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Občinski svet 

Z A P I S N I K 
15. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci, 

ki je bila 15.07.2008 ob 18.00 uri 
v prostorih sejne dvorane Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, Beltinci 

 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Peter Dugar, Martin Duh, Jože 
Erjavec Štefan Ferenčak, Stanko Glavač, Peter Gruškovnjak, Jožef Horvat, Simon Horvat, Marjan 
Maučec,  Ana Nerad, Jožica Pucko, Regina Sraka, Martin Virag, Andrej Vöröš. 
  
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Srečko Horvat, Valerija Žalig, Ivan Mesarič.  
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: član Nadzornega odbora Občine Beltinci, Jožef Balažic,  Venčeslav 
Smodiš-direktor občinske uprave, Janez Senica – svetovalec I. v občinski upravi, Štefan Činč – 
finančnik v občinski upravi, Anton Kolarič – predstavnik podjetja Atrij d.o.o. Odranci, predsednica 
društva Varnega zavetja Ljutomer, Darinka Štuhec, dr. Nikolaj Szepesyi – predsednik UO ZTK 
Beltinci, predstavnik podjetja Sončnega Vrta d.o.o. Murska Sobota,  Denis Topolnik s sodelavcem. 
 
SEJO VODIL: Milan KERMAN, župan. 
 
Župan Milan Kerman je pozdravil prisotne in ugotovil, da je prisotnih 14 članov občinskega sveta. 
Opravičil se je Srečko Horvat, zaradi dopusta in tudi Ivan Mesarič se po besedah Igorja Adžiča 
opravičuje za neudeležbo za to sejo. Župan je v nadaljevanju prebral vsebino dnevnega reda 15. 
redne seje. S strani Ivana Mesariča so prisotni dobili dodaten predlog za razširitev dnevnega reda – 
14.07.2008 smo prejeli na občinsko upravo ta dopis – s tem, da se v skladu z določili poslovnika 
predlaga 5. točko umestitev gospodarskega središča Lipovci v prostor Občine Beltinci – obrazložitev: 
smatra, da bo to prav gotovo največji poseg naše občine in bi bilo že potrebno odgovoriti na nekaj 
temeljnih vprašanj: koristi, ki jih prinaša za k.o. Lipovci in k.o. Bratonci, priložnosti za občino in 
posameznike-lastnike zemljišč, predstavitev morebitnih negativnih posledic zgoraj omenjene 
umestitve, vpliv  na nadaljnjo pozidavo ob železnici in avtocesti.  
Župan Milan Kerman ugotavlja, ker gospoda Ivana Mesariča nocoj na seji ni, ne ve, kako daleč je 
pripravil to točko dnevnega reda, da bi jo lahko izvajal, zato ta predlog lahko da na glasovanje, da se 
sprejme kot razširitev, poročevalca in predlagatelja ni na seji, kdo pa lahko v tem smislu odgovori na 
zastavljena vprašanja. Daje župan na glasovanje pisni predlog Ivana Mesariča za razširitev dnevnega 
reda. 
 
Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 0, PROTI: 2 
 
Sklep št. 228/IV: 
Dnevni red se ne bo razširil z predlagano točko AD 5 – umestitev gospodarskega središča 
Lipovci v prostor Občine Beltinci, ker predlagatelj te točke, Ivan Mesarič ni prisoten na 15. 
redni seji sveta.  
 
Razprava o dnevnem redu, ki je bil posredovani na vabilu za sejo. 
 
Peter Gruškovnjak predlaga spremembo dnevnega reda, da se točka 16 umesti na prvo mesto, da je 
to točka 1, glede na obširnost dnevnega reda in prosi tudi, da se predstavniki medijev in tisti, ki o 
tem ne bodo glasovali in razpravljali umaknejo iz sejne sobe, saj bo ta točka zaprta za predvajanje za 
javnost.  
 
Župan daje v nadaljevanju predlog Petra Gruškovnjaka na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinske uprave. 
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 229/IV: 
Sprejme se sklep, da se točka AD 16 – obravnava predlogov za priznanja Občine Beltinci 
umesti na prvo točko dnevnega reda, ostale točke pa se smiselno preštevilčijo.  
 
