
1 

 

OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 

ZAPISNIK 
37. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,  

ki je bila 01.07.2010 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, 
Štefan Ferenčak, Peter Gruškovnjak, Stanko Glavač, Srečko Horvat, Simon Horvat, Marjan 
Maučec, Ivan Mesarič, Ana Nerad, Regina Sraka, Jožica Pucko, Martin Virag, Andrej Vöröš. 
 
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Dušan Horvat, Valerija Žalig. 
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predstavnik Nadzornega odbora Občine Beltinci Vlado Baša, 
ravnateljica OŠ Beltinci Marica Horvat, Belec Nataša, predstavnica Sveta zavoda OŠ 
Beltinci, Darjan Kovačič, predsednik ŠZ Občine Beltinci, Novak Bojan, športni profesor na 
OŠ Beltinci, Melita Kelenc in Janez Urbanc, pripravljalca zasnove, Iztok Jerebic, strokovni 
sodelavec v občinski upravi. 
 
ODSOTNI OSTALI VABLJENI: Venčeslav Smodiš-direktor Občinske uprave (se je opravičil), 
Danijel Žižek, predstavnik Sveta staršev OŠ Beltinci (se je opravičil), Štefan Činč, finančnik v 
občinski upravi. 
 
SEJO VODIL: Milan Kerman, župan. 
 
Župan Milan Kerman je v začetku pozdravil vse prisotne, ugotovil zagotovljenost sklepčnosti. 
V nadaljevanju prebere vsebino dnevnega reda 37. redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci. 
 
Za 37. redno sejo predlaga dnevni red z gradivom in ga prebere. Razprave o vsebini 
dnevnega reda ni bilo, zato ga je župan Milan Kerman dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 501/IV: 
Sprejme se vsebina dnevnega reda 37. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, in 
sicer: 

1. Predinvesticijska zasnova izgradnje večnamenske športne dvorane Beltinci. 
2. Logistični center in industrijska cona Lipovci. 
3. Pobude in vprašanja članov Občinskega Sveta Občine Beltinci. 

 
Župan Milan Kerman pove, da na današnji seji nima pregleda zapisnika 36. rede seje in 
sklepov zaradi časovne stiske med tema dvema sejama, ki sta bili tako skupaj in zaradi 
koriščenja dopustov, ki so jih morali delavci uprave v teh dnevih izkoristili (do 1. julija). 15 
julija, ko je na programu zadnja seja pred parlamentarnimi počitnicami bomo pregledali 
zapisnik 36. in 37. redne seje in tudi sklepe. 
 
AD 1 – Predinvesticijska zasnova izgradnje večnamenske  športne dvorane Beltinci. 
 
Župan Milan Kerman je pri tej točki v uvodu povedal, da so svetniki dobili gradivo domov, in 
sicer s strani Osnovne šole Beltinci kar je bilo predstavljeno s strani kolektiva, prav tako s 
strani aktiva učiteljev športne vzgoje, dobili so tudi zapisnike 11. seje Sveta šole, ki je bila 
19.05.2008, na kateri se je tudi nekaj pogovarjalo o tej športni dvorani in zapisnik 
konsituivne seje Sveta šole 02.12.2009 tako, da je iz tega razbrati, da so bile določene 
aktivnosti v Svetu zavoda že vpeljane. Župan pove tudi, da so se okoli tega že večkrat 
pogovarjali tako ali drugače in zato nebi zgubljali besed z njegovim uvodom. 
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Kot prva nastopi ravnateljica OŠ Beltinci, ga. dr. Marica Horvat. Postavlja si vprašanje zakaj 
večji prostori? Pomislek se poraja zakaj večji prostori, če pa je bila to daljnjega 1978 leta ena 
najsodobnejših telovadnic v tem kraju, vendar pa se je spremenil svet, ljudje, spremenila se 
je doktrina, spremenil se je odnos do sveta in do gibanja in sam učni načrt. Pridružili so se 
izbirni predmeti, pridružila se je težnja po vse večjem gibanju zaradi spremenjenega načina 
življenja. Pove, da je v OŠ Beltincih potrebnih več prostorov, saj s težavo izvajajo učni načrt, 
ki je predpisan z zakonodajo. Začela je z normativi, ki jih je ministrstvo posodobilo leta 
2007. Glede na število oddelkov in učencev, ki znaša 650 jim pripadajo trije vadbeni 
prostori, rabili bi 1083 m2 prostorov. Imajo pa veliko telovadnico, ki je velika 480 m2 in malo 
telovadnico, ki je velika 168 m2. Pouk se izvaja tudi na galeriji, ki pa ni primeren in je 
izjemno nevaren, izvaja se lahko zgolj statična telovadba. Pove tudi, da je v mali telovadnici 
že trikrat padel strop in navede razloge za to. Poleg učencev telovadnico uporabljajo tudi 
športni klubi, 1100 športnih rekreativcev in ostali. Podrobno predstavi urnik zasedenosti 
telovadnice, pove, da je telovadnica zasedena ves čas pouka. V mali telovadnici sta hkrati 
prisotna dva razreda, kar pomeni 56 učencev skupaj. Zaradi pomanjkanja prostora se tudi 
ne morejo udeleževati raznih turnirjev, tekem, prireditev, tekmovanj. Kot izbirne predmete iz 
področja športa so izbrali nogomet, ples, odbojko, šport za sprostitev in šport za zdravje, 
ostalega niso mogli vključiti zaradi prostorske stiske. Interesne dejavnosti opravlja 544 
učencev od skupno 650 otrok, kar predstavlja 83,69 %, 106 učencev je tako prisiljenih 
ostati brez izbirne športne dejavnosti. Pove tudi, kaj bi Občina Beltinci pridobila z izgradnjo 
nove večnamenske športne dvorane, in sicer: izboljšala bi se kakovost poučevanja učencev, 
boljše možnosti za vadbo in s tem še boljši rezultati, večji izkoristek športnega potenciala, 
boljši bio-psihosocialni razvoj, povečana skrb za zdravje in izboljšanje kvalitete življenja v 
občini, vzpostavljanje socialnih interakcij in promocija same občine ter celotne regije. Na 
koncu pozove, naj se glasuje za novo dvorano zavoljo otrok. Župan se je za predstavitev 
zahvalil. 
 
Nadalje je nastopila Belec Nataša, predstavnica Sveta zavoda OŠ Beltinci. Pove, da Svet 
zavoda OŠ Beltinci popolnoma in v celoti podpira projekt izgradnje športne dvorane in da so 
bili vsi člani prisotni, ko se je o tem razpravljalo na seji dne 02.12.2009 in da so ne tej seji 
potrdili kot prioriteto tega Sveta zavoda, da razpravlja, spremlja, pomaga in nudi podporo 
vsem dejavnikom  in vsem nadaljnjim ukrepom v zvezi z izgradnjo športne dvorane. Žal pa 
za karkoli drugega ta institucija nima nobenih možnosti in pooblastil, kot da daje in nudi 
vso podporo. Kot učiteljica razrednega pouka pa vse prosi, da glasujejo za to športno 
dvorano. 
 
Bojan Novak, profesor športne vzgoje pove, da pri športni vzgoji sledijo naslednjim ciljem: 
razbremenitvi in sprostitvi, pozitivnemu doživljanju športa. Njihovo poslanstvo je, da 
pozitivno vplivajo otroke in skrbijo za varnost otrok. Z uveljavitvijo devetletke se je zgodilo 
nekaj sprememb; povečalo se je število ur športne vzgoje, povečalo se je število razredov iz 8 
na 9, učenci lahko izberejo dodatni predmet, in sicer šport. Danes je tako 10 ur športne 
vzgoje več kot prej. Pove, da sta v velik telovadnici hkrati prisotni dve skupini učencev, 
prostor ni fizično ločen, zato je tudi večji hrup. Predstavi tudi probleme iger z žogo v tem 
primeru. V mali telovadnici imajo športno vzgojo učenci razredne stopnje, kjer niso ločeni po 
spolu. Tudi tu omeni problem hrupa. Pove, da telovadnica tudi nima prostora za telovadno 
orodje, kar ni primerno za varnost, telovadnica je brez garderob, poleg tega je tudi dotrajana. 
Omeni tudi galerijo, ki sploh ni vadbeni prostor, kjer že sama podlaga ni primerna, ograja je 
prenizka, orodje leži ob robu, površina ne ustreza niti minimalnim pogojem. Predstavi tudi 
zunanje površine, kjer je atletska steza popolnoma dotrajana, že nekaj let ni možno, da bi 
izvedli kakšna tekmovanja Tudi asfaltne površine so neprimerne in bi jih bilo potrebno 
obnoviti. Poleg redne športne vzgoje imajo tudi interesne dejavnosti, ki jih je predstavila že 
ravnateljica, poleg tega predstavi tudi športna tekmovanja. Pove tudi kaj po njegovem 
mnenju pridobijo z novo telovadnico, in sicer varnost, normalne možnosti za uresničevanje 
ciljev, zadovoljitev potreb učencev po dodatni športni vadbi, športna tekmovanja so 
promocija za občino in šolo, vključevanje v projekte itd. Uspehov se ne da dosegati, če ni 
pogojev. Na koncu se sprašuje  ali je gospodarska kriza problem ali razlog več za 
telovadnico. 
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Darjan Kovačič kot predsednik Športne zveze in profesor športne vzgoje Beltinci pove, da se 
zavzemajo za celoživljenjsko ukvarjanje z športom. Nadaljuje, da športni vpliv delijo na 
zdravstveni, psihološki, sociološki in tudi emocionalni in moralni in jih v nadaljevanju 
podrobno predstavi. Pove, da je v športno zvezo včlanjenih 21 klubov. V društvih prevladuje 
predvsem nogomet, omenja prostorsko stisko, navede, da imajo 650 m2, normativ za lokalno 
skupnost pa je popolnoma drugačen. Z obstoječ dvorano bi prišli do ¾ tega standarda. 
Podrobneje predstavi normative in standarde za športno dvorano, trenutno stanje, kjer so 
npr. dimenzije občutno zmanjšane, slikovno prikaže tudi dimenzije trenutne dvorane. 
Nadalje predstavi koriščenje športne dvorane in pove, da je prišlo 28 vlog, ki so jih morali 
razporediti v 55 terminov, kjer prednost dajo domačim uporabnikom, ker pa je bilo teh 
preveč, so dali prednost mlajšim. Prikazal je tudi urnik koriščenja telovadnice v 
popoldanskem času tako male kot velike telovadnice. Izračunali so, da bi potrebovali 99 
terminov, tako da jim manjka 35 terminov; 400 uporabnikov tako ostaja pred vrati. Pove, da 
se povečuje tudi rekreativno zanimanje za šport. Imajo tri klube ki potrebujejo posebne, 
večje pogoje ali dodatno opremo in zaradi tega športa ne morejo izvajati v njihovi dvorani, 
ampak morajo trenirati drugje. Našteje naslednje športne panoge, ki ne morejo trenirati 
doma, in sicer: dvoranski hokej, rokomet, judo, karate, ples, atletika, poleg tega omeni tudi 
vadbo starejših. Predstavi tudi projekte, ki se zaradi prostorske stiske ne morejo izvajati, in 
sicer turnirji in tekmovanja različnih športnih zvrsti, koncerti, prireditve itd. Športna zveza 
Beltinci je izvedla kar nekaj aktivnosti na to tematiko oz. problematiko. Na 12 seji sveta 
predsedstva športne zveze so sprejeli sklep, da v celoti podpirajo novo dvorano in tudi na 
skupščini športne zveze so soglasno potrdili, da podpirajo izgradnjo večnamenske športne 
dvorane. Omeni tudi članke in objave v Malem Rijtarju ter objave v časopisu Vestnik.  
 
