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OBČINSKI SVET  
OBČINE BELTINCI 

ZAPISNIK 
23. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,  

ki je bila 26.05.2009 ob 18.00 uri, 
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 

 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Martin Duh, Jože Erjavec, Štefan 
Ferenčak, Stanko Glavač, Peter Gruškovnjak, Srečko Horvat, Simon Horvat, Marjan Maučec, Ivan 
Mesarič, Ana Nerad, Jožica Pucko, Regina Sraka, Andrej Vöröš,  
  
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Martin Virag, Valerija Žalig, Jožef Horvat, Peter Dugar. 
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predstavnik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Jožef Balažic,  
Venčeslav Smodiš-direktor občinske uprave, predstavnica podjetja ZEU Murska Sobota, ga. Alenka 
Šumenjak, predstavniki oz. direktorji javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je 
Občina Beltinci: .  
 
SEJO VODIL: Simon Horvat. 
 
Župan Milan Kerman se je seje udeležil pozneje, saj je bil službeno odsoten.  
 
Predsedujoči Simon Horvat je v uvodnih besedah pozdravil vse prisotne in prebral pooblastilo, na 
podlagi katerega ga župan Milan Kerman zaradi svoje odsotnosti pooblašča za vodenje 23. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
V nadaljevanju predsedujoči prebere vsebino dnevnega reda 23. redne seje in predlaga, glede na to, da 
se bo župan Milan Kerman pridružil prisotnim nekje pri zadnjih točkah dnevnega reda, da kot tak 
dnevni red potrdijo in ga ne spreminjajo. 
 
Ivan Mesarič v uvodu čestita predsedujočemu za pogum za vodenje seje, želi pa postaviti vprašanje 
glede prve točke dnevnega reda, saj so prejeli le uvodni list pri tej točki, gradiva pa ni. Ali je izostalo ali 
pa se je kje »zgubilo«.  
 
Direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš pove, da je to le informacija o trenutnem postopku 
priprave, nobenega odločanja in sprejemanja sklepov. Večkrat je bilo postavljeno vprašanje kako daleč 
je z OPN, zato se želi podati informacijo o tem.  
 
Ivan Mesarič je odgovoril direktorju, da bi bilo čisto v redu, če bi ta dva stavka, ki ju je sedaj podal 
javno na seji, lahko tudi zapisali na papir in priložili h gradivu.  
 
Peter Gruškovnjak predlaga, da se ta točka v skladu z pripombo Ivana Mesariča spremeni v točko in 
sicer: Informacija v zvezi s pripravo občinskega prostorskega načrta. Prisotni člani občinskega sveta so 
se s to dopolnitvijo strinjali. 
 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 364/IV: 
Sprejme se vsebina 23. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in sicer: 
1. Informacija v zvezi s pripravo občinskega prostorskega načrta Občine Beltinci. 
2. Predstavitev poročil o poslovanju javnih zavodov, javnih podjetij in javnih agencij za leto 
2008 (poslovna in finančna), katerih  (so)ustanoviteljica je Občina Beltinci (predvidoma 
20 minut za vsako poročilo): 
- Vzgojno varstveni zavod Vrtec Beltinci  (od 19.00 do 19.20 ure), 
- Vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Beltinci (od 19.20 do 19.40 ure),  
- Pokrajinska  in študijska knjižnica Murska Sobota(od 19.40 do 20.00 ure), 
- Zdravstveni dom  Murska Sobota (od 20.20 do 20.40 ure), 
- Pomurske lekarne Murska Sobota (od 20.40 do 21.00 ure), 
- Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (od 21.00 do 21.20 ure), 
- Saubermacher & Komunala Murska Sobota (od 21.20 do 21.40 ure), 
- RRA Mura Murska Sobota  (od 21.40 do 22.00 ure), 
- Razvojna agencija Sinergija Moravske Toplice (od 22.00 do 22.20 ure). 
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3. Potrditev zapisnika 21. in 22.  redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
4. Realizacija sklepov 21. in 22. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
5. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta. 
6. Izgradnja kanalizacije v Občini Beltinci.  
7. Poročilo  Petrol plin d.o.o. Ljubljana  o izvajanju gospodarske javne službe za leto 2008 
na območju Občine Beltinci.  
 
 
AD 1 – informacija v zvezi s pripravo občinskega prostorskega načrta Občine Beltinci  
 
Uvodne besede pri tej točki je podal direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš, ki je navedel pravno 
podlago, na podlagi katerega se pripravlja in sprejema prostorski načrt občine Beltinci. 
 