Ker razprave o vsebini dnevnega reda ni bilo več, je župan Milan Kerman  dal na glasovanje tako 
spremenjeni dnevni red. 
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Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 230/IV: 
Sprejme se spremenjeni dnevni red 15. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in sicer: 
1. Obravnava  predlogov za priznanja Občine Beltinci. 
2. Sofinanciranje  socialno- varstvenega programa Društva  varnega zavetja   
Ljutomer-varna hiša-za ženske in otroke žrtve nasilja v letu 2008. 
3. Imenovanje v.d. direktorja Zavoda za turizem in kulturo Beltinci. 
4. Predstavitev  projekta postavitev plastenjakov in izkoriščanje geotermalne energije v  
Beltincih. 
5. Predstavitev projekta o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci. 
6. Potrditev zapisnika 14. redne  seje in 8. korespodenčne seje Občinskega sveta Občine  
Beltinci. 
7. Realizacija sklepov 14. redne  seje in 8. korespodenčne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci.   
8. Poročilo  o izvrševanju proračuna Občine Beltinci  za leto 2008 v 1. prvem polletju 2008. 
9. Sofinanciranje nabave informacijskega sistema za laboratorijske storitve in ureditev 
kliničnega laboratorija Zdravstvenega doma M. Sobota. 
10. Mnenje k predlogu sveta Pokrajinske in študijske knjižnice za predčasno razrešitev 
direktorice knjižnice. 
11. Sofinanciranje bivanja v zavetišču za brezdomce v Murski Soboti. 
12. Predkupna pravica pri nepremičnini  v k.o. Lipa. 
13. Potrditev letnega  programa športa v Občini Beltinci. 
14. Sprejem pogojev  o plakatiranju med volilno in referendumsko  kampanjo na območju 
Občine Beltinci. 
15. Razno. 
16. Pobude in vprašanja.  
  
 
AD 1 - Obravnava  predlogov za priznanja Občine Beltinci 
 
Pri tej točki dnevnega reda, ki je bila zaprta za predvajanje javnosti je predsednica komisije za 
priznanja, odlikovanja in nagrade, Regina Sraka podala podrobno poročilo iz 5. redne seje komisije, 
ki je bila 07.07.2008. Komisija je objavila javni razpis v časopisu Vestnik in na podlagi prejetih 
predlogov (en predlog je prispel prepozno-po roku, ki je bil določen v razpisu) pripravila predlog za 
sprejem na občinskem svetu in sicer: 1. POSMRTNO PRIZNANJE – KARLU JAKOBU (1908-1981) iz 
Lipovec. 2. ČASTNI OBČAN – Alojzu BENKOVIČU – župniku Župnije Beltinci. 3. MARTINU TINETU 
MLINARIČU, Ižakovci 149/a, 9231 Beltinci, 4. TADEJI TERNAR, Gregorčičeva 14, 9231 Beltinci, 5. 
SKUPINA PANVITA d.d. Lendavska 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota.  
 
Marjan Maučec, ki je bil tudi eden od predlagateljev za priznanje, je od občinske uprave zahteval, da 
se mu pokaže, če je njegov predlog res prispel prepozno glede na omenjeni razpis. Po pregledu 
zahtevanega dokaza, je povedal, da naj se prisotni o njegovem predlogu vseeno opredelijo z 
glasovanjem. Svoj predlog je ponovno prebral – obrazložitev za podelitev posmrtnega priznanja  
Marku Žižeku, pokojnemu duhovniku ki je živel od leta 1819 do 1890 in služboval v naši občini.  
Marjan Maučec predlaga glasovanje o tem predlogu za podelitev priznanja.  
 
Občinski svet je podprl predlog Marjana Maučeca, da se podeli posmrtno priznanje tudi pok. 
duhovniku iz Gančani, gospodu Marku Žižeku. 
 