Idejno zasnovo predstavi Janez Urbanc s kratkim filmom. Nadalje pove, da je bil že 
nekajkrat pri nas, kjer so utemeljevali zakaj takšna športna dvorana. Zanimivo je, da je eden 
izmed njegovih predhodnikov, profesor Novak govoril dokaj glasno za to govornico. To pa je 
zato, ker dela v nemogočih pogojih in vse pove dvakrat in mora vpiti v telovadnici. Pred njimi 
je več kot neka bogata investicija, ki naj bi osiromašila občino ampak obratno, da se občini 
oz. ljudem da prostor, kraj, lokacijo, kjer bi se prijetno počutili. Predvsem pa, da si športni 
pedagogi, ki so pravzaprav tisti, ki so duša in srce kraja, kjer vse generacije vzgajajo 
kulturno in v lepem prostoru. To je tudi eden izmed predpogojev, če se hočejo sporazumevati 
med sabo in če hočejo dvigniti nivo njihovega sodelovanja. Pove, da je v Sloveniji malo 
krajev, ki so tako veliki kot Beltinci pa imajo tako slabe športne pogoje. Upa, da so začutili, 
da je zložba prostorov takšna, ki za najmanjši možni volumen odgovori na ključne probleme, 
ki jih športniki čutijo. Njegove izkušnje so, da se lokalna skupnost najprej mora odločiti 
kako bo rešila vse probleme športa, čeprav vseh ne bo mogla nikoli zaznati, ugane pa lahko 
večino potreb. Naj se razume, da tu ni napihovanje mišic za nek objekt, ki bi štrlel ven iz 
regijskih okvirov. Pove, da če se bo zgradila dvorana, se bo radikalno spremenilo športno 
življenje v kraju, odnos tudi do nogometa, ker ve, da je nogomet začetek športa. To je 
najmanjši še smiselni malo nogometno-rokometni objekt, ki bo nudil večnamensko funkcijo 
zato da se bo lahko tudi komercialno izrabil ta prostor tako, da ne bo to samo občinski 
strošek. 
 
Melita Žiher pove, da bo na kratko šla skozi finančni del te zasnove. Zasnovo so pripravili 
skupaj s strokovnimi delavci, kjer so vsebinski del že predstavili kolegi iz šole in športne 
zveze Beltinci. Glede financ-takrat smo obravnavali 6 variant, in sicer imeli smo dve 
vrednostni investiciji. Vrednost 5.280.000,00 € in 3.420.000,00 €. Že v studiu Dvore so 
ugotovili, da vrednost 5.280.000,00 absolutno ni sprejemljiva za občinski proračun in 
Občino, zato so se pogovarjali o manjši investiciji. To vrednost so morali po zakonodaji 
vrednotiti v tekočih cenah tako, da so dobili vrednost 3.464.460,00 in to je 1. varianta 
katero so določili-Občina Beltinci skozi proračun financira 62,32 % gradbenih, instalacijskih 
in obrtniških del, ostalo pa Ministrstvo za šolstvo in šport 37,68 % in da tudi Občina 
Beltinci financira 80 % opreme za objekt, ostalih 20 % pa dobijo od Fundacije za šport. 2. 
varianta je varianta javnega partnerstva, torej, da zasebni partner investira gradbena, 
instalacijska in obrtniška dela, Občina Beltinci pa plačuje najemnino za obdobje 14 let in 
nato preide v njeno last. 3. varianta, ki je najbolj dobrodošla in ugodna, da se kandidira za 
evropska sredstva na razpisu, kjer bi pridobili 70,83 % deleža ostalo pa bi fundirali iz 
občinskega proračuna občine Beltinci. Pove, da so pri teh izračunih upoštevali prihodke 
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letno, in sicer 60.000,00 od trženja večnamenske dvorane in odhodke, ki so vsi na podlagi 
športnega objekta v Vranskem, kjer je g. Urbanc projektiral in objekt že stoji, in sicer: 
stroški vode 2.000 €, ogrevanja 5.000 €, zavarovanja 1.900 €, vzdrževanja 2.000 € itd. Če še 
enkrat pogledamo vse tri variante. Pri 1. varianti Občina iz lastnega proračuna; višina  
kredita, ki ga mora občina najeti je 2.255.764,61 in občina preplača investicijo 738.972,00 
za obdobje 15 let. Pri 2. varianti-podelitev stavbne pravice občina preplača 769.113,35 ali 
največ 5 % v primerjavi z varianto 1. In 3. varianta, ki je najbolj ugodna in upajo, da bo 
prišlo do realizacije, kjer se kandidira za evropska sredstva in nekako se investicija ne 
preplača. 
 
Župan pove, da je med tem časom oz. v tem obdobju pred današnjo sejo in tudi v času teh 
razprav zasedal odbor za finance in prosi predsednika odbora za finance, da jim predstavi 
kaj so se pogovarjali oz. kakšna je bila diskusija na odborih. 
 
Mesarič Ivan pove, da je pričakoval (govoril je s finančnikom), da dobijo ta zapisnik. Ne ve če 
ga je dal županu (župan pove, da ne in čaka, da pride). Pove, da so na odboru neke sklepe 
sprejeli, ampak ne bi to na pamet, raje bi toliko počakal ko pride finančnik. Navedel je, da je 
debata šla v pozitivni smeri je pa šlo v to smer, da župan in uprava pripravita finančno 
konstrukcijo umestitve večnamenske športne dvorane v finančno okolje beltinske občine za 
naslednjih 10-15 let. Misli, da je to najbolj pošteno za njih, ki so o tem razpravljali, pošteno 
do tistih, ki imajo tu velika pričakovanja (tudi sam osebno), da so potem »čisti« pred 
generacijami, ki bodo prihajale za njimi in da tako, kot so ga. ravnateljica in oba profesorja 
nastopili z argumenti, da tudi sami nastopijo z argumenti in umestitvijo te dvorane v 
finančni prostor beltinske občine. Pove, da so sicer dobili ta finančnikova pisanja, vendar ta 
govori o umestitvi v proračun Občine Beltinci. Vendar pa so na finančnem odboru pomislili 
širše, ker mislijo, da je lahko tu več deležnikov, tistih, ki bi najbrž želeli pri tako 
pomembnem civilizacijskem projektu biti soustvarjalci. In zato prosi, da bi do tega zapisnika 
prišli. Župan pove, da je finančnik bil vabljen, da se pred sejo ni opravičil se pravi, da se je 
moralo nekaj zgoditi. Pripravil je umestitev v proračun tak kot je, iz katerega se vidijo 
razpoložljiva sredstva, katera se lahko nekje koristi. Druga zadeva pa je, da se enostavno 
napravi CBA analiza. Ivan Mesarič vseeno vztraja, da bi raje počakal finančnika in misli, da 
ni takšnih preprek, da tega ne bi mogel relevantno predstaviti. 
 
Marjan Maučec pove, da jih je malo, ki se ukvarjajo s to problematiko in se v določenih 
odborih podvajajo zato si tudi on želi, da bi imeli ta zapisnik in tudi zapisnik (ne ve če so ga 
vsi dobili) od komisije za šport. Tukaj je sedaj prišlo na mizo ampak težko bi kdo od njih in 
sam osebno komentiral. Povedal je, da je obljubil, da bo še prej sklical komisijo, ampak sta 
se potem z županom zmenila, da bo ta seja za širšo javnost. Danes, ko je slišal vse te goste 
iz strokovnega, sociološkega, športnega vidika, kot športnik po duši bo naredil vse, da bo 
prepričal svoje strankarske kolege, da bo Ljudska stranka podprla tak objekt, seveda pa 
želijo finančno konstrukcijo koliko to stane in kje bo ta zadeva stala. Malo je razočaran, ker 
mu kot predsedniku komisije za šport nihče ni povedal in ga opozoril na probleme v šoli. 
Čas je, da se s to problematiko soočijo, ker opravičila ni, da otroci nimajo vadbenih 
prostorov. Misli, da so ta problem sposobni rešiti, ampak najprej morajo pridobiti te osnovne 
podatke in njegov glas je za to zadevo. 
 
Razprava: 
 
Peter Gruškovnjak pove, da v SDS podpirajo izgradnjo večnamenske športne dvorane in naj 
mu pripravljalci oziroma uvodničarji ne vzamejo to, ker to ni razprava za njih ampak za 
občinske svetnike. Prebere članek, ki je bil v ponedeljek objavljen v eni od slovenskih revij, 
ki se nanaša na Stožice in pove, da je potrebno, da svoje kolege in kolegice v občinskem 
svetu, župana itd. opozori na neka dejstva v zvezi s tem, da je za odločitev potrebno imeti 
investicijski načrt kot celoto. Prosi, da mu dovolijo, da članek prebere. Misli, da so razumeli, 
da je za odločitev pomemben jasen investicijski načrt. Pri tem investicijskem načrtu, gospa 
Žiher po varianti 1 ali varianti 3 pričakuje kot občinski svetnik, da v zadnji alineji zapisano: 
Ministrstvo za šolstvo in šport je po standardih in potrebah osnovne šole Beltinci dolžno 
odkupiti 894,9 m2 površine kar predstavlja slabih 38 % od skupne površine 2.375 m2. Kot 
občinski svetnik pričakuje, da bo poroštvo oziroma garancija Ministrstva za šolstvo in šport 



5 

 

v investicijski načrt vključeno, da bo Ministrstvo za šolstvo ta del odkupilo za svoje potrebe, 
kar bistveno pomeni za nas kot občino, da bo strošek pri sofinanciranju bistveno ugodnejši 
za njihov proračun. Kar bo svetnikom toliko lažje dvigniti roko ZA. Pove, da je g. Bojan 
Novak verjetno svoje sodelavce iz te govornice navdušil, tudi njega, ampak ga je postavil v 
zaskrbljujoč položaj oz. razmišljanje. Danes so javno govorili kakšna varnost je pri izvedbi 
pouka v šoli. Če je situacija takšna (kar lahko verjetno g. Urbanc potrdi), da je to 
zaskrbljujoče in spoštovane kolege in kolegice svetnike pri rebalansu Občine Beltinci prosi, 
da se nujno, nujno namenijo sredstva za sanacijo telovadnice, da nebo prišlo do poškodb 
otrok, zato ker so kot ustanovitelj dolžni to narediti. In prvo kot vse ostalo naj se nujno 
razpiše razpis če je to potrebno, da se sanira zgradba, da bodo lahko otroci varno telovadili 
pa če stane 100.000,00 € jih morajo vzeti zdaj, zato ker sankcije so lahko večje. Nesreče 
vemo, da se dogajajo, vidimo v medijih in kot svetnik si ne želi tega, da pride do tega, da bi 
se kdo od zaposlenih ali otrok poškodoval zaradi slabega vzdrževanja ali zaradi kakšnih 
poškodb strehe. Interes mu je, da se te poškodbe (ki jih je g. Novak kot učitelj telovadbe 
povedal) v kakšnih pogojih delajo, da se ne danes že včeraj bi se mogle sanirati. In da je 
telovadna oprema dana tam dol, da se otroci lahko spotaknejo; to je varnostnih razlogov 
nedopustno. Zmotilo ga je tudi pri odborih-na obeh-odbor za proračun in finance in 
družbene dejavnosti. Prosi, da se pred javnostjo ne govori o normativih, ker normativov ni, 
so pa priporočila. Priporočila jasno kažejo na potrebo športne večnamenske dvorane, ne pa 
normativi. Da ne bi prišlo do kakšne zamenjave, da nebi projekt na razpisih zaradi ene 
besedice padel. Potrebno je vedeti kako uporabljati terminologijo. Kot svetnik po predstavitvi 
gospe Melite Žiher podpira varianto 3 iz preprostega razloga, ki ga je prej navedel. Občina 
Beltinci je zelo športna in kulturna in misli, da je že čas, da za nek tako pomemben projekt 
za razvoj kraja, socializacije dobijo evropska sredstva zato, ker smo državljani Evrope kot 
Slovenije. Vse sile občinske uprave župana in občinskega sveta morajo biti namenjene temu, 
da pridobijo ta sredstva. Ne ve,če je v zapisniku zapisano; odbor za proračun in finance, tam 
je tudi g. Kolarič kot eden od snovalcev projekta, ki ga danes ni tu in je bila predstavljena 
varianta 3 milijone in nekaj tisoč zatrdil, da je možno investicijo glede na današnjo situacijo 
v gradbeništvu znižati za 30 % in bodo dobili druge številke kot je predstavila ga. Žiher. 
 