Predstavnica podjetja ZEU Murska Sobota ga Alenka Šumak je prisotnim podrobno podala kakšne 
aktivnosti so bile že izvedene oziroma izpeljane v zvezi s pripravo občinskega prostorskega načrta 
Občine Beltinci. Predstavitev ni del obveznega postopka pri pripravi načrta, ampak je realizacija želje 
članov občinskega sveta, da se jih seznani, do katere faze se je prišlo v postopku priprave oziroma da 
se pregleda pridobljene smernice, ki so bile podane s strani nosilcev urejanja prostora na občinski 
prostorski načrt Občine Beltinci. Za logistični center kot je spraševal Ivan Mesarič želijo imeti 
variantne predloge in so stvari še v pogajanju. So tudi predlogi, da bi se urejalo na nivoju države ali bo 
ostalo znotraj OPN-ja, je povedala gospa Šumakova. 
Na območju Hraščic se je DARS opredelil za dve pobudi negativno, saj sta preblizu avtocestnega telesa, 
kot negativno je tudi na območju k.o. Gančani zaradi varovanja habitatnih virov. Naloga občine je, da 
se dogovori za usklajevalne sestanke.  
 
Po predstavitvi je Martin Duh spraševal kaj pomeni okvirček na območju k.o. Melinci. Gospa 
Šumakova mu odgovori, da so to smernice zavoda za varstvo narave, kjer jih je zavod zavrnil oziroma 
pod določenimi pogoji.  
 
Simon Horvat je opomnil prisotne, da naj bodo z razpravami kar se da kratki.  
 
Marjana Maučeca zanima nekaj zadev glede sklepov občinskega sveta, ki se jih je sprejelo, če je to 
komponirano v prostorski plan- sprejeli smo sklep, da daljnovod, železnica, plinovod in kar se gradi 
mora biti v koridorju poleg AC, sprejeli smo tudi sklep, da vse instalacije v času izgradnje kanalizacije 
morajo biti v koridorju (catv, vodovod, ulična, elektrika, telefon…). Glede Rimske ceste, ki gre skozi 
Gančane in je izven naselje, Gančanci imajo probleme ko prosijo za gradbeno dovoljenje. Če je razumel 
gospo Šumakovo, je opredeljeno kje bodo čistilne – občinski svet je sprejel za eno le na Melincih, ne 
množina. Kako so rešeni nasipi, ga tudi zanima. Poleg tega pa ga kot občana in svetnika zanima je to, 
da bi dobil rad informacijo od vodstva občine katere parcele so, ki so dane kot pobude že sedaj 
zavrnjene ali pa glede na pogajanja bodo še rešena, to jih najbolj zanima. Prostorski plane je takoj 
drugi za proračunom, ki je zelo pomemben. 
 
Gospa Šumakova poda odgovor, da so prejeli pobude, za predlagane ureditve. Za državne se dobijo kot 
podatek in vnesejo v prostorski načrt. Občina ima v fazi priprava možnost, da pove svoje stališče kot 
tudi občinski svet in se pripombe dajo na državni lokacijski načrt v fazi pridobivanja smernic, če še to 
pošiljajo, sigurno pa v fazi javne razgrnitve. Glede instalacij ureditev komunalne infrastrukture in 
energetske – dobijo podatke iz projektov in jih vnašajo v prostorski načrt, niso le-te bile podane 
oziroma ni bilo predlagano, da bi se vneslo tako podrobno v enem koridorju, ker je većina v nekaterih 
naseljih že izvedena. Glede Rimske ceste je dalo smernice samo Ministrstvo za kulturo, podrobno ne 
ve. Glede ČN pa so vnesli obstoječe in predvidene, vnesli so tudi to na Melincih in ČN-je, ki so 
predvidene za čiščenje pitne vode znotraj projekta vodoskrbe Pomurja – ker je to strateški del, se take 
večje ureditve vnesejo in se upoštevajo v izvedbenih delih, ko prihaja do sprememb in dopolnitev. 
Glede nasipov pa kot je omenila že prej, smernice od ARS-a niso prejeli, tako glede ureditev ob reki 
Muri in višanja nasipov še nimajo, vneseno v podrobno namensko rabo je vnesena ta državna ureditev, 
pa tudi z razgovori z oddelkom v Murski Soboti so opredelili na katerih območjih bi se naj izvedla 
sanacija nasipov, kar se tiče podrobnega izvedbenega dela, pa morajo imeti idejni načrt da se tam 
opredeli. 
 