Občinski svet se je odločil, da bo glasoval o vsakem predlaganem predlogu za priznanje posamično.  
Po posamičnem glasovanju je bil sprejeti naslednji sklep 
 
Sklep št. 231/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se ob 17. avgustu občinskem prazniku v letu 
2008 podelijo priznanja:  
1. KAREL JAKOB akademski slikar iz Lipovec    - POSMRTNO PRIZNANJE 
2. ŽIŽEK MARKO duhovnik iz Gančan – POSMRTNO PRIZNANJE 
3. ALOJZ BENKOVIČ, župnik Župnije Beltinci – ČASTNI OBČAN OBČINE BELTINCI 
4. TADEJA TERNAR iz Beltinec  
5. SKUPINA PANVITA d.d., Lendavska 15, Rakičan  
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AD 2 - Sofinanciranje  socialno- varstvenega programa Društva  varnega zavetja  Ljutomer-
varna hiša-za ženske in otroke žrtve nasilja v letu 2008 
 
Župan Milan Kerman je predsednico društva, gospo Darinko Štuhec pozval, da poda poročilo o 
Društvu varnega zavetja Ljutomer – varna hiša – za ženske in otroke – žrtve nasilja . Določene stvari 
so bile že lansko leto povedane, mogoče poročilo za leto 2007 in poročilo za leto 2008. 
 
Gospa Darinka Štuhec je pojasnila, da društvo deluje že od leta 2002 in zajema oz. izvaja programe 
narekovane in izkazane potrebe s strani Centrov za socialno delo iz celotnega Pomurja. Njihov 
program je sestavni del pluralne mreže programov socialnega varstva na območju in edini, ki nudi 
možnost takojšnjega umika žrtve iz nasilnega okolja oz. odnosa, varno namestitev in strokovno 
pomoč za to ciljno skupino uporabnikov. V njihovi hiši se lahko nastanijo tudi od drugod, da ne bi 
bilo spraševanja oz. da razumejo, sama statistika ki pove iz Pomurja da je sigurno enkrat več je 
žensk iz Pomurja, da gre okrog v druge Varne hiše po Sloveniji. Društvo se 60 % financira iz sredstev 
Ministrstva, delo, družino in socialne zadeve iz Ljubljane, to tudi dejansko postavi pogoj kakšni 
ljudje morajo biti zaposleni – kakšen kader in koliko in vpliva na osebne dohodke nimajo, to krije 
država, vse ostalo pa se mora kriti iz občinskih proračunov in donatorskih sredstev. Želi še omeniti, 
da je v lanskem letu bila ena ženska z enim otrokom nameščena v Varno hišo, je pa bilo klicev 5 
žensk iz občine, ampak se niso odločile ali pa so šle v druge Varne hiše v Sloveniji, letos pa ni bilo 
otrok in žensk v pomurski hiši, bila pa dva klica iz naše občine – po eni strani je to dobro, da ni 
nasilja ali pa kot je že prej rekla da so šle v drugo hišo v Sloveniji. Donatorskih sredstev dobili lani 
za 11.000 evrov – sredstva od podjetij, za FIHO PROGRAM so dobili 4.000 evrov sredstev , občine 
20.000 evrov in ministrstvo 59.000 evrov. Plan je za 43.000 evrov višji, ker so se prijavili na državna 
sredstva FIFO program, letos pa pač mesečno prihaja dotacija pa so odobreno dobili 17.000 evrov, 
za 10 % je planiranih več sredstev, tudi za naš občinski proračun, vedo, da je inflacija višja, za 
občino 2.520,00 evrov sredstev se planira in prosi v imenu društva, da tudi letos podprejo ta 
sredstva za sofinanciranje programa, saj je tudi že leta prej sodelovala s svojim deležem.  
Župan Milan Kerman želi vprašati predsednico društva, če ima podatek, koliko žensk je bilo po 
Varnih hišah v Sloveniji – ali se podatki izmenjujejo ali ne – baje, da so to tajni podatki, dodaja 
gospa Darinka Štuhec. Obljublja, da bo v kolikor bodo dali iz drugih Varnih hiš pismeno dostavijo ta 
podatek. Občina Beltinci torej pomurske občine plačajo za Varno hišo v Ljutomer in to velja za vse 
Varne hiše v Sloveniji, tako da se ženske lahko odločijo za bivanje tudi izven ljutomerske ustanove in 
za to občina ne bo nič doplačala. Njihovi svetovalci tudi ženskam svetujejo, kam naj gredo v katero 
Varno hišo, seveda glede na obliko nasilja. 
 
