EUR. Sredstva namenjena za nakup nepremičnega stvarnega premoženja 
Občine se za leto 2010 načrtujejo v okvirni ocenjeni vrednosti 321.508,00 EUR.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan Milan Kerman predlagal glasovanje in sprejem le-tega. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 436/IV: 
Sprejme se Letni  načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Beltinci za 
leto 2010.  
 
 
Župan prosi prisotne, da bi se ob koncu obravnavala še točka AD 11, saj je sprejem aneksov nujen in 
potreben. Prisotni so se strinjali, zato je župan podal obrazložitve pri tej  naslednji oz. zadnji točki dnevnega 
reda.  
 
AD 11 - Potrditev aneksa k pogodbi o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Beltinci in aneksa k 
pogodbi o izvedbi projekta »Zbiranje PET plastenk od vrat do vrat v Občini Beltinci«. 
 
 

a) aneks k pogodbi o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Beltinci 
Župan Milan Kerman pove, da nas je podjetje Saubermacher & Komunala Murska Sobota d.o.o., Noršinska 
12, 9000 Murska Sobota  obvestilo, da s 01.02.2010 ni več mogoče odlagati komunalnih odpadkov na 
odlagališču v Puconcih in je zato potrebno spremeniti lokacijo oz. Občina Beltinci kot lokalna skupnost 
mora zagotoviti drugo odlagalno polje.  V letu 2009 je bilo ustanovljeno javno podjetje CEROP Puconci, ki 
ima v upravljanju tudi odlagališče odpadkov v Dolgi Vasi pri Lendavi, tako da se bodo odpadki odlagali na 
tem odlagališču cca. 2 – 3 mesece. Javno podjetje CEROP si je pridobilo tudi ustrezna mnenja in dovoljenja, 
da lahko na tem odlagališču začasno deponira odpadke. Podjetje Saubermacher & Komunala Murska 
Sobota, Noršinska 12, Murska Sobota kot izvajalec zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov na območju Občine Beltinci, je zaprosil za 
podpis aneksa, da Občina Beltinci dovoljuje prevoz do Dolge Vasi. To pa pomeni po oceni izvajalca te 
dejavnosti dodatnih 36,5 ur kar znaša tudi kot dodatni mesečni strošek 1750,00 evrov + DDV. Ob tem je 
podjetje tudi poudarilo, da gre za izkustveno oceno, dejanski stroški pa bodo lahko tudi odstopali navzgor 
ali navzdol.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 437/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje aneks k pogodbi o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 
Beltinci. Dodatne stroške prevoza v višini cca. 1750,00 evrov + DDV zagotovi Občina Beltinci iz 
proračuna. Župana Občine Beltinci se pooblasti, da aneks podpiše. 
 

b) aneks k pogodbi o izvedbi projekta »Zbiranje PET plastenk od vrat do vrat v Občini Beltinci« 
Občina Beltinci je v letu 2009 izvajala projekt Zbiranja PET plastenk od vrat do vrat v Občini Beltinci, ki 
smo ga konec leta 2009 v desetem mesecu nadgradili še tako, da se lahko zbirajo tudi embalaža pločevink, 
plastenk pralnih in čistilnih sredstev, pasje hrane  ipd. Pogodba preneha veljati v februarju leta 2010, zato 
je potrebno glede na dober odziv in učinkovitost tega projekta – ločenega zbiranja odpadkov, s projektom 
nadaljevati.  S strani podjetja Saubermacher & Komunala Murska Sobota je podan aneks, s katerim se 
podaljšuje pogodba zbiranja plastenk še za leto 2010 in sicer šest mesecev . 
 
Tudi po tej predstavitvi aneksa in tematike ni bilo razprave, zato je župan predlagal glasovanje in sprejem 
sklepa. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 438/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje aneks o podaljšanju izvedbe projekta »Zbiranje PET plastenk 
od vrat do vrat  v Občini Beltinci« za naslednjih šest mesecev. Župana Občine Beltinci se pooblasti, 
da aneks podpiše. 



 16 

 
Župan Milan Kerman je sejo zaključil ob 24.00 uri.  
 
Točke, ki jih občinski svet ta večer ni obravnaval se bodo uvrstile na naslednjo redno sejo, ki bo konec 
meseca februarja 2010. 
 
Tonski zapis seje se hrani v arhivu Občine Beltinci. 
 
 
 
Zapisala:           Župan: 
Lilijana ŽIŽEK          Milan KERMAN 