Melita Žiher odgovori, da je res kot pravi gospod. Danes se dosegajo cene pri razpisih tudi do 
40 % pod ceno vrednosti investicije. Ampak g. Kolarič je pač moral podati realno 
projektantsko ceno in zato je ta cena 3.340,00 pač takšna kot je navedena. Glede 
investicijskega programa pove, da seveda preden se katera koli varianta potrdi je potrebno 
narediti investicijski program. In glede vprašanja glede Ministrstva za šolstvo in šport je 
postopek sledeč: najprej se pripravi projekt, potem se gre na ministrstvo h gospe 
Plestenjakovi katera poda mnenje in tudi odobri projekt ali bo ministrstvo sodelovalo pri tem 
projektu. In šele ko bodo imeli vse dejanske pokazatelje znane, ali bo razpis evropskih 
sredstev, ali katera bo najbolj realna, sprejemljiva varianta do takrat bo tudi zraven 
investicijski program in tudi številke bodo bolj točne. 
 
Janez Urbanc pove, da kar se tiče stroškov med objektom in projektom veljajo neke relacije. 
Začeta pot, ki jo imate zdaj vi za odločiti ja ali ne je najbolj racionalna. Je povedal najmanj 
racionalno, tudi višino bo povedal. Najmanj racionalna oblika je, da imajo bel papir in 
naredijo natečaj za arhitekturo in urbanizem in tak projekt bo stal Občino do »zapsa« od 60-
90 tisoč € odvisno od pogajalske moči občine. Izbrani, to so nagrade, komisija, skratka to je 
za izbor najboljša varianta. Ta projekt bi stal 230-250 tisoč €. To so nore številke zaradi 
katerih marsikdo lahko reče tako to je, če se lotiš zadeve na način, ko ti ni mar javnih 
sredstev, če ti pa je mar javnih sredstev pa izbereš varianto, programsko postaviš neke 
zidove, postaviš idejni načrt in na osnovi tega načrta povabiš firme, proizvajalce in takrat se 
doseže to kar smo slišali prej; bistveno nižje cene, kar je danes konjuktura. Dejansko želijo 
vsi dobiti posel, vendar le vi kot naročniki imate jasno predstavo kar želite dobiti. Tako, da 
boljše pozicije za dokaj poceni tehnično oz. projektno dokumentacijo in za ceno objekta 
boljše situacije skoraj ni pričakovati. 
 
Simon Horvat pove, da danes pravzaprav od predstavnikov, ki so predstavljali projekt na 
čelu z ravnateljico, ki je začela in od vseh ostalih ni slišal prav nič novega. Vse te stvari, ki 
so jih danes poslušali, so poslušali leta 2008. Vedeli so, da je na galeriji ograja en meter, da 
je prenizka za otroke, vedeli so, da so igrala po tleh leta 2008, vedeli so, da je utesnjenost 
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takšna kot je danes že leta 2008. Razen morda, ko je gospa predstavljala finančno 
konstrukcijo oz., ki je predstavila oceno projekta in pa seveda variante financiranja. Mogoče 
so v tem delu neke novitete, in sicer za občino negativne; slabši finančni pogoji kot so bili 
leta 2008, ali pa tudi ne, ne ve. Sam se v finance ne bo spuščal, kajti zaupa finančni službi 
in odboru za finance, da bo te zadeve proučil in jim svetnikom svetoval kako se glede 
financiranja odločiti. Tako, da glede financ nebi govoril. Bo pa njihova skupina Nove 
Slovenije podprla ta projekt ravno tako, kot ga je podprla leta 2008. In začuda je pozitivno 
presenečen, da so nekateri dojeli iz leta 2008 do danes, da je ta večnamenska telovadnica 
nujna in potrebna, tudi takrat je bila prav toliko nujna in potrebna kot je danes. In so lepo 
zavrnili ta projekt. Hvala Bogu, da so se spametovali in bodo danes glasovali za ta projekt 
ker je dejansko nujno, da ta projekt sprejmejo. 
 
Igor Adžič bi najprej povedal gospodu Simonu repliko, če župan dovoli. Pokaže 
predstavitveni list 17. seje 27.11.2008.  Naslov-predstavitev izgradnje večnamenske dvorane 
Beltinci o možnostih financiranja. Zadeva-seznanitev s stavbno pravico. Danes imajo 6 
variant financiranja, ki so podane kot možnosti. Nimajo umeščeno v finančno okolje občine, 
kajti bojijo se novih obremenitev, so previdni, da ne bi zašli v neke poti kjer v bistvu nebi 
bilo poti nazaj. Če si izračunajo ceno telovadnice s pripadajočimi obrestmi in številom 
prebivalca ali kar koli bi rekli, da jim zapade če se poslužijo kreditne variante ali pa tudi 
stavbne pravice okoli 560 do 580 € po glavi ne po družini občana novega dolga, kar pomeni, 
da preidejo iz srednje zadolženosti stopnje občine med 30 najbolj zadolženih občin. Tu je 
potrebno biti previden. Nihče ne zavrača. Danes je prepričan, da celoten ta zbor ne samo 
svetniški tudi drugi išče samo pozitivne sinergije kako v bistvu do tega priti. Sam je osebno 
tako leta 2008 podpiral projekt kot ga podpira danes. Podpira pa varianto minimalnega 
standarda, ki je 900 m2 če bodo našli denar (uprava in župan) podpira tudi 4000 m2 in ga 
pozneje prepričali, da bodo lahko to vzdrževali. Stroškov za vseh 6 variant je minimalno 
90.000 € na leto. Lepo je govoriti o rekreaciji in o vsem. Zakaj to govori? Ponujajo med 
vrsticami rekreacijo zastonj, ekonomska cena telovadnice; je povedal na odboru je v Murski 
Soboti, ki je na Ekonomski šoli povsem neizkoriščena, prazna, ponujajo tudi prek oglasov je 
90 €. Njihova društva dobijo dotacije, takrat je tam predstavnik športne zveze na 22. redni 
seji odbora za finance to številko tudi uporabil (on osebno ne) in povedal, da bodo zmanjšali 
dotacijo, da bodo ljudje lahko hodili v telovadnico. Pove, da če znižajo dotacijo za delovanje 
športne zveze in društva iz 60.000 na 30.000 se ne bodo hvalili, da bo športna zveza imela 
21 članov ampak bo imela enega člana, kajti vsi so več ali manj odvisni od javnih sredstev, 
pa ne zato, da bi bili nesposobni. V regiji ni denarja. Sam dela in pomaga nekemu društvu 
na pridobivanju sredstev in pove 50 do 100 do 200 €. Toliko stane en trener mladinske 
selekcije kjerkoli. Tu je bil predlog sklepa, da sprejmejo samo eno opcijo. Ena je bila 
ponujena in brez prave realne cene. Predlog sklepa je bil na koncu in s tem postopkom 
popolnoma soglaša o ustanovitvi stavbne pravice. Danes imajo 6 variant, ki se v bistvu 
podvajajo. Kaj ga moti bo vprašal gospo ravnateljico. Pove, da je dva mandata v svetu šole in 
ne bo govoril teh postopkov kako mora delovati Svet staršev, Svet šole, ker je v bistvu 
novembra bil Svet staršev, ki tudi predlaga Svetu zavoda neke zgodbe pa se ni govorilo. 
Pismo so mogoče vsi spregledali, ki ga je pisal aktiv učiteljev športne vzgoje Občine Beltinci. 
To pismo datira 23.01.2009, danes smo pa 01.07. 2010. To pismo je več kot 17 mesecev 
hodilo sem, 17 mesecev zadržkov. Če bi bilo to februarja tu obravnavano bi dvignili roko. 
Najdite denar pase bo jutri začela graditi telovadnica, je njegov zaključek. Podpirajo kakšno 
koli varianto, vendar očitno. Župan se zahvali. 
 
Simon Horvat je repliciral na tisti del ko mu je g. Adžič očital, da je določene stvari 
spregledal. Pove, da je lepo povedal, da o financah in načinu financiranja noče razpravljati, 
ker želi, da to pripravi občinska uprava, računovodstvo in pa odbor  za proračun in šele 
takrat bo razpravljal o financah. Tako, da je vse prej govoril o dejstvih kot pa o financah. 
 
Igor Adžič hoče strokovno odgovoriti, ne gre se mu za nasprotovanje v okviru vsega, ker je 
njegovo osebno stališče, da brezpogojno podpira gradnjo telovadnice. Vendar g. Simon ta 
sklep je bil predložen 27.11.2008, pomeni pot, neizpodbitno pot, ki začrtuje vir financiranja 
javno zasebnega partnerstva, kajti ustanovitev stavbne pravice na parcelni številki 1391 in 
1392 k.o. Beltinci ne dopušča druge možnosti. Bila je edina takrat izdelana varianta, ne 
pravi, da je bila to dobra niti slaba varianta, vendar kot svetniki niso imeli možnosti 
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primerjati, niso vedeli kaj finančno pomeni zato so prej povedali da se je zavrnilo. Pove, da 
niso zavrnili ampak iz proceduralnih zapletov je bil sklep umaknjeni, ni bilo glasovano, da bi 
bil zavrnjen. In danes sta ponovno dve možnosti po tem viru financiranja, da bi to lahko 
sprejeli in nihče ni rekel, da ne bo ta pot narejena. Vendar se prosijo projekcije, katere so za 
njih najcenejše. Takrat je bila dana samo ena možnost. 
 
Štefan Ferenčak pove, da živimo v 21. stoletju, Slovenija je kot mlada, ima svojo 
demokracijo, je članica EU na kar so lahko ponosni. Kljub vsem problemom, ki so trenutno 
v tem okolju prisotni in v tem smislu bi si lahko tudi želeli oz. se verjetno tudi vsi strinjate, 
da si naši mladi občani želijo v tej novi slovenski državi, evropski državi vse najboljše. To iz 
razprav vidi, da vsi imajo te težnje in da to ni sporno. Pomen športa in rekreacije-misli, da je 
o tem brezpredmetno govoriti-da to je nekaj pozitivnega v življenju posameznika in življenju 
okolja, da so ljudje, ki na tem delajo bolj sproščeni, inovativni, vsestranski. Tako, da je tu 
polno pozitivnih učinkov in se s tem v celoti strinja z gosti, ki so te stvari danes predstavili. 
To je nesporno. Pove pa, da je tudi realist in da v življenju nekdo pač mora biti. Današnji čas 
je pač potrebno gledati naravnost, vse to kar vidijo v družbi, kaj se dogaja s čim se vse 
soočajo naše vlade. Ne samo slovenska ampak cela Evropa z istimi problemi. Vsak dan 
drugega ne slišimo po medijih kot javno finančni dolgovi iščejo rešitve, varčevanja in osebno 
je prepričan v tej krizi nič ne bo tako kot je bilo. Misli, da bodo morali to vsi občani sprejeti 
in bodo morali enkrat stopiti na realna tla. Dejstvo je, da je Evropa kot neki prostor, ki 
konkurira na slovenskem tržišču enostavno predraga. In z nekimi poceni izdelki in poceni 
storitvami več konkurirati hitro razvijočim azijskim, indijskim enostavno več ne more. Kot 
svetnik, kot občan, sploh ni problem športna dvorana. Da, če najdemo način in možnost, da 
to izgradimo. To ni sporno, misli, da vsi v tej smeri razmišljajo. Pove, da je realist in da ga 
moti, da se zdaj to pojavlja tik pred volitvami, osebno ni prepričan, da je ravno prav. Dejstvo 
je, da so dopusti, da je mandata konec in zdaj neke velike odločitve sprejemati kajti za njimi 
pridejo drugi kolegi, mogoče tudi drugi župan. Misli, da sklepa, ki ju župan predlaga nista 
sporna, če ju jemljejo v tem smislu, da se nadaljuje začeto-to kar se je  na odborih povedalo, 
naj se pripravi nek idejni projekt, optimalna varianta z ustreznim financiranjem. Nič nebo 
narobe, če se to pripravi v tem mandatu ampak težko se verjame, da bo to v tem mandatu 
realizirano. Bodimo realni in sprejmimo dejstvo, da bo o teh stvareh ali bo šlo za izgradnjo 
ali bo sploh možno glede na obveznosti, ki jih občina ima-ne pozabiti na kanalizacijo. Kaj bo 
v tistem momentu bolj prioritetno ali bo možno to vse realizirati. Osebno misli in ostali 
kolegi v svetniški skupini, da bodo ta dva predloga podprli v tej smeri kot ga razumejo, da se 
nadaljuje, pripravi projekt tako kot se nekje za optimalno varianto razmišlja. Misli pa, da je 
to v tem mandatu vse. 
 