Ivan Mesarič sprašuje, da je lastnik ob reki Muri (na Veržejski strani gozda), če imajo opredeljeno kaj 
za kakšne elektrarne – v smernicah se to ne načrtuje. Drugo pa glede Luke Koper, glede nejasnosti 
glede logističnega centra, ko bodo zadeve bolj razčiščene – kaj meni, če je dosti nejasnosti in je tam 
solastnik parcele, če je nezazidano stavbno zemljišče, bi to lahko opredelil ta akt, da potem lahko 
dražje plačano kot sedaj ko to odkupnik plačuje – sovaščane zanima in bi radi bolje prodali, kdaj se bo 
lahko če se bo sploh lahko umestilo in če so po strokovni plati težave. Gospa Šumak glede logističnega 
centra in širitve obrtne cone pove, da je bilo vključeno v OPN občine, so jo obrazložili in utemeljili in 
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potem so bile izdelane strokovne podlage. Pove, da je usklajevanja za ta center vodila druga skupina, 
podrobno bi morali oni povedati in ni sama sodelovala. Ve le to, da je Ministrstvo za okolje predlagalo, 
da se združi v cono na nasprotni strani k.o. Lipovci z k.o. Rakičan v  projekt OKO in bi se naj peljalo 
skupaj naprej.  
 
 
AD 2 - predstavitev poročil o poslovanju javnih zavodov, javnih podjetij in javnih agencij za leto 
2008 (poslovna in finančna), katerih  (so)ustanoviteljica je Občina Beltinci  
 
Pri tej točki so po vrstnem redu, kot so bili zapisani podali svoja poslovna in finančna poročila v 
dvajsetminutni predstavitvi predstavnijki javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma 
soustanoviteljica je Občina Beltinci in sicer: 
 
1.Vrtec Beltinci- ravnateljica Miroslava Šömen je podala poslovno poročilo in Štefan Forjan-finančnik v 
Vrtcu Beltinci je podal finančno poročilo zavoda za leto 2008. 
 
2.Osnovna šola Beltinci-ravnateljica mag. Marica Horvat je podala poslovno poročilo in računovodja v 
OŠ Beltinci je podal finančno poročilo zavoda za leto 2008.  
 
3.PIŠK Murska Sobota – direktor Jože Vugrinec je podal tako poslovno kot tudi finančno poročilo 
zavoda za leto 2008. 
 
 
Predsedujoči Simon Horvat odreja 15 minut pavze. 
 
 
Po pavzi se nadaljuje točka 2, kjer so v nadaljevanju podali predstavitve poslovanja zavodov za leto 
2008 še direktorji oz. predstavniki: 
 
4. Zdravstveni dom Murska Sobota-direktor dr. Jože Felkar je podal poslovno poročilo in finančno 
poročilo zavoda.  
 
5. Pomurske lekarne Murska Sobota – direktor Zajc Ivan je prav tako podal poslovno in finančno 
poročilo zavoda za leto 2008.  
 
6. Center za ravnanje z odpadki Puconci je o nadaljnjem razvoju podjetja kot tudi aktivnostih v 
prihodnje podal direktor Feri Cipot, ki je poudaril, da je sam center ustanovljen letos 2009, zato pa 
poročila za lansko leto ne more dajati, ker poslovanja v letu 2008 namreč ni bilo. 
 
7. Podjetje Saubermacher & Komunala Murska Sobota – direktor Drago Klemenčič je podal poslovno in 
finančno poročilo podjetja, ki ni javno podjetje in v katerem ima občina Beltinci svoj lastniški delež.  
 
Po odhodu predstavnika Saubermacher & Komunala, predsedujoči Simon Horvat ugotavlja, da 
predstavnika zavoda RRA Mura Murska Sobota še ni na seji, zato predlaga, da občinski svet nadaljuje 
z obravnavo naslednjih točk kot so po vrsti zapisane na dnevnem redu in se bo obravnavalo poročilo 
RRA Mura Murska Sobota takoj, ko bo direktor g. Krapec prišel na sejo.  
Prisotni člani so se s to spremembo strinjali in so glasovali. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 365/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci prekinja drugo točko dnevnega reda in nadaljuje z obravnavo 
naslednjih točk. K njej se bo vrnil ko bo prispel predstavnik podjetja RRA Mura Murska Sobota, 
da poda svoje poročilo. 
 