Peter Gruškovnjak, ki je predsednik odbora za družbene dejavnosti, ki ima za pristojnost tudi te 
vsebine, je na svoji včerajšnji seji obravnavala predlog te pogodbe in ovrednotenje in so se strinjali, 
da občina pristopi k temu, kajti zavedamo se socialnih vprašanj in socialnih položajev v regiji, da 
postaja to čedalje večji problem, tudi ostale vsebine (starostne in ostale) in občinskemu svetu 
predlagajo, da se potrdi to pogodbo v tej višini.  
 
Po zaključeni razpravi je župan ugotovil da je 16 prisotnih in daje predlog sklepa na glasovanje: ZA: 
16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 232/IV: 
Občina Beltinci bo v letu 2008 sofinancirala program socialno varstvenih storitev Društva 
varnega zavetja Ljutomer – Varna hiša Pomurja za ženske in otroke žrtve nasilja v znesku 
2.520,05 evr. Župan Občine Beltinci podpiše pogodbo o sofinanciranju tega programa. 
 
 
Direktorica se je zahvalila za sodelovanja in kolikor bo v njeni moči, bo posredovala zaprošene 
podatke oz. tudi če bi se odločila za okroglo mizo glede osveščanja in podobnega. 
 
 
AD 3 - Imenovanje v.d. direktorja Zavoda za turizem in kulturo Beltinci 
 
Župan Milan Kerman je pozdravil dr. Nikolaja Szepesyi – predsednika UO ZTK Beltinci in ga povabil, 
da poda poročilo. Dr. Nikolaj Szepesyi je v uvodu povedal, da upa, da sedaj zadnjič mori z govorom, 
na prisotne se obrača v imenu UO ZTK Beltinci, ki je zaradi njihovih nasprotovanj k imenovanju 
direktorja zavoda zaskrbljen za usodo zavoda in za projekte, ki jih izvaja in ki so v teku. Ob nastopu 
mandata tega občinskemu svetu, je bil pod nenehnim nasprotovanjem, kritiko in obdolžitvami. niti 
eden od nadzorov in revizij ni pokazal, da bi se dogajale večje nepravilnosti oz. poneverbe, kot se 
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včasih slišalo govoriti po vasi. Ne oziraje se na različne ljudske iniciative, ki bi jih lahko tudi 
imenovali tudi kot »voks popoli« bi želel povedati, da je delovanje vseh, ki so delali v tem zakonu, 
vodila želja, da bi koristili občini, razvoju turizma in njenim prebivalcem. želeli so se narediti občino 
enostavno vabljivo za turiste in poskušali pripeljati turiste, da bi vsaj prebivalci imeli koristi, sicer je 
iluziorno  govoriti o nekih velikih turističnih potencialih samih Beltinec, teh potencialov praktično 
ni, kaj imamo pokazati? prašne ulice, zapuščene lokale, zapuščene zelenice, ki so brez cvetja, 
umazane izložbe. Nimamo niti enega lokala, ki bi imel prenočišča, le eni ali dve gostilni, šanse so 
videli v tem, da se v občini izkoristijo potenciali, ki so na razpolago – na otoku ljubezni se z 
evropskimi sredstvi in s podpori občinskih sredstev in podpori Ižakovčarjev, ki so ga uredili v 
dostojno turistično točko in so z njo turisti zelo zadovoljni. Naslednji, v katerega se vlaga upanje je 
ciglarsko naselje na Melincih, ki bi kazalo razvijati in narediti za turiste privlačnega. Naslednji 
projekt, ki so se ga lotili in je delno urejen – čolnarjenje po Muri – nekaj zapletov z čolni je bilo, a 
Dokležančarje so vzeli zadeve v svoje roke z njihovo pomočjo uredilo se nov privez v Dokležovju, 
ureja se tudi staro mejno znamenje, da bi bilo privlačno za turiste, v glavnem tudi vedo, da se odprlo 
prvo fazo muzeja Zgodovine zdravstva v Pomurju – turisti so zelo zadovoljni, ki nas obiskujejo. 
Projekt Mlinarske poti še ni končna, novi razpisi projekti so že razpisani. Vedo, da ima občina malo 
javnih delavcev in kar precej se jih zaposlilo preko zavoda, vsi ti projekti so s tem, da nima več 
direktorja Zavod zelo ogroženi in je treba ta problem v najkrajšem možnem času rešiti. Na nove 
projekte se je treba prijaviti, projekti bodo propadli in se ne bo moglo konkurirati na razpise. da se 
pride na sredstva evropskih sredstev, je obsežno delo in delavci ki delajo v zavodu delo dobro 
obvladajo in je bil uspešen zavod na projektih in dobil denar. Nekaterim  je mogoče sam trn v peti in 
pove, tisto kar misli in ne more razumeti nikakor, da se nasprotuje kandidatki za direktorja ki se 
pokazala kot izredno vestna in dobra delavka, ki svoje delo razume in ima potrebne kvalifikacije. 
Predlaga jim kompromisno rešitev, če že ne želijo, da je gospa Horvatova direktorica zavoda, jo vsaj 
naj potrdijo (da ne bodo propadli projekti) za dobo enega leta za vršilko dolžnosti, potem pa bo tako 
potekel mandat upravnemu odboru sedanjemu in si bodo lahko organizirali delo v zavodu kot bodo 
želeli.  
 