Peter Dugar misli, da so danes porabili preveč časa, da bi prepričevali prepričane. Ker kot je 
bilo že veliko krat povedano, niti en ni proti temu, da bi se to delalo. Dobro je, da so prišli 
strokovni delavci šole, da so jim določene stvari malo bolj osvetlili, ker mnogo tega javnost 
ne ve. Ker to v takšnih pogojih je katastrofa, pa še nevarnost je zraven, kolikor so danes 
slišali, za otroke in tudi delavce. Ampak je pa ena druga stvar- telovadnica je dolgo zdržala 
ni pa v najboljšem stanju. Sam je imel to možnost, da je potom svoji otrok hodil po 
telovadnicah po Sloveniji in Avstriji in mora povedati, da so bile takšne, da ga je bilo sram 
povedati da imamo mi tako slabo, bile pa so tudi takšne, da ga je bilo sram, ker je prišel 
noter-slabe. Kot posel delajo ljudje tako tudi prave športnike vzgajajo ljudje. Pravega 
športnika najti in ga dobro vzgojiti je odvisno od tistega, ki ga trenira. Seveda so pogoji tudi 
drugi, ampak v preteklosti so bili kako slabi pogoji in kako dobri športniki so bili. Strinja se 
s tem, da morajo omogočiti kar se da najboljše pogoje. Samo, da se nebo zgodilo tako kot 
imajo tu zid sredi Beltinec, velik kup betona in kaj se je zgodilo. Dejansko so igrali na njivah 
in so bili fenomen v Sloveniji. Se pravi, da so zelo pomembni ljudje, ki to delajo, seveda tudi 
pogoji. Ampak vse se na koncu konča pri denarju, če ni denarja ni možno nič, ne moreš iti 
na tekmovanja, kar je pogoj da lahko otroka razviješ; tam se komaj pokažejo tiste prave 
stvari. In vsi so se strinjali s tem, da je dobro, da je finančno pokrito. Najbolj ga je zbodel 
papir, ki so ga dobili danes na mizo, ko so prišli na sejo. Neve, če so bili ostali pozorni, na 
začetku piše, da za umestitev vzdrževanja stroškov; pove, da ga ne narobe razumeti ampak 
misli, da to ni tako mišljeno samo vseeno bi rad, da to gre v javno razpravo, da nebo potem 
kdo na koncu povedal, da oni so tako odločili mi pa zdaj nosimo posledice. Piše, da se bo 
uvedlo novi vir za vzdrževanje pokopališč, da bodo to potem namenili za vzdrževanje 
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športnih objektov-misli, da to ni tako mišljeno, vendar tu tako piše. Da ne bodo ljudje tega 
narobe razumeli. Druga stvar je prevoz šolskih otrok; da bodo zopet tam »žagali in rezali«. 
Zato, da se bodo otroci pripeljali v šolo bodo morali starši dajati  iz svojih žepov, da bodo 
lahko imeli objekt. Tretja stvar kar se tiče športnikov je, da se bodo dotacije društvom 
rezale. Misli, da je »fer«, da so vsi ljudje seznanjeni o tem in povejo svoje mnenje. Tudi kar se 
tiče projektiranja, enkrat se morajo narediti nekakšni projekti in predstaviti, samo da se 
nebo zopet tako delalo kot pri kanalizaciji-projektov zaradi projektov. Projektov za 
kanalizacijo za občino se je naredilo toliko, da bi lahko kar nekaj km kanalizacije naredili.  
Upa, da se ne bodo delali enaki koraki. 
 
Ivan Mesarič najprej omeni, da zadnjega zapisnika odbora za finance ni, tu je predzadnji. Na 
tej seji je navduševal člane tega odbora, župan je tudi sodeloval, da ta seja naj bo in ta seja 
se je sedaj udejanila. Bal se je namreč, da te seje ne bo pred volitvami, njemu pa je ta seja 
višek politične kariere tega mandata, kajti želi, da se stvari razbistrijo. Žalosti ga, da 
gospodje g. Kovačič in g. Novak; to njihovo pisanje 23.01.2009 ni prišlo do njih svetnikov. 
Kolikor se spominja je to zdaj prvič pred njimi. Bral je eno anonimko, kjer anonimnež pravi, 
da se nekatere stvari ne rešujejo, ne prihajajo in župana sprašuje ali je tu bilo. Župan pove, 
da je sedaj to prvič prišlo. Zelo mu je žal, da to ni prej prišlo do njih, osebno bi mu bilo v 
močno orodje in bi tudi prej zagnal ta stroj. Enako je bilo tudi z zapisnikom Sveta staršev, ki 
so si ga morali vzeti iz interneta, ker se je določeno gradivo nanašalo na njih svetnike. 
Sodeloval je na okrogli mizi glede športa in potrebnosti te športne dvorane nekje marca in je 
spremljal kanal 3, kdaj bo to prezentirano in ni bilo. Celo na odboru za informiranje so to 
izpostavili, povedano je bilo, da naj bi občani Občine Beltinci bili seznanjeni s to okroglo 
mizo po občinskem kanalu. Ne ve koga moti tista razprava. Odgovoriti mora tudi g. 
Kovačiču, in sicer pove, da je član uredniškega odbora občinskega glasila mali Rijtar in tam 
imajo edino omejitev, ki je javno objavljena, da prispevki, ki daljši od (ne ve točno koliko 
besed) ne objavijo in tudi če ne pridejo do časovnega roka. Ravnateljici g. Marici Horvat 
pove, da iz teh njihovih dokumentov,še vedno ne vidi, da bi kdaj na Svetu šole bilo to resno 
obravnavano, bilo je pod razno. Pove, da če bo dvignil roko, potem bo želel imeti sklep Sveta 
šole, ker je to največji organ upravljanja, z argumenti in gradivom, da bodo utemeljili, da je 
to potrebno. Omenja se Ministrstvo za šolstvo in šport, ima dopis gospe Plestenjakove, ki mu 
ga je priskrbel njegov svetovalec Igor in ni ravno navdušena nad novogradnjo, kar ga žalosti. 
Navaja, da šola kot je naša naj bi imela za izvajanje pouka športne vzgoje tri vadbene 
prostore. Župana prosi, da prebere cel dopis. Bere: »šola kot je naša naj bi imela za izvajanje 
pouka športne vzgoje tri vadbene prostore  kar pomeni 724 m neto površin. Ne računa se 
površina na otroka ampak na vsebino, ki se jo izvaja v šoli. Vaša šola ima novo telovadnico 
in po naših podatkih primerno za vašo šolo. Poleg tega so bila v zadnjem letu posodobljena 
zunanja igrišča, ki prav tako sodijo k šoli«. Župan pove, da misli, da bodo športni profesorji 
imeli replike. G, Mesarič nadaljuje, da se boji, da bi potem tak sklep trčil ob take stvari. 
Opozarja tudi na varnost. Sprašuje ali se zavedajo, da to tu tako javno govorijo. Kaj če bi to 
slišal kdo, ki po službeni poti lahko povzel določene ukrepe proti šoli. Kar se tiče samih 
financ, je nad tem pripravkom malo razočaran za to odločanje. Ko je to zahteval je le malo 
špekuliral od občinske uprave in je le mislil da ta mandat končajo, da bodo imeli projekcijo 
10, 15 let, ker je tu notri ogromno sklepov, predvsem kanalizacije, ki bodo imeli še 
dolgotrajne finančne posledice. Vidi, da je to leta 2012 to zelo optimistična ocena finančnih 
prihodkov. Edini segment, ki se ga država še ni »losala« so občinski prihodki. Boji se, da bo 
tudi tu prišlo do drastičnih rezov in se strinja s tistimi, ki so povedali, da ni primeren čas 
zdaj glasovati. Dobro bi bilo, da bi finančnik te stvari pripravil. Loči, da je ta projekt kot tak 
v pripravah te predinvesticijske zasnove. Ne bi rad, ko dvignejo roke, da bi potem bilo preveč 
maneverskega prostora in da bi se stvari izjalovile, če se bo med tem časom neko vedenje 
prihodkov Občine Beltinci in pa obremenitev, ki izhajajo iz projektov ki tečejo. 
 
Marjan Maučec pove, da glede na to, da več ali manj ni več razpravljalcev, bi poskušal 
povzeti na kratko z tistimi razpravljalci, ki se strinjam predvsem s kolegi iz LDS in NSi. Tu bi 
pričakoval sklepe ali predloge, sklepa ali dva takšno ali drugačno varianto. Prvo kje točno 
naj ta zadeva stoji in koliko naj bo velika in na kakšni način naj se sfinancira. Mislim, da do 
15. glede na to, da je predvidena seja; razprava je danes opravljena, več ali manj nimamo 
več kaj  dodati; na ta način lahko pridemo do sklepov. Podprl bo tisti sklep za katerim bo 
stal g. župan, ker se mu zdi čisto smiselno; pač korist je takšna ali drugačna delovala. Zdaj 
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mi nekaj izglasujemo, če pošteno pove tisto kar bo predlagal, pa to g. župan to ne more 
izpeljati. Ne ve kaj smo potem naredili. Misli, da se te igre ne bodo šli, njega v to nebo nihče 
»potegnil«. Zdaj bo to zadnji sklep ali pa ga sploh nebo na občinskem svetu in ga bo zelo 
korektno in odgovorno zastopil in bo podprl tisti sklep, ki bo seveda moral biti argumentiran 
in javno prikazan v tem smislu, da je možno tudi narediti. Prepričan je, da bo velika večina 
ljudi skoraj enaka (svetnikov) in tudi županu daje vsaj 50 % možnosti, da bo on tam. 
 
Ana Nerad ima samo vprašanje za ta drugi predlog sklepa : »soglašamo z nadaljevanjem 
postopka za izgradnjo večnamenske športne dvorane Beltinci«. Prosi, če bi jim lahko 
utemeljili kaj je zdaj nadaljevanje prvi korak. Ker je bila zelo presenečena, ko je mandat 
začela v tej dvorani, niti predstavljala si ni, da realizacije ne bodo speljali v teh štirih letih. In 
prosi, da ta postopek kateri je drugi; se pravi je sigurno za to dvorano, ker so to tudi že pred 
volitvami stalno govorili, da se športna dvorana naredi. Se pravi kako hitro, ker to je ravno 
zdaj pred volitvami kot so že povedali (to jo zelo moti), nekaj sprejmejo, projekt se plača, 
potem pa ne ve s kakšno hitrostjo lahko to nadaljuje. 
 