 
AD 3 – sprejem zapisnika 21. in 22. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Ivan Mesarič želi, da se dopolni zapisnik s tistim, ko je dal županu mirnega teka.  
 
Ostalih pripomb prisotni niso imeli, zato je predsedujoči Simon Horvat dal zapisnika na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0 
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Sklep št. 366/IV: 
Sprejme se vsebina zapisnika 21. redne seje in 22. redne seje s tem, da se v zapisniku 22. redne 
seje pri AD pobude in vprašanja doda razprava svetnika Ivana Mesariča, ki je takrat na seji 
županu namenil mirni tek, ko je umaknil svoja tri vprašanja, da le-ta na nje ne potrebuje takoj 
odgovarjati. 
 
Predsedujoči Simon Horvat ugotavlja, da se je seje udeležil župan Milan Kerman in ga poziva, da pri 
naslednji točki AD 4 poda realizacijo sklepov zadnjih dveh sej občinskega sveta. 
 
 
AD 4 – realizacija sklepov 21. in 22. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Župan Milan Kerman je podal ugotovitev, da so vsi sklepi realizirani razen 358/IV in 359/IV iz 22. 
redne seje občinskega sveta, ki je v teku realizacije-subvencije v kmetijstvu. 
 
 
AD 5 – Pobude in vprašanja članov občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Igor Adžič daje pobudo, da se čim prej pristopi k projektom, žarnih zidov, ker se pojavljajo utemeljene 
potrebe. Najprej v Beltincih kot središču občine, nato pa tudi v ostalih krajevnih skupnostih.  
Nadalje pove, da se vozi po naši občini in ugotavlja, da je postala zelo zarasla, tu je sramotno nekošnja 
trave v parku v Beltincih, ne glede na to, čigav je prostor in bi moral biti urejeni.  
V teh dneh je dobil tudi informacijo, da se je v Lipovcih oblikovala civilna iniciativa v zvezi z 
gospodarskim središčem Luke Koper. Na podlagi vseh pisem, kjer so bile dane določene (25.01.2008) 
zaveze, kako se bo izplačevalo kupnine potem pa pokaže prisotnim neljubi članek iz časopisa Dela 
17.04.2009, kjer se dvomi pojavljajo in niso v prid dobremu imenu naše občine. Pozneje pa se zgodi na 
podlagi notarskih listin 16 podpisov občanov in so z deležem svoje zemlje šli v firmo. Občani na teh 
notarskih zapisih podpisujejo tudi zavezo o tveganjih, v bistvu pa gre pri tem za 11 naših ljudi (manj 
kot 3 ha) ne zavedajo se davčnih posledic in prišel je čas, da se nalije čistega vina, da se ljudi primerno 
informira in občanom je potrebno pri tem pomagati.  
 
Ivan Mesarič glede na to, da v gradivu za sklic seje ni bilo odgovorov na njegova tri vprašanja se 
zahvaljuje županu za odgovore, ki jih je dobil na mizo na tej seji.  
Želi pa povedati, kar je nujno za Lipovčarje, za pristojnosti oziroma rabo traktorske steze Beltinci-
Rakičan. Ugotavljajo namreč, da tu vozijo čudne velike stvari, ki jo ne morejo uporabljati kot asfalt 
ampak vozijo tudi po bankinah in je ta dobesedno uničena.  
Kakšne pristojnosti ima občina za gradbišče rondoja pri silosih.  
Oznaka, da je gradbišče, kajti s traktorjem ne moreš priti do trgovine in do silosov.  
Kdo je to nadziral in če kdo, glede novega dela kolesarske steze od Pila do Lipovec, kajti naliv je v 
dobršni meri poškodoval bankine in ali je upoštevan predpis glede tega.  
 
Martin Duh pove, da se je pri izgradnjo kanalizacije mimo OŠ in vrtca porušila ograja. Krajani  
opozarjajo, da je sedaj ograja plastična vendar nevarna in prosi občino, da zahteva od izvajalca, da se 
ustrezno uredi zaradi varnosti otrok.  
Drugo vprašanje postavlja glede vdora vode v kanalizacijski sistem. Ali je tesnostni preizkus 
napravljen, da ne bi bilo problemov pozneje.  
 
Peter Gruškovnjak  pisnih odgovorov na svoja vprašanja iz prejšnjih sej še ni dobil, predlaga pa kot je 
že predlagal, da naj se imenuje predsednika komisije za spremljanje razvoja logističnega centra.  
Poziva občane, da naj ne pozabijo na 7. junij, ko so Evropske volitve, da se udeležijo volitev.  
 