Župan Milan Kerman pravi, da je pred občinski svetom imenovanje v.d. direktorja ZTK Beltinci, 
obenem pa je prišlo pismo o zahtevi za ponovno odločanje v občinskem svetu o direktorju ZTK, kjer 
so se zbrala društva iz občine in so zapisala sledeče: »Društva občine smo zaskrbljena in razočarana 
nad sklepom občinskega sveta občine Beltinci z dne 19. junija 2008, s katerim je večinsko (s 7 
glasovi za in 8 glasovi proti) zavrnil imenovanje edine prijavljene kandidatke za direktorico Zavoda za 
turizem in kulturo Beltinci, gospe Elice Horvat, ki je že do sedaj uspešno opravljala funkcijo v.d. 
direktorice tega zavoda in vse razpisne pogoje tudi izpolnjuje. Pomembno je, da jo je tudi UO ZTK 
predlagal za direktorico, soglasja oziroma imenovanja pa ni dobila v občinskem svetu (eden glas več 
proti kot za). Tisti, ki so glasovali v občinskem svetu proti imenovanju, so dokazali, da jim ni mar 
strokovno in uspešno dokazano delo kandidatke, in s tem uspeh ter razvoj ZTK Beltinci do sedaj. 
Tem članom občinskem sveta so pomembnejše zakulisne in nečedne ter ponavljajoče politične igrice 
in spletke kot pa razumno odločanje v korist tako pomembnega občinskega zavoda. Društva občine 
Beltinci, ki sodelujejo z ZTK Beltinci, zahtevamo, da občinski svet na prvi naslednji seji v mesecu 
juliju 2008 spremeni svoj sklep in da soglasje oz. imenuje Elico Horvat za direktorico ZTK. Občinski 
svet naj popravi svojo zmoto! V nasprotnem primeru bo imenovanje direktorice  škodovalo občini 
Beltinci, škodovalo ali celo ogrozilo delovanje ZTK Beltinci in škodovalo društvom, ki dobivamo od 
njega strokovno pomoč. Ogroženi bodo tudi številni projekti na področju turizma v občini Beltinci ki 
so v teku ali se jih pričakuje z razpisi. Občinski svet želimo spomniti, da se društva zavedamo 
odgovornosti za našo zahtevo. Zahtevo smo podpisali lastnoročno predsedniki društev na sestanku 
dne 10.07.2008.« 
 
Peter Gruškovnjak  ker je iz uvodnih besed spoštovanega gospoda predsednika UO ZTK Beltinci 
gospoda Szepesyija razbral iz njegovih besed, da je šlo dosti kritik tudi predvsem nanj, ker vodi 
odbor v občinskem svetu, in tudi ker je zadnjič povedal razloge, zakaj ni prišlo oz. zakaj ne bi prišlo 
do imenovanja direktorice, razlogi niso bili očitani v slabem delu gospe Horvatove, razlogi temeljijo v 
nepravilnih aktih od samega začetka ustanovitve. Če ni bil prisoten, ko je to razložil. Težko je 
določilo, da je član UO predstavnik zaposlenih, katerega zaposleni izvolijo na tajnem glasovanju, če 
vemo, da je zaposlena na zavodu le ena oseba za nedoločen čas in ta je na poziciji managerja.   
 