Župan odgovarja, da ga zelo veseli, da je g. Mesarič določene zadeve začel oz. načel, in sicer 
njihovo sodelovanje na okrogli mizi. Pove, da on kot Milan Kerman dostopa do catv nima, 
niti ne more nič delati, niti ne more nič. Vemo točno kdo ima dostop. 10 dni, misli en teden 
je že cd bil izročen. G. Kovačič ga je prinesel, ga. Liljana je dala naprej, zakaj še ni prišel na 
catv, niti v objavi nikdar ni videl. Sam ne more objaviti ker nima dostopa. Vprašajte zakaj. 
Niti uredniškega odbora ni, ki bi povedal zakaj ni. Tu nebi diskutiral naprej, samo odgovor 
vam dam, da nebo krivec nekdo iz tistega tako kot to ni to. Ne ve zakaj se tu predstavnica 
sveta šole ne oglasi in pove kje tiči zajec, da še ta sklep ni bil narejen. Prav tako se čudi, da 
nobeden izmed profesorje ni telovadbe ni »skočil v luft«, ko je bilo povedano, da ima novo 
športno dvorano. »Čakajte. Imate ali nimate? Povejte imate novo športno dvorano ali 
nimate?« Ga. Plestenjakova namreč piše, da imajo novo športno dvorano. »Kdaj in kje ste 
obnovili športne stadione, katere?« To so resni odgovori, ki jih je treba razčistiti, da nebo 
zopet nekdo mahal s pisanjem saj to vse imate, kaj se sploh greste. Nekatere šole, ki so dosti 
kasneje zidale športne dvorane od nas pa jih že podirajo in delajo nove. G. Mesariču pove, 
da mu je zelo žal, da niso dobili tistih točnih odgovorov 10 do 15 let naprej. Tu bi lahko 
finančnik marsikaj povedal, vendar je zbolel. Klicali so ga domov in pravi, da leži v postelji. 
Danes je še bil dober in ne ve kaj se je zgodilo tako na hitro. Seveda bo kanalizacija 
obremenjevala. Nekdo je vprašal za to pisanje, in sicer nekdo se je spotaknil. Določenih 
stvari več občina ne bo smela vzdrževati, kot smo slišali že zadnjič pri predstavitvi g . 
Drvariča, ko je bil tu zaradi odpadkov. Tisti, ki bo povzročil bo moral plačati. Občina več 
nebo smela kriti določenih postavk, ki jih danes krije. »Mi danes smo zelo radodarni g. 
Mesarič«, to dobro ve predsednik našega odbora. Pravilna pa je ugotovitev, da nas bo država 
prisilila, da bomo rezali, pa ne bomo mi krivi. Pove tudi, da so na združenju občin že dvakrat 
obravnavali te razvojne stvari, ki se pripravljajo; niso »lušne« za občino. Nekdo ga je vprašala 
glede drugega dela sklepa. Vsi tudi g. Maučec so prosili, da bi do 15. naj naredili lokacijo in 
kako naj se sfinancira, katera je naj tista varianta. Misli, da tega danes ni, ki bi lahko 
pripravil. Lokacijo še mogoče kako pa se naj sfinancira pa ne. Kajti če hočeš, da se nekaj 
sfinancira moraš imeti projekt. Župan pove, da lahko pove, da bo šel na razpis, ampak če 
nima projekta ne more na razpis in drugi del sklepa pomeni, to da pridemo do neke 
dokumentacije, ki bo tako daleč užitna, da lahko gremo na razpis, na kakršen koli; ali je to 
evropski ali državni. In da nekdo naredi SVOD analizo. Te številke so sedaj vse na idejnem 
projektu. Kjer dobijo projekt in kjer piše telovadnica tako velika, takšna tla itd. je 
konkretizirana zadeva in dokler nima konkretizirane zadeve mu ne more nihče niti SVOD 
analize narediti. Enako je potrebno delati CBA analizo, če hočeš narediti investicijski 
program in DIP. Ker tisto je realno. Tudi 2008 leta je bila poanta, da daste zeleno luč da 
lahko naprej delajo s projektom, da pridejo do dokumentacije. In dokler dokumentacije ni 
nimaš nič. Če drugi del ni gradnja; pred gradnjo bo še preteklo marsikaj vode, še vsaj leto do 
dve minilo in bo občinski svet in kdorkoli bo tu se bo moral še marsikaj odločiti tudi v 
smislu kanalizacije. Ampak do nekih projektov je potrebno priti. 
 
Marica Horvat, ravnateljica bo dala kratek odgovor na vprašanja, čeprav se ji to ne zdi tako 
pomembno. Pomembno se ji zdi, da se odločijo ter, da gredo po poti naprej skupaj z njihovo 
pomočjo katero bodo v največji možni meri nudili. Strokovni delavci so se odločili 100 %, 
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podprli, odločili so se starši, ki so Svet staršev 100 % podprli, ki je poslal dopise na občino. 
Zdi se ji, da je samo na njih (svetnikih in svetnicah), da se še oni odločijo. Pove, da je Svet 
šole organ, ki ima legitimno moč v šoli nikakor je nima na občini, še manj v državi ali 
kjerkoli drugje. Svet šole ni sprejemal sklepa ko je občina prekrila streho, ko je zamenjala 
okna itd. Svet šole občini ne more naložiti, da naj nekaj stori ali ne stori. Kljub temu v tem 
zadnjem primeru športne dvorane je Svet sprejel sklep št. 5, sprejeli so pobudo, da naj si 
svet v tem mandatu zada kot prioriteto novo športno dvorano. Tudi če bi bili bi člani sveta 
sprejeli sklep (sama ni članica sveta šole), da bodo zgradili športno dvorano in to brez moči, 
brez kakršne koli avtoritete, mandata. To je torej bilo sprejeto. Glede varnosti odgovori, da je 
zelo pomemben dokument šole letni delovni načrt. Vsako leto septembra Svet šole sprejme 
letni delovni načrt. Vsako leto so od 2003 do 2004 v delovnem načrtu zaprosili, načrtovali 
poti, korake za pridobitev nove športne dvorane. Vsi ti letni načrti so sprejeti tudi s strani 
predstavnikov ustanovitelja. Od tega leta opozarjajo na varnostne momente, ki tudi danes 
niso najboljši. 2008 ko se je razpravljalo o športni dvorani da ali ne, so to ponovno prikazali, 
na to opozorili. Je hudo ampak ni tako močno ker so strop v mali telovadnici že trikrat 
popravili, tudi luči. Ni pa garancije strokovnjakov, da to nebo zopet padlo. Športno vzgojo 
morajo imeti, manjkajo pa njim prostori. Iz male telovadnice lahko umaknejo vsa ta orodja, 
ki so resnično nevarna. Ob tem pove primer, nezgode, ki se je zgodil v Ljutomeru in je šola 
morala plačati veliko odškodnino. To orodje lahko postavijo samo še ven, ker tudi na 
hodniku ne more biti saj so tudi tam otroci. Rabijo prostor kot je naveden v normativih in 
standardih, kjer se to orodje shranjuje. Nič ni več tako kot je bilo nekoč. Če si se poškodoval 
ni bilo toliko težav kot danes, danes pa so to zelo hude stvari. Plestenjakova je zapisala (tega 
pisma niso videli), da rabijo tri vadbene prostore imajo pa dva. Ni dileme, da to rabijo. Delali 
bodo v takšnih pogojih, garantirajo lahko, da bodo imeli uspehe ker to želijo saj njihovi 
pedagogi delajo z dušo in srcem. Zavedajo se, da za vsako stvarjo stoji človek in tudi tu. 
Končala je z mislijo dr. Trstenjaka, da besede izgubijo pomen, če niso podkrepljene z dejanji. 
Vabi, da pristopijo k dejanju. 
 
Martina Duha je zanimala ena zadeva. Ko so tu pred dvema letoma imelo razpravo o tej isti 
dvorani je na drugi ali tretji dan bila predstavljena s strani ravnatelja OŠ Puconci na 
Murskem valu priprava tiste dvorane. Bilo je podano, da se pripravlja varčna dvorana. Sam 
tega danes ni slišal. Videli smo koliko vse te elektrike in energije se porabi. Verjetno to ni 
varčna dvorana. Bilo je podano, da ima občina zagarantiranih 50 % sredstev. Vrednost tiste 
šole je 4.000.000, 00 € in ima 50 %  zagarantiranih sredstev. Tudi danes ni slišal, da ima 
občina ali kdo drug zagarantiranih tu pri nas nekaj sredstev na ministrstvu. Zakaj potem 
imajo kot svetniki neke druge pogoje, neke druge odločitve. Puconski svetniki so imeli to na 
dlani. Koliko je zagarantiranih sredstev in kakšna bo to dvorana in vse to. Sprašuje se ali je 
ta dvorana slična tisti, če ni, zakaj, ali je tudi ta varčna dvorana. In če gre ravnateljica 
puconske občine na radio in to predstavi širši javnosti, naj potem gre tudi ravnateljica naše 
šole ali kdo drug, če bomo izglasovali in se to predstavi jasno medijem, ne da potem imajo 
težave s predvajanjem te zadeve. Župan se zahvali. 
 
Igor Adžič sprašuje župana s čim se mu je prej zameril ker je prej neposredno oz. indirektno 
pokazal z besedami usmeril prst vanj. Pove, da je predstavnik odbora za informiranje in v 
tem mandatu so imeli 6 ali 7 sej v tem mandatu in to vedno ko so delali proračunske 
postavke; tudi na zadnji seji letos marca ko so delali postavke za leto 2010. Delali so 
postavko za javno predvajanje in snemanje oddaj in tam so tudi na županovo pobudo 
nekatere postopke naprej zelo konkretno (mora pohvaliti); zdaj se tudi dogovarjajo za neke 
zadeve naprej; smo se zmenili, da občina namenja, izključno samo občina velika sredstva za 
javno snemanje in predvajanje nekih dogodkov za katere imate pristojnosti oz. od nas 
pooblaščeni delavci. Doma ima arhivirano od obcina@beltinci.si vse maile, ki je občina 
pošiljala kot napovednik, oglas. Pove, da 90 % teh video strani in napovedi, razen tistih 
zasebnih, ki so tudi plačljivi prek Komune in zato ne prejema kar so ga nekoč obdolžili neki 
denar-to zadevo še rešuje, tudi to obdolžitev, da prejema zadevo. Zdi se mu zelo nekorektno, 
da govorijo kaj niso objavili. Tukaj je tudi g. Kolarič, ki je odgovoren in ima pogodbo z 
občino, kontakte. Ali bodisi vi ali pooblaščeni sodelavec z njim imate zakaj ni prišlo in naj se  
na tej relaciji išče. Pove, da Adžič Igorja izključiti, kar se pa tiče postopkov Športne zveze je 
po pravnem postopku poslal (sedaj nima s sabo) in tudi odgovor ima iz občine, prošnjo na 
občino in tudi na Športno zvezo kot informacijo javnega značaja, da se mu pove koliko 
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denarja je športna zveza namenila televizijam (komercialni iz MS), ki so bile povabljene, ko 
so tisto oddajo decembra 2009 snemali. Ker ni dobil odgovora, se je občina izognila, ker ni 
bila naročnik, zelo korektno. Pove, da je poklical informacijsko pooblaščenko in jo zaprosil 
če to informacijo lahko pridobi (tudi pisno je dal) tam je tudi neka internetna stran in je svoj 
problem tud napisal in ko bo Športna zveza, ki je stranka v postopku prišla in tudi 
odgovorna oseba katera mu ni posredovala, bo do te informacije tudi prišel. Postopek je v 
teku in misli, da je tudi na internetu vidi čakalna vrsta, kdaj bo ta gospa prišla sem v 
inšpekcijo, zato ker je hotel imeti informacijo koliko ta zgodba stane, kajti misli, da je to iz 
funkcionalnega namena Športne zveze- z nobenega razpisa ni bil denar uporabljen in je v 
bistvu bil vzet za kvalitetnejši del same Športne zveze ali neposredno društvom  Ta denar je 
dodelil sam občinski svet in nikoli mu ni bilo predočeno, da bodo tu neke brez sklepov 
športne zveze-si je pridobil tudi zapisnike, da bo nekdo tako aristokratsko šel na televizijo in 
bo tudi svoja videnja tudi z besedo politika tam predstavljal. To bi bilo vse. Kar se pa tiče 
predvajanja (g. Kolarič če mu lahko vmes odgovori, kdaj je ta dvd prispel in zakaj niso 
predvajali). Pove, da je odgovorna oseba tu in da laž ne sodi v to sobo ter da vedno hoče 
razrešiti zadeve do konca. Župan pove, da je preveril pri tajnici Liljani Žižek, ki je povedala, 
da je ta dvd »dala dol v studio« prejšnji teden v torek. Adžič nadaljuje, da z nobeno besedo ni 
povedal, da so oni krivi, njega pa so obtožili za to. Župan odgovarja, da ga nikdar ni obtožil z 
besedo. Župana vpraša ali lahko potrdi tezo, da so se na odboru zelo korektno zmenili, da 
vsa snemanja občina za katera  ima občina pooblastilo oz. od občine pooblaščeni delavci. 
Župan potrdi in pove, da nima dostopa, da bi lahko napisal kdaj bo ta oddaja na televiziji. 
Mesarič doda, da je to lahko enoletni zamik. Adžič nadaljuje, kar se tiče tiste tiskovne 
konference je javnosti povedal (tu sta dva človeka na seji, ki sta svetnika in sta bila z njim v 
gostilni Zvezda), ko je bivšega predsednika Športne zveze vprašal, kaj je to bilo za to 
snemanje. Odgovori mu, da on nima za to snemanje nobenega sklepa; pozneje se je zgodil 
odstop in nastal je novi predsednik in postopka žal ne more ustaviti in ga tudi ne želi, do te 
informacije pa bo prišel tudi če bodo sankcije, ker se to tako ne dela. To so sredstva, ki jih je 
občina zelo težko pridobiva, ker ni drugih virov in obnašati se tako neracionalno in nekaj 
sam zase delati promocijo; tako zadeve ne bodo funkcionirale. To so javna sredstva in ne 
zasebna.  
 