Jožica Pucko daje pobudo, da se naj občinska čistilna akcija organizira marca in ne aprila, ko je že vse 
pozelenelo in so odpadki težje vidni. 
 
Stanko Glavač glede predloga košnje trave dodaja, da so tudi v KS-u to opazili. Daje predlog, da bi delo 
javnih delavcev razporejale KS-i, ki problematiko bolj poznajo in bi bil efekt večji.  
 
Anica Nerad opozarja glede sanacij cest po izgradnji kanalizacije.  
 
Peter Gruškovnjak daje repliko in ponavlja, kot je opozoril že večkrat, da je skregano z logiko, da je 
projektant tudi nadzornik, kajti s tem svoje napake prikrije Tako v tem primeru ni odgovornosti za 
posledice.  
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Simon Horvat daje pobudo in se pridružuje pobudi gospoda Adžiča glede žarnih zidov na pokopališčih,  
dodatno pa še izvedba katastra.  
 
Župan Milan Kerman daje ustne odgovore na vprašanja  
Izbira nadzora je na podlagi javnega razpisa in zakon ne omejuje, da projektant ne more biti nadzorni, 
če ima pogoje. Odločilna je ponujena cena 
Kolesarska steza Beltinci-Rakičan o tem se je razpravljalo na svetu za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu in se zahtevalo, da se traktorje spravi nazaj na cesto. O tem je razgovor tudi s policijo, da se 
poda vloga na Direkcijo za ceste.  
Za gradbišče se pozanimamo 
Ograja pri OŠ in vrtcu Melinci bo narejena, podana bo zahteva investitorju, da se čim prej uredi. 
Martin Duh pove županu, da iz občine tudi prihajajo informacije, da člani vaških odborov imajo visoke 
dnevnice po 300,00 evrov, vendar pa župan jamči za svoje delavce na občinski upravi, da to nihče od 
ne govori in tega ne širi.  
Glede kolesarske steze Lipovci-Dokležovje – rešitev bo ugotovljena z nadzornim organom.  
Glede asfaltiranja ulic se bo tudi skušalo dosečti skupaj z izvajalcem za hitrejše saniranje.  
Župan se tudi strinja s čistilno akcijo prej torej v mesecu marcu in ne aprila kot letos.  
 
Stanko Glavač opozarja glede sanacije ceste Beltinci-Melinci, kjer je bila usedlina. Ena usedlina je bila 
sanirana, poleg druga pa ne, zato opozarja da se to uredi. Glede prostorskega načrta pa ga zanima 
šolska pot povezava Lipa, kjer je bil predlog podan, da se pozida oziroma sanira.  
 
Pristopil je direktor RRA Mura g. Danilo KRAPEC 
 
8. RRA Mura Murska Sobota – direktor g. Krapec  je po prihodu na sejo podal poročilo o poslovanju 
agencije v letu 2008 kot tudi finančno poročilo za preteklo leto. 
  
Stanko Glavač postavlja vprašanje glede projekta Pomurskega vodovoda, kje se je le-ta zataknil, če bo 
realiziran in kdaj.  
Gospod Krapec je prisotnim podrobno podal dosedanje aktivnosti v zvezi s tem projektom.  
Ivan Mesarič si prizadeva, da bi občina imela koristi od investitorja Luke Koper ob izgradnji.  
Gospod Krapec meni, da je to velika priložnost. Luka Koper kot firma je sposobna investirati v občini, 
potrebno pa je nastaviti dobra izhodišča za pogajanja. Ne sme se pa dovoliti črpanja razvojnih sredstev 
za razvoj Pomurja. Luka Koper ja priložnost za nas vse. Pomurje je v mednarodnih študijih primerno 
okolje, da se taka logistika zgradi, biti pa moramo dovolj spretni, da se uredijo določeni objekti, 
potrebna pa je enotna strategija. Do sedaj pa je preveč špekulacij in premalo konstruktivnega dialoga.  
Ivan Mesarič sprašuje, kakšna je lahko vloga RRA Mura pri tem projektu?  
Gospod Krapec je na razpolago za vse in lahko pomaga za dobrobit občanov in občine.  
 
9. Direktorja RA Sinergija Moravske Toplice na sejo sveta ni bilo, ker je službeno odsoten, zato pa so 
prejeli njegovo poročilo vsi prisotni na sami seji OS. 
 