Eden človek sam sebi tajnih glasovalnih postopkov, kandidacijskih postopkov ne more speljati. 
Veseli ga, da je bil gospod Szepessyi tudi samokritičen do svojega dela, drži pa tudi, občinski odbor 
je bil seznanjeni z poročilom NO in NO je razvidno, da nekaj nepravilnosti je zajeto, vendar pa ne bi 
sedaj o tem – statut in poslovnik ZTK ja nista pravilno postavljena. Tudi do sedaj ZTK ni imel 
imenovanega direktorja, eno leto je bilo poskusnega dela – je bila gospa Horvatova tudi na občinski 
upravi zaposlena za spodbujanje turizma, potem se nastavilo UO in se objavilo statut , vse postopke, 
ampak ti akti niso pravilni in gospoda Szepesyija vzame na znanje dobronamerno, da  UO ZTK in 
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občinski svet ne bo v prekršku, nič drugega. in tudi na zadnji seji, ko je to obrazložil, zakaj ne more 
priti do imenovanja direktorja je istočasno predlagal, da se gospe Horvatovi damo v.d.  
 
Dr. Szepesy Nikolaj – občinski svet je statut potrdil – vendar Peter Gruškovnjak pravi, da ne ta 
sestava občinskega sveta, vendar pa dr. Szepesyi vztraja, da ga je občinski svet in ne ta in takrat ni 
bilo govora o teh nepravilnostih. Verjetno ve, da je bila koordinacija, ko se šlo za županov mandat in 
so bili prisotni in tudi prejšnji vodja NO  in ni bilo z besedo omenjeno, ko se pravilnik šlo skozi, 
nihče ni rekel, da so te zadeve nepravilne. Takrat je oporekal v.d.jevstvo, in županovanje ne gre 
skupaj, in takrat je imel prav, ampak je takrat Peter opozoril in se je tudi to dokazalo, navkljub vsem 
tistim ihtam, kritikam in napakam.  
 
Ana Nerad je pozdravila vse skupaj v dvorani in bi želela povedati, da to niso kritike je tudi med 
tistimi in citira iz dopisa: …Tem članom občinskem sveta so pomembnejše zakulisne in nečedne ter 
ponavljajoče politične igrice in spletke kot pa razumno odločanje v korist tako pomembnega 
občinskega zavoda… spoštovani – en stavek je slišala od gospoda Szepesyja, da gospa mora 
zaposlitev izpeljati do konca. Do nje pa je prišel gospod, ki je preko zavoda bil od direktorice poslan 
tudi že na zdravniški pregled, ga je opravil in pravi, da zaradi tega, ker nismo potrdili nje za 
direktorico, on več ni potreben. Sprašuje, ali jih ne zanima ena oseba, ki živi brez dohodka, je 
socialno ogrožena in je želela zaposlitev, zato gospa odkloni tega človeka – to je velika nepravilnost. 
Gospa Ela dobi svojo plačo in mora vse posle delati zakonito in opravii in izpeljati do konca. drugič 
pa njen glas – glas iz mlinarske poti – ne vidi nič drugega kot tablo za turiste, si je projekt sama 
predstavljala popolnoma drugače, je dosti stal in ne vidi nikjer razdelano, kam je denar šel, ne ji 
reči, da so to politične igrice. Sama se je odločila iz teh razlogov, Ele Horvat osebno ne pozna, nihče 
je ni napeljeval in ne bo razlagala, kakšnih stvari nadzora delavcev, ki jih dobila nepotrjeno, to je 
njena odločitev in bo tako razložila, to niso politične igrice. Bo pa podprla, ve, da društva delajo in 
jih podpira in misli, da se povezujejo in delajo in naj delajo naprej, nepravilnost i se po njenem ne 
smejo dogajati.  
 