Darjan Kovačič replicira in pove, da se sistem nekje na relacijah »bremza«. Sem so prišli kot 
predstavniki stroke, predstavit strokovna dejstva in to so tudi naredili. Niso pa odgovorni 
zato, da informacije nekje zastajajo, izginjajo. Njihovo delo je v šoli in delajo ga dobro. Glede 
snemanja pove, da Športna zveza Beltinci ima za medijske kampanije predvideno toliko in 
toliko denarja. Za vsako snemanje ne sprejemajo sklepa; teh sklepov bi bilo 118. Ampak je 
že v majski kampaniji objave prireditev; že 10 let hodi ta isti kanal snemat; že lani predlani 
in pred pred lani in zdaj je bil še enkrat. Vsa dokumentacija je pri njem, lahko pridejo 
osebno. Naslednja stvar, ki jo je povedal glede objave: pove, da seveda rad večkrat kaj 
napiše, ne zaradi sebe ampak zaradi svoje stroke in tudi je napisal, ampak stvari ni videl 
notri v Malem Rijtarju. Zakaj, ne ve. Danes so mu povedali, da je bil preobsežen (Mesarič 
pove preobsežen ali prepozno poslan). Enako zdaj za ta dvd. Ampak vedno se nekaj najde, 
tako se je našlo že prej, ko sem prvi članek poslal, ko me gospa, ki jo g. Adžič najbolj pozna, 
osebno poklicala domov na telefon in mi  rekla, da mi kot takega ne bo objavila (Mesarič 
doda glavna urednica). Ne razume kako posluje vse skupaj in ga v končni fazi tudi ne 
zanima. Boli ga pa to, da enostavno te informacije, ti strokovni podatki ne morejo priti ven. 
Ne ve zakaj in tudi ne bo zdaj tu razpravljal. To je njihova stvar in te stvari naj rešijo med 
sabo. Bilo je povedano, da se tudi v takšnih in drugačnih pogojih da delati in da bodo delali 
v takšnih pogojih. Pove, da tisti uspehi, ki so bili tu z nogometom so bili plod nove športne 
dvorane, ko so prišli iz grada v novo telovadnico. To so bili sadovi vsega tega. To pride za 10, 
15 let. Ti mladi, ki pridejo zdaj v prvi razred, bomo mi začeli z njimi delati; bomo sadove 
njihovega športa želi za 10 let, 15. Tako je bilo v tistem primeru. V vsakem primeru pa bodo 
delali naprej, kvalitetno in dobro. Bilo je še povedano, da imajo novo telovadnico, tri vadbene 
objekte in 740 m2. Pove, da tudi to ne more potrditi. Zdaj pa če se sam nekdo osebno meni z 
nekom, tega pa tudi ne rabijo komentirati. Ampak to ni res. Še nekaj glede financiranja. Na 
skupščini športne zveze so sprejeli odločitev, da bodo to športno dvorano poskušali speljati z 
roko v roki. Se pravi, da se bodo klubi zavedali, da če bodo hoteli imeti večnamensko 
športno dvorano bodo pač tudi nekaj malega morali potrpeti. Pove, da so klubi privolili, da bi 
radi imeli dvorano in bi se radi pogovarjali v tej smeri naprej. Glede tega, da je sedaj 
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predvolilni čas, da je zdaj nerodno tako in drugače. O športni dvorani se je razpravljalo 
daljnega 97. Leta, 2008. in zdaj 2010. Leta. Pa so bile volitve in niso bile volitve, pa so bili 
na sredini, pa na začetku, pa na koncu. Pove, da se ne razumejo na politiko tako kot ostali 
,ampak enostavno že 12 let govorijo, da to rabijo. To je to. 
 
Marjan Maučec županu pove, da je prej pripravil ene zaključke, ki so oddaljeni od njegovega 
predloga. Ni pričakoval, da bo to dal na glasovanje. Zdaj se je razvila debata, ki se mu ne 
dopade. Misli, da to ni tema točke ampak vseeno prosi, ne zavajati ljudi s podatki. Tu ste 
nam vi dali gradivo. Po  17 mesecih je prišlo k njemu, da ga je zvezal. Tu piše, da 
ugotavljajo, da se potrebuje za osnovnošolsko dejavnost 1231 m2. »Mislim kdo koga farba?« 
In tega enostavno ne bo več prenašal, njihova skupina bo zapustila to točko, če se gredo 
zdaj tu »prepucavat«. Ker na začetku je bilo povedano, da vsi podpirajo to, da se tam nekaj 
naredi. Seveda tisto kar občina zmore pa kar lahko župan naredi in v nekih lokacijskih 
zadevah, ki so se spremenile od takrat, da se lahko postavi nekje drugje. Zato je zadeva 
končana zelo hitro in tudi sam je prepričan, da se lahko da zgraditi, če se zmenijo za neke 
optimalne okvire v roku 1 ali 2 let. Poziva, da se postavijo na realna tla in ne govori s čustvi. 
Če se gredo čustva tudi on pove, da ima dve vnukinji tam in nebo šel v šolo če luči padajo 
na tla; vi pa boste gradili dvorano z 2.000 m2. Sprašuje se kdo bo to vzdrževal, s katerega 
denarja in kdaj bo zgrajeno. Pove, da mora to biti popravljeno jutri, če ne bo šla njegova 
vnukinja v šolo v Mursko Soboto in nebo šla v ta prostor. Ampak tega ni hotel danes 
govoriti, ampak ne more drugače kot je tam napisano (dokument pokaže županu). Danes pa 
predstavnik občine govori druge podatke. In nobenih političnih točk in nobenih sklepov 
razen tisto kar je potrebno in kar bo župan prinesel na mizo in bodo to podprli. Jutri je 
lahko izredna seja, lahko je nočna seja karkoli in danega sklepa danes ne bodo podprli, 
nobenega, ki ni realen. Se pa strinja z županom, da brez projekta ne more kandidirati. 
Ampak niti prve zadeve niso rešili, kje bo ta lokacija. Ker se zdaj pojavlja, da se lahko nekaj 
kupi 8 (to so se pogovarjali tri, štirikrat) in g. župan je naznanil možnost rešitve. Pa tudi 
finančne konstrukcije niso dobili, pa tudi župan ni kriv če je nekdo zbolel. Razumite to. Čuti 
to pozitivno energijo, zdaj pa če se nekdo gre »kaseto sem pa tja« to ne sodi na občinski svet. 
Če kdo ni dal, mora izgubiti službo, če kdo ni naredil mora dobiti kazen. 
 
Peter Gruškovnjak prosi svetniško skupino Ljudske stranke, da ne zapusti prostora prej 
dokler ne izglasujejo prvo predlaganega sklepa, da se zagotovijo nujno potrebna sredstva z 
rebalansom proračuna za sanacijo, za potrebe varnosti otrok in zaposlenih, za izvajanje 
dejavnosti. Vztraja pri tem, da se zdaj prvo ta sklep sprejme. Ima pa svoje mišljenje o 
debatah, ki so zdaj bile ampak bo obdržal zase. Župana prosi, da da sklep na glasovanje, da 
se v teh počitnicah občina kot ustanovitelj zaveže, da zagotovijo sredstva za sanacijo 
poškodb v zgradbi OŠ, za izvajanje dejavnosti in varnosti zaposlenih in otrok. To je danes 
edino, kar lahko tu sprejmejo, vse ostalo, pa se strinja kot je g. Maučec povedal. Pripravimo 
konkretno in povejmo-rabimo večnamensko športno dvorano ampak »ne kot jo voda skup 
prinese ali odnese«. Tako kot se to dela, tako da bomo lahko konkurirali za evropska 
sredstva, kar je za nas najcenejša varianta, najbolj ugodna itd. Tudi sam je imel na tisti 
okrogli mizi razpravo in povedal, da so te investicije dvignjene v nebo, da niso realne. Pove, 
da lahko gredo vsi, ki so tukaj gledat eno športno dvorano in jim pokaže (večnamenska, za 
takšen in drugačen šport); ne bodo verjeli kak poceni. Ampak mogoče bo kdo to rabil za 
volilno kampanijo takrat ko to pride. Pove, da sam nima namena izvajati volilne kampanije, 
ki jo marsikdo tu izvaja. 
 
Stanko Glavač pove, da očitno nebo tako hitro prišlo do nove dvorane, misli pa da bodo 
postopki tekli v pravo smer kot si vsi želijo, ampak glede na to bi vprašal, da je bila največja 
tema bila nogometni trg; ampak na občinskem svetu ni zasledil, da je problem steza, recimo 
da je v tako slabem stanju, da ni za uporabo ampak tudi nogometno igrišče ni ravno ponos 
šoli, ker je nepokošeno in ko je kakšna dejavnost potem sprašujejo če imajo kosilnice, da bi 
lahko sčistili ali »zmulčali«. To bi kolektiv kot takšen moral biti toliko organizirani, da bi to 
vzdrževal. Sam ni vedel, da kosilnica ni dobra, ampak če je to vzrok, je to takšen vzrok, ki ga 
ne more razumeti. Ko je ena skupina otrok tam nekaj imela, niso mogli igrati nogometa, ker 
je bila trava velika 15 cm. To ne more biti ponos šole ampak te objekte, ki jih ima šola do 
sedaj, dokler bo prišlo do nove šole, pač treba vzdrževati vzorno, da se lahko ta dejavnost 
gor razvija. Po takšni velik travi to ne gre. Celo zdaj poleti nogometnega igrišča sploh ne 
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rabite, ker nikoli ne vidi , da bi kdo se kdo tam igral z žogo. Oni so nekdaj bili februarja na 
igrišču, zdaj pa niti poleti niso. Tam je veliko igrišče in se lahko dajo mali goli gor in se tudi 
igra in ni potrebno biti v zaprtih prostorih. Ampak do takrat naj bodo te rešitve, seveda pa 
pričakuje, da bodo objekti bolj vzdrževani če bo pa problem, da je premalo sredstev pa je 
potrebno priti do ustanovitelja in povedati in se bo problem že rešil. 
 