Ivan Mesarič spominja predsedujočega na to, da je potrebno sprejeti sklep o imenovanju predsednika 
komisije za spremljanje izgradnje gospodarskega središča v Občini Beltinci.  
Ferenčak Štefan predlaga, da ko se projektna skupina sestane, naj si med sabo izbere predsednika. 
Peter Gruškovnjak se strinja s Štefanom Ferenčakom, vendar pa naj sestanek  skliče župan.  
Simon Horvat predlaga, da je potrebno predsednika KS Bratonci in KS Lipovci vključiti, ker sta 
neposredno vezana na ta projekt.  
Ivan Mesarič replicira, da je komisijo imenoval občinski svet, vabi se lahko oba predsednika na 
sestanke, formalno pravno pa ima komisija 5 članov.  
 
Sprejme se pobuda, da se zadolži župana Milana Kermana, da v roku 14 dni skliče 2. sejo komisije za 
sprotno spremljanje izgradnje gospodarskega središča v Občini Beltinci, na kateri se imenuje 
predsednika. Na sestanek se povabita predsednik Krajevnih skupnosti Bratonci in Lipovci. 
 
 
AD 6 – izgradnja kanalizacije v Občini Beltinci  
 
Župan Milan Kerman pri tej točki dnevnega reda poda stanje, ki je trenutno. Sekundarno omrežje 
Dokležovje-Ižakovci-Melinci je v zaključni fazi – zadnji rok je 31.07.2009, 30.09.2009 pa je čas, ko 
moramo imeti tudi poročila o izvedbi. Za izvedbo Lipovci-Gančani je bil razpis, dobili smo prijave treh 
ponudnikov in je sedaj v fazi analize in izbire izvajalca. Ko bo analiza končana bo izvajalec izbran, se 
obvestil tudi o tem občinski svet. Sekundarno omrežje Lipovci-Gančani se bo začelo v jesenskih 
mesecih zaključek 2010 istega časa (julij) po planu. Terminski plan na tem delu ne zaostaja.  
Opravljen je že tudi ogled mikrolokacij za hišne priključke. 
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V poletnih mesecih (junija) bo razpis za sredstva strukturnih skladov na katerem se prijavimo za 
sekundarno omrežje za Bratonce-Lipa (razpis 2010-2012). 
Glede primarnega dela in čistilne naprave pa pove, da je razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca že 
od konca februarja na Ministrstvu za okolje in prostor v potrditvi, vendar še ni rešeno. Po potrditvi na 
MOP je potrebna potrditev še na SVLR.  
 
Razprave pri tej točki ni zato predsedujoči gre na obravnavo zadnje točke dnevnega reda 
 
 
AD 7 – Poročilo  Petrol plin d.o.o. Ljubljana  o izvajanju gospodarske javne službe za leto 2008 
na območju Občine Beltinci 
 
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš poda izsledke poročila glede izgradnje plinifikacije v 
Občini Beltinci za leto 2008. Le-ta se je pričela v naselju Dokležovje, gradbeno dovoljenje je bilo 
pridobljeno že v letu 2006, takrat se je izvedla povezava plinovoda do naselja Dokležovje (sočasna 
gradnja s kanalizacijo).  
V letu 2008 se je končala izgradnja prve faze sekundarnega voda po stranskih ulicah, položenega je 
bilo cca 1000 m plinovodnih cevi, zgrajenih pa je bilo 6 priključkov. V letu 2009 se bo nadaljevala 
gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja – predvidena dolžina cca. 2000 m, prav tako pa bodo 
pristopili h izgradnji plinskih priključkov.  
 
Predsedujoči Simon Horvat pove doda, da v Dokležovju teče plinifikacija v skladu z dogovori – plinski 
vodi se vgrajujejo v kanale s kanalizacijo v dogovoru z vsemi izvajalci, zatika pa se pri priključku. Ne 
more se vplivati, ker Petrol dela sam s strankami. Ugotavlja pa se, da se nekateri krajani želijo 
priključiti na plinovod tik pred saniranjem cest kar pomeni da se asfaltiranje zavleče.  
Na Melincih se niso v zadostni količini odločili, zato ni šlo dodaja Martin Duh.  
 
Ker je bila s tem vsebina dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, je 
predsedujoči g. Simon Horvat sejo zaključil ob 22.25 uri. 
 
Zapisnik je bil pripravljen na podlagi tonskega zapisa in zapisa na sami seji. Tonski zapis se hrani v 
arhivu Občine Beltinci. 
 
 
Zapisala:           Predsedujoči 
Lilijana Žižek          Simon Horvat 