Dr. Szepesyi pravi, da je to lahko le »baba rekla, baba kazala« razen ene redne zaposlitve na ZTK-ju 
ni, vsi ostali so preko socialnih projektov  - večina ljudi, en delavec – moramo preden zaposlimo trg 
javnih del delavce, ki odgovarjajo dela kot je brodarsko in slično, kjer rabijo svojo moč zahtevati 
zdravniški pregled in potrditev, da je sposoben to delo izvajati, to ni maltretiranje delavcev, to so 
socialni projekti in morajo, ker so odgovorni za delavce in se zasigurati, da so zdravi, da lahko delajo 
to delo – tega enega javnega delavca se je namreč okrog lovilo, ker ni opravljal svojega dela. Glede na 
to, da je na ZTK-ju zaposlena le ena oseba za nedoločen čas in glede na to, da so vsi ostali zaposleni 
voluntersko, je nadzor nad tem zelo težek, maso je treba kontrolirati, ker pa sam ima tudi službo, 
lahko to izvaja le popoldne. Mora povedati, da so silne težave, ker ne morejo najti primerne 
kandidate – naj bi bil pri zdravniškem pregledu, dodaja Ana Nerad je bilo delavcu povedano, ker je 
občinski svet ni potrdil on z 1. julijem ne more delati. Vendar pa dr. Szepesyi te njene trditve zanika 
– vse, ki so bili v redu iz Ižakovec se je vzelo v službo, da se lahko opravičilo – fizična kondicija mora 
biti dobra – služba brodarja ni enostavna služba, pri nadzoru, kot nadaljuje gospod Szepesyi da so 
eni prodajali alkoholne pijače skrivoma, to so stvari pomembni so dokazi, govori se lahko marsikaj. 
Če se kdo smatra oškodovanega in pride na razgovor – projekti so transparentni, poročila so bila 
dana občinskemu svetu, kar se naredilo na Melincih je pa tam ciglarsko naselje, ki se ga ne more z 
mlinarsko potjo enačiti – z Razkrižjem in Hrvati se je dela le-ta. Naslednji projekt ki bo pa je v planu, 
da se na Melincih razvijalo naselje, če se bodo domačini seveda strinjali. 
Župan dodaja repliko  - ne zameri gospe Neradovi, za njeno razlago Mlinarske poti – ker verjame, da 
projekta ne pozna. Tako, da potem je to res govorjenje na pamet, poznati pa je treba v projektu kaj je 
bilo za katero področje delano, kaj je bilo odobreno in zakaj, namreč dobro vemo, da so projekti 
sestavljeni iz mehkega (kar je lahko promocija), trdi del pa gradbeni projekti – v glavnem pa so bili ti 
projekti nastavljeni tako, da se delajo promocijski materiali, zgibanke, delavnice. edini je bil, kar se 
lahko gradbenega naredilo in Melinci to ni res, pod nobenih pogojem – če bi kontaktirala z 
predsednikom TD se bi spoznala, kaj se je delalo – delavnice so se izvajale – in ni se predvidelo za 
Melince da bo kaj gradbenega tam nastalo, ampak da bo promocijska tabla in delavnice iz ciglarstva. 
TD so dobili delež iz projekta za to – to da očita, da se nič ne pozna, se sredstva ne bi dobila in 
projekt je šel skozi kontrolo-republiška vsake 3 mesece, če bi se seznanila s projektom in potem 
govorila. Še v času tri do štiri leta še vedno lahko pridejo iz države da ta projekt preverijo, če je vse, 
kot je bilo v projektu zastavljeno. Ana Nerad verjame, vendar ne vidi dobička s tem projektom na 
Melincih, v drugo se ne vtika. Župan ji odgovarja, naj se pri TD-ju pozanima in bo tam videla. 
 
Štefan Ferenčak meni, da se zahaja v slepo ulico z neproduktivno debato in zato prosi-apelira, da se 
držijo točke dnevnega reda. En predlog je ki ga posredoval UO ZTK za v.d. jevstvo in potem predlog 
podpisnikov –predsednikov društev, da občinski svet  spremeni sklep. Štefan Ferenčak meni, da bi 
okoli tega morali razpravljati in odločati, vse drugo je brezpredmetno. Njihova skupina nima z 
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imenovanjem gospe Horvatove nobenih problemov oz. zadržkov, to so zadnjič tudi dokazali, v kolikor 
bo danes glasovalo se o enem ali drugem predlogu, bodo podprli.  
 
Peter Gruškovnjak daje repliko, čeravno bi to moral odgovoriti gospod direktor občinske uprave in 
župan. Štefanu pravi, da je le en predlog – dopis predsednikov društev brez podpisov na mizi, ni 
predlog na seji občinskega sveta, to ni predlog – predlog je s strani UO ZTK Beltinci, župan uvrstil 
točko z tem predlogom – ne zavajati javnost – in sam je Štefan večkrat opozarjal, da se ne more 
pustiti, da nekdo uravnava delo občinskega sveta in zato prosi, da se tega tudi sam dosledno drži. 
 