Igor Adžič omeni, da bi najprej povedal en stavek, in sicer to je Zakon o organizaciji 
financiranju vzgoje in izobraževanja; 48. člen pravi, pove, da bo bral malo iz konteksta. 
Pristojnosti sveta so, da obravnava poročila o vzgoji oz. izobraževalni problematki. Sprašuje 
če vedo, kje so zvedeli za težavo, da je luč pri mali telovadnici  otroku padla na tla zraven 
glave. Na 22. redni seji odbora za finance, ki ga je izrekel g. Kovačič. Povedal mu je če je 
normalen kakšno odgovornost nosi, kajti za to se gre na policijo, to je odkrito povedal. Kajti 
če bi sam imel osnovnošolca in bi se mu to zgodilo bi ukrepal na takšen način, seveda s 
polno odgovornostjo. V prejšnjem mandatu je bil s strani sveta staršev g. Peter Dugar, ki je 
bil tudi svetnik v tem prehodnem obdobju, zdaj sta on in g. Gruškovnjak s strani občinskega 
sveta Občine Beltinci. Mandat njima teče že kar nekaj časa in nikdar ni bil identificiran 
noben problem. Kar se tiče steze, kar se tiče telovadnice in nenormalnih pogojev. Beltinska 
šola deluje 130.000,00 € nadstandarda kar pomeni primerjalno v regiji, največji delež 
denarja ki ga namenja iz proračuna iz primerne porabe, občina na učenca ali pa na 
zaposlenega-dokazljivi podatki. Kar se tiče investicij, da je gospa rekla, da ne potrjuje nekdo. 
Če bi bila prava komunikacija oni kot predstavniki ustanovitelja še nobenkrat  tudi 
neformalno niso bili znani, da bi kakšne težave prenesli na ta občinski svet, ki bi vzporedno 
vplivali na sprejetje proračuna, rebalansa med letom tudi dodatne težave in govori nekaj. 
Tudi je podpisan nek aktiv učiteljev. Zanima ga če telovadni učitelj v beltinski šoli odloča, ko 
se kemijski učiteljici zlomi epruveta in če o tej nabavi odloča. Če imajo take vzvode, 
komunikacije potem so fenomen v svetu. Kar se tiče članka, sem povedal, da laž ne sodi v ta 
prostor in izrečena je bila ena velika laž. Po objavi ponovno indirektno nanj ali del njegove 
družine. Nekdo nam tu prodaja zgodbo in to je g. Kovačič, da se on ne razume na politiko. 
Njegov naslov članka, ki je imel toliko in toliko črk nosi naslov Gradnja nove športne 
dvorane-potreba, fikcija ali zgolj predmet političnega spora. Še kako dobro on spremlja 
politiko.. Ko boste to brali, skrajšana verzija, ki je bila objavljena v Malem Rijtarju, kajti 
eden izmed svetnikov je prej slišal in je mislil, da ga odgovorna urednica ni objavila, ko ga je 
klicala, je dobil skoraj ošpice. To ni res. Ona je klicala po sklepu uredniškega odbora in 
povedala, da je za pogoj potrebno članek skrajšati. Tako se nastopa z resnico v javnosti, 
čeravno resnica včasih nima svoje teže. Ko pa o nečem govoriš, da objaviš članek in si ne 
vzameš časopisa, ko pričakuješ kje bi lahko bil objavljen članek notri in ne ugotoviš ali je 
članek objavljeni ali ne, potem moram povedati, da nimaš nič skupnega z tem okoljem razen 
morda tu prijavljenega stalnega prebivališča.  
 
Župan pove, da je g. Gruškovnjak predlagal sklep, da se v proračun zagotovijo sredstva za 
nujno vzdrževalna dela, ki so potrebna v OŠ Beltinci in ga daje v razpravo. 
 
Simon Ferenčak pove, da tisti kolegi, ki so člani odbora za proračun in finance, tudi 
predsednik g. Mesarič, za župana ne ve ampak misli, da je tudi bil prisoten, doživel na lastni 
koži, da če se spomnijo jezen zapustil ta odbor, ravno ko so prišli do točke o OŠ, ko so 
sklepali o vsebini proračuna (točno ne ve če za letošnjega ali prejšnjega). Ko so prišli do 
točke, ko je OŠ dobila seznam, kjer je bilo dogovorjeno kje kaj vključiti v proračun se je 
začelo »črtaj to, črtaj to« - velika razprava, če to šola rabi ali ne. Ocenjuje, da je to eno 
sprenevedanje in čeprav načeloma nima nič proti, da šola dobi če res rabi. Ampak iz lastnih 
principov ne bo glasoval o tem. 
 
Simon Horvat pove, da ne bo glasoval za ta sklep iz preprostega razloga, ker je ta sklep 
vezan na proračun in rebalans proračuna in misli, da tega ni na dnevnem redu in tega niti 
poslovnik ne omogoča, da bi sprejemali sklepe mimo dnevnega reda. Pripravljen je glasovati 
za takšen sklep na naslednji seji, ko bo ta predlog tudi na dnevnem redu. 
 
Ivan Mesarič pove, da ta odbor za finance, ki je pač delovno telo občinskega sveta; da se še 
vedno jezi, da so ga kolegi prisili da je predvsem;  misli, da je to zelo odgovorna stvar, koliko 
ve nisi samo ti zapustil enkrat to sejo tudi drugi so jo zapuščali. Škoda, da se ta odbor ne 
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snema, da bi videli koliko dela je z denarjem. Pove, da so tudi te stvari za šolo tehtali in 
misli, da je tudi g. župan imel predloge kot predlagatelj, ker on skliče. Pove, da je sam vse 
odbore za finance sklical in ima na mailu vse shranjeno, ker se nikoli ne ve kdaj kaj prav 
pride, na pobudo župana. Tudi župan daje predlog oz. osnutek ali delovno gradivo za ta 
odbor in misli, da so odborni rešili veliko stvari. Štefanu, pove, da to ni smatral kot 
negativno, pač vsak se lahko osebno odloči, vendar odbor dela z razpravo in potem da vse 
stvari na glasovanje, in je bilo z  večino glasov izglasovano, kolikor ve, g. Ferenčak tudi 
soglasno-to je bilo za letošnji budget. Ni pa bilo nobenih stvari, kar se zdaj pogovarjajo na 
predlog g. Gruškovnjaka glede varnosti kot take, saj ni bilo opozorjeno, da bi lahko to 
vplivalo na zmanjšano varnost v osnovni šoli. Župana prosi, saj je bil zraven če ima tu ali pa 
drugič ker le kot župan, ki izvršuje proračun, da jih spomni, če bi njihove odločitve in 
predlogi na občinski svet zmanjševali varnost česa. Razumite pa da tehtamo. Mogoče ga boli 
v eni stvari in ga kolega večkrat »pikne«, ko se je kot Vanek Mesarič v eni stvari mogoče 
preveč lahkotno odločil pa je šlo za eno ne tako pomembno stvar, vendar Štefan, boli. 
 
Marjan Maučec predlaga g. županu, da kar je povedal g. Simon ima prav, da pri tej točki ne 
morejo sprejemati imajo pa naslednjo točko, po tem pa pobude in vprašanja in tam potem 
lahko sprejmejo. Tako, da se res držimo procedure. Pove, da bo tudi to podprl in prosil tudi 
vse ostale, ker gre tu za varnost. Tudi oni verjetno ne znajo koliko tega rabijo, ampak misli, 
da se to da preko malih naročil, kajti ta zadeva ne more stati preko 20.000 € in se lahko v 
počitnicah naredi. 
 
Župan ponovno vpraša g. Gruškovnjaka če se strinja s tem. Odgovori da. Župan ponovno 
poudarja, da ta dva sklepa, ki jih je predlagal pomenita tudi to kar je g. Maučec predlagal v 
kontekstu, da nadaljujejo s postopkom za izgradnjo v katerem bodo določili tudi lokacijo. V 
končni fazi ker občinski svet soglaša s postopkom za izgradnjo, ne z izgradnjo. Postopek pa 
pomeni še dosti dela. Kot je predlagal g. Maučec kako se bo delalo in kje. Za vse to 
nadaljevanje pa brez sklepov občinskega sveta ne gre. 
 
Marjan Maučec prosi za 5 minut pavze. 
 
Župan je sklep dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih: 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št.: 502/IV 
Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil s predinvesticijsko zasnovo izgradnje 
večnamenske športne dvorane Beltinci. 
Občinski svet Občine Beltinci soglaša z nadaljevanjem postopka za izgradnjo 
večnamenske športne dvorane Beltinci in aktivnostmi v zvezi določitve in velikostjo 
dvorane. 
 
Duh Martin medtem vpraša ali je ta dvorana tudi varčna kot v Puconcih. Iztok Jerebic 
odgovarja, da jr že zakonsko vsak javni objekt, ki porabi več kot 500 kw  obvezani o 
varčnosti objekta. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Župan se je zahvalil prisotnim iz OŠ Beltinci za udeležbo in upa, da bo prišlo do realizacije 
tega projekta. 
 
AD 2 – Logistični center in industrijska cona Lipovci. 
 
Župan pove, da so dobili gradivo, delovno gradivo s katerim se je seznanil že tudi odbor za 
gospodarstvo, in sicer so o tem gradivu oz. nekaj podobnega razpravljali tudi na seji, ko so 
sprejemali pismo o nameri. 17.06. so iz Luke Koper odpisali, ker je sam pisno zaprosil naj 
odgovorijo, če so še pripravljeni na to zadevo. Opozoril jih je, da je bivši predsednik Luke 
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Koper takrat zagotovil, da v primeru če se bo potrebovala celovita presoja vplivov na okolje, 
da bodo to tudi sfinancirali, kajti to ni tako majhna zadeva (finančno). Župan prebere, kar 
so mu odpisali (Gregor Veselko). Pove tudi, da je zopet klical, vendar tajnica vedno pove, da 
je na sestanku. Župan pove, da bo ponovno napisal pismo, da se v najkrajšem možnem času 
sestanejo in o tem postopku sprejmejo določena stališča. Danes se lahko seznanijo z 
naslednjimi stvarmi, in sicer, da postopki občinskega prostorskega načrta zaradi Luke Koper 
stojijo že več kot eno leto in da se ne morejo premakniti. Prišle so določene pobude k 
občinskemu prostorskemu načrtu, in sicer na območju Melinec- Ochean Orchids, ki bi rad 
zgradil določene plastenjake. Druga pobuda, ki je prišla je pobuda za gradnjo bioplinarne na 
območju čistilne naprave na Melincih. In zakaj se pritiska na Luko Koper? Naj povejo če so 
še pripravljeni sodelovati ali ne, če ne jih bodo morali v nasprotnem primeru izločiti, ker se 
ne more več čakati. Najhujše je to, da tisti, ki bi radi investirali ne bodo mogli več investirati, 
ker ne bo občinskega prostorskega načrta, zato so zaprosili za dodatno korespondenco, za 
srečanje z Luko Koper. Vodilni partner v okviru logističnega informacijskega bi naj bil 
Inženiring Graj d.o.o. in našteje še ostale sodelujoče partnerje. Lahko se le seznanijo, da je 
ta center nujno potreben. Navede še cilje projekta in doda, da obstajajo tveganja spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišč. Zaenkrat je stališče kmetijskega ministrstva negativno, 
proti tem spremembam v stavbno zemljišče. V medresorski obravnavi je zakon kmetijskih 
zemljišč, kjer bodo za tista zemljišča, katera se ne morejo nadomestiti z enakovrednimi 
kmetijskimi zemljišči, zahtevane odškodnine. To bo nekoliko lažje za vse skupaj. Idejna 
zasnova je narisana; to je kot osnutek, neko delovno gradivo, tu ni upoštevana železnica, ki 
bo sekala tisti del itd. 
 
Marjan Maučec pove, da glede na to, da je župan bistvene stvari že povedal, se ne bo 
ponavljal. Kar je župan povedal drži, pismo o nameri je bilo tu podpisano ampak zadeva se 
je zaustavila in zaradi tega trpijo drugi investitorji (tudi zasebni). Kot je bilo povedano, da je 
Ministrstvo za kmetijstvo podalo negativno mnenje je treba jasno in glasno povedati, da 
Ministrstvo za kmetijstvo za vse takšne projekte (tudi vnašanje avtoceste) vedno da 
negativno. In zakaj je prav tako? Po zakonu se pač mora varovati kmetijsko zemljišča. 
Ampak zakaj danes ta točka, zakaj je to pomembno? Pomembno je to ker ministrstvo želi 
nadomestna zemljišča (ki je po domače povedano »en mali blef«. Ampak potem vsako občino; 
tam imate narisane tiste cone, ki nekoč niso bile dane v gradbeni okoliš ali pa se zaraščajo, 
potem pa to podajo kot alternative in tu se dela potem neki kompromis. Oni potem tudi to 
ne sprejmejo ampak zamudijo uradni rok za izdajo in to potem postane pravnomočno. Na ta 
način so naredili vse avtoceste in industrijske cone. Njegov predlog je, da danes sprejmejo 
en sklep o katerem o katerem so razpravljali na odboru za gospodarstvo in tudi za finance, 
tudi z g. županom sta sama sedela, g. Graj je bil enkrat ali dvakrat zraven in so prišli do 
nekega soglasja, ki prej očitno ni bilo do konca definirano, ampak misli, da bodo danes 
lahko oblikovali takšen sklep, da ne bodo nič prejudicirali predvsem ker mo notri v tem, 
njegov predlog, da se ta industrijska cona, ki je pri čistilni napravi-če je to zadnji in edini 
pogoj, tudi ukine. Seveda mora biti jasno, da investitor tu plača tisti del, ki ga je tu notri 
vložila občina in da dobijo možnost, da se bo tudi tam delalo. Zato tudi v gradivu ni več 
logistični center ampak industrijsko logistični center. Tudi investitorji, ki bodo zdaj ta čas 
prihajali na občino se lahko da opcija, da se bo tudi tam delalo. Tudi župan dejansko rabi 
nek pogoj in sklep, drugače sam v svojem imenu tega ne more narediti. Zato nagovori 
svetnike, da poskušajo razumeti ta sklep in ga sprejeti. Prebere sklep, in sicer, da Občine 
Beltinci pospeši aktivnosti za umeščanje v prostor logističnega industrijskega centra 
Panonija in da je občina pripravljena vsa zemljišča, ki bodo predmet zamenjave za kmetijska 
zemljišča pogojno tudi industrijske cone pri čistilni napravi Beltinci kot opcija za rešitev tega 
problema. 
 
Župan pove, da mora spomniti občinski svet na pogodbo med Republik Slovenijo, Vlada za 
lokalno samoupravo in Občino Beltinci, Regionalna razvojna agencija, kjer so v dveh fazah iz 
SVLR-ja dobili denar za nakup teh zemljišč. Prebere 11. člen te pogodbe, kjer piše, da v 
primeru, da služba v skladu z zakonodajo iz področja javnih financ in drugimi veljavnimi 
predpisi ugotovi, da se dodeljena sredstva uporabljajo nenamensko ali ko so dodeljena 
sredstva odtujena, služba prekine pogodbo in odstopi ter zahteva takoj vrnitev vseh 
nenamensko uporabljenih ali odtujenih sredstev skupaj s pripadajočimi zakonitimi 
zamudnimi obrestmi od dneva prejema do dneva izvršitve. Pove, da so vsega skupaj dobili 
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238.335 € sredstev za nakup teh zemljišč. Svetnike in javnost opozarja na to pogodbo, da ne 
bi potem prišlo do tega, da nismo dobili. Pogodba je bila sklenjena 2006 in 2007 leta. 
Mesarič ob tem županu pove, da dobro, da je zaščitil interese občine. Župan nadaljuje, da ta 
stvar ni enostavna in da je to resna zadeva. V kolikor bo ta zakon sprejeti bo investitor 
plačal ceni kolikor pač bo. 
 
Marjan Maučec pove, da je to omenil, ker se to tudi v sklepu doda, da mora investitor vse te 
stroške pokriti. Pove, da so za to, da se to gre delat z normalnimi pogoji in da občine ne gre 
po »goloba na strehi in izgubi vrabca«. Zadeva zdaj stoji in se ne premakne. Tudi sam je za 
to, kot je tudi župan povedal, rešujte to z državnim lokacijskim načrtom in konec. Pri tem 
navede nekaj primerov. To je državnega pomena tam imajo resorna ministrstva in naj 
rešujejo z državnim lokacijskim načrtom. Tu krivca ni, občina je naredila vse. 
 
Župan pove, da se s tem kot občina absolutno strinjajo in nimajo ovir, da se tu logistični 
center nebi delal in misli, da je to vsem jasno. Pove, da naj si bodo na jasne, da se ta 
postopek ne bo delal posamično ampak celotni občinski prostorski načrt. Celovita presoja 
vplivov na okolje je 7 mesecev, to je zaradi Luke Koper. Na zavodu za ekonomiko je župan 
ravno danes povedal naj preverijo na DLN-ju če se to dela oz. če je sploh kaj tiste možnosti 
ali ne. Da nebo kdo povedal, da kaj zavirajo. Dokler so te stvari zraven se to lahko dela samo 
v celoti in nič posamično.. Če bi pa imeli sprejeti občinski prostorski načrt bi Luka Koper 
lahko to lahko vodila kot dopolnitev. Adžič ob tem vpraša, zakaj se pa ostalo ne more? 
Župan odgovori, ker je bil 15.11.2009 zadnji rok, da se je lahko sploh kakšna sprememba 
delala, ujeli so le še tisti Sončni vrt in nič drugega. Adžič sprašuje naprej, če ta rok ni bil 
podaljšan. Župan pove, da je 15.11 bil za spremembe starih prostorskih planov novi pa se 
več ne morejo. Adžič dodaja, da ob tem takem novi investitorji, ki se pojavijo sploh ne morejo 
skozi speljati? Župan pove, da ne dokler ni v občinskem prostorskem načrtu. Nadaljuje, da 
če to nebo šlo je  tudi sam za to, da Luko Koper izločijo in naj gre po svoji poti, ker mi več ne 
bomo čakali še dlje, ker ni časa. 
 
Marjan Maučec pove, da za dobrobit vseh njih in pa župana. Če imaš ta papir pač fantom 
poveš to pač približno toliko stane in ste pripravljeni za to ali se pa te zadeve sploh ne 
gremo. In ne moreš biti bolj čist in eksakten in ti ne more nihče nič očitati, ker zdaj je vedno 
žogica sem in tja. Naj plačajo, če se hočejo to iti in da nebo zdaj nihče rekel, da zaviramo in 
si kaj izmišljujemo. Župan pove ,da ne more priti samo sem in povedati ne, ker to je 
sprememba prostorskega plana, ki zopet zahteva proceduro, razprave krajevne skupnosti in 
občinskega sveta. Tako kot se sprejema se mora tudi izločati. Ne more samo priti sem in 
plačati in to črtamo ven. Župan pove, da se bolj nagiba k temu, da se tam naredijo delovna 
mesta, ki bodo 20, 30, 100 let naprej v krajevni skupnosti Beltinci prinašala dobičke ne pa 
enkratni znesek, ki ga porabimo in več nimamo. 
 
Ferenčak Štefan pove, da njihovo razmišljanje v preteklosti poznajo, da so za vsako delovno 
mesto kjerkoli, tudi če jutri imajo tam, sploh ni problem. Ampak za tak predlog kot je, da bi 
črtali nekaj kjer se lahko začne zjutraj pa nobene volje nismo pokazali, da bi v vseh teh 
osmih letih marsikaj tam storili, lahko nas je sram, da to ni pozidano ne pa da ven mečemo, 
pove, da je to je njegovo osebno mnenje. Prosi naj mu dovolijo, da ima svoje mnenje kot oni 
imajo svoje in mu dovolijo, da kot odrasel človek razmišlja s svojo glavo. Sram ga je, da niso 
nič naredili. In nikakor ne dopustimo tega, da kar imamo v roki, kjer lahko začnemo jutri; in 
mogoče bo sestava občinskega sveta naslednji mandat taka, ki bo želela na tem področju 
nekaj narediti ker to kar je tam. Še enkrat poudarja, da v celoti podpira, ampak verjame, da 
se to ne bo zgodilo v enem letu, ampak vprašanje kdaj bo to šlo v realizacijo. Bodite toliko 
realni. In zakaj bi nekaj ven metali tisto kar ni treba. Tudi na odboru za gospodarstvo so se 
nagibali v tej smeri; njihova gostja, misli, da je bila Jana je svetovala naj ne delajo tega. 
Drugi držijo to kar imajo pa še iščejo zraven. Ne vem zakaj rinemo v to. Sam podpira 
vsestranski razvoj tam in tu. Skratka tega predloga ne bo podprl. 
 
Sklep št. 503/IV: 
Občina Beltinci pospeši aktivnosti izdelave občinskega prostorskega načrta skupaj z 
dodatnimi predlogi in bo poiskala vsa razpoložljiva zemljišča za zamenjavo pogojno 
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tudi obstoječo industrijsko cono če je to zadnji pogoj za pozitivno soglasje ob 
avtocesti. 
 
Predlaga, da bi se oblikovala dva sklepa. Župan pove naj oblikuje. Prvi del je tisti z vsemi 
spremembami drugi pa da bo poiskala druga zemljišča. Župan pove, da najboljše, da se 
sprejme v paketu. To je en sklep v dveh stavkih. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnostih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 3. 
 
 Župan še pove, da bodo vseeno vztrajali pri tistem, da naj vse skup nadomesti z denarjem. 
 
AD 3 – Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
G. Marjan Maučec daje pobudo v pisni obliki, da se vzpostavi kataster vse gospodarske 
javne infrastrukture.  Zadeve se že nekaj počnejo nekaj še ne ampak želi, da se res celovito 
pristopi k temu, ker je to tudi zakonska obveza občine. Preda pisno pobudo. 
 
G. Ivan Mesarič se najprej zahvaljuje javnim delavcem Občine Beltinci, da so pokosili 
rondoje. Nadalje sprašuje župana kako daleč je realiziral svoje obečanje, da pripelje tega 
investitorja  na to industrijsko cono (župan odgovarja, da ga čaka). Mesarič nadaljuje in 
pove, da se jima mandat izteka in bi vseeno rad zaključil ta posel. Ko je župan kazal vse te 
papirje je imel veliko upanje. Nadalje spominja župana, da je povedal, da bo na tej seji 
povedal glede kolesarske steze. Župan odgovori, da ima jutri zvečer razgovor. Kot zadnje 
sprašuje kakšni so kriteriji asfaltiranja ulic ali dela ulic po izvedbi kanalizacije. Župan 
odgovarja, da nadzorni skupaj z investitorjem ugotavljajo škodo. Mesarič doda, da je 
investitor občina in župan to potrdi. Pove še, da se investitor, izvajalec in nadzorni skupaj 
dogovorijo glede na škodo. Mesarič pove, da je zelo nezadovoljen. Ti kriteriji niso nikjer 
objavljeni, dala se tako. Pove, da bo najel neke strokovnjake in naredil »veselico«. Kot 
svetniki so sprejeli nekaj sklepov, kjer tega ni bilo vključenega, kako se to operacionalizira. 
Župan odgovarja, da v pogodbi in tehnični dokumentaciji piše vzpostaviti v prvotno stanje in 
pove da bodo poklicali nadzor. 
 
G. Igor Adžič opozori na neznosen motoristični promet na cesti G1/3 od Zvezde proti 
semaforjem-MS, predvsem v popoldanskem času. Vendar ne neznosen po količini, ampak 
kar počnejo motoristi-vožnja po enem kolesu; tu sta dva, trije prehodi, vozijo se tudi skozi 
redči semafor; tu so hitrosti med 100 in 200 km/h. Prosi, da se znotraj pristojnosti občine 
obvesti policijo ali neke pristojne organe in naj se po potrebi skliče varnostni sosvet, da naj 
sprejme neke ukrepe. Župan odgovarja, da se bo obvestilo policijo. Adžič še sprašuje 
župana, če je že po cesti proti Cankarjevi že povzel kakšne ukrepe, pogovore. 
 
G. Srečko Horvat sprašuje ali je že kakšen odgovor glede smradu iz Nemščaka, bioplinarne 
in če je že kakšna oseba s katero se da kontaktirati s strani občine. Župan odgovori, da so 
se pogovarjali z g. Židanom, ki je zdaj minister in bodo na njega apelirali. On se je takrat 
zavezal, da bo to rešil. Horvat pove, da se stvar nadaljuje in če bo šlo tako naprej, da ne bo s 
kom govoriti, potem rešitve dejansko ni. 
 
Župan pove, da se pri pobudah in vprašanjih da na glasovanje sklep, da se zagotovijo 
sredstva za najnujnejše investicije v OŠ zaradi ureditve varnosti. 
 
Stanko Glavač pove, da mu ni jasno, da je bilo že trikrat popravljeno pa še zdaj je potrebno 
četrtič popraviti. Se pravi, da je nekdo nekaj »skasiral«. Ni proti temu, samo zakaj se neke 
»packarije« plačujejo in se trošijo javna sredstva. 
 
Sklep št. 504/IV: 
Iz proračuna se zagotovijo sredstva za najnujnejše vzdrževanje na Osnovi šoli Beltinci 
zaradi zagotovitve varnosti. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
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Glasovanje: ZA: 12, PROTI:0. 
 
Župan Milan Kerman je sejo zaključil ob 23.05 uri. 
 
Tonski zapis seje se hrani v arhivu občinske uprave Občine Beltinci. 
 
 
 
Zapisala:                                                                                        Župan:                                                 
Anita BAŠA                                                                                    Milan KERMAN 

 