Župan Gruškovnjak Petra opozarja in opominja, da ta Upravni odbor ima vse legitimne in ne samo 
kolikor toliko pravice, in tudi upravljalske pravice po veljavnem statutu in odlokom (vendar ne v 
polni sestavi vmes pove Peter Gruškovnjak). Kolikor toliko, kot nadaljuje župan Milan Kerman pa 
bo, takrat, ko bo kolikor toliko, zaenkrat je brez napake upravni odbor. Dokler je še sklepčen kot je 
sklepčen njegov odbor, dela legitimno, to lahko preveri Gruškovnjak  Peter , ker tako vse okrog po 
Sloveniji stvari preverja in naj preveri še to, če ni tako res.  
 
Ferenčak Štefan Petru Gruškovnjaku odgovarja, da je res, da nista dva predloga, kot je Peter že 
povedal, vendar pa je predlog ki je posredovan z županove  strani, drugo pa je zahteva, ne predlog, 
misli pa da  to vse pove. 
 
Regina Sraka meni, da projektov ne smejo pasti v vodo, gre se namreč nam za vsak evro, delamo 
kanalizacijo, zakaj postiti denar, če ne bo človeka, ki bo podpisal projekte, ne ve, kaj se tu sploh gre 
pri tem. društva tudi nekaj pomenijo, tudi ona rabijo sredstva, nekdo jih mora voditi, ne vidi logike, 
da se ne bi nekdo potrdil, če drugo ne v.d., vendar mnenja društev moramo, 19 ljudi je izvoljeni tudi 
od društev, ker če bi bilo drugače, tu ne bi sedeli.  
 
Podpisi so deponirani pri županu, dodaja z prošnjo društvo, zaradi bojazni po šikaniranju, to so mu 
povedali, od koga, zakaj, kaj se bojijo, ne ve? prosili so ga, če kateri svetnik hoče videti, lahko pride 
k njemu in pogleda podpise.  
 
Stanko Glavač želi povedati, da zadnjič ko ni bilo izglasovano direktovanje gospe Elice, bil predlog, 
da se potrdi v.d.jevstvo, ampak mora priznati, da takrat je župan sam povedal, da tega predloga 
takrat ni hotel dati na glasovanje. Danes o tem ne bi potem treba bilo glasovati, vendar pa župan 
mu pravi, da je to res, vendar za to, ker z gospo Elico Horvat ni bilo alternative, prijavila se je samo 
za direktorstvo, če hočemo nekoga potrditi za v.d. moramo imeti njegov pristanek, tudi UO mora na 
to tematiko nekaj povedati, ker je težko, če se nekoga imenuje za nekaj, tista oseba pa v to ne 
pristane, kaj pa potem?  Torej alternative z gospo Elo Horvat ni bilo, je bilo samo predlog z 
direktorico, če bi bil črni scenarij pripravljen že takrat, oz. kot je gospa Neradova že nekoč 
predlagala, da župan, zakaj pa ne pridete na našo koordinacijo v nedeljo zvečer, če bi bil povabljeni 
bi prišel in bi potem tam že nekako slutil oz. zvedel, da je ne bodo potrdili in bi potem gospo Elo 
Horvat vprašal za alternativo, vendar sedaj ni bilo tako – to je torej vzrok, zakaj takrat na prejšnji 
seji ni dal na glasovanje njihovega predloga.  
 
Zahteva društev, ki je bila, da se spremeni sklep občinskega sveta – podpisnikov je 12, tistih, ki so 
podpisali do sedaj. 
 
Marjan Maučec ne morejo enostavno glasovati o nobenem drugem predlogu, kot o tem, ki ga je 
župan in UO podal na sejo sveta – tudi predlagatelji po statutu in poslovniku se tudi ve, kdo so.  
Župan dodaja, da društva enostavno ne moremo izvzeti, oz. iti preko njih oz. jih prešišati, ker 
društva so tista, ki v občini delujejo in tudi nam delajo, daje vseeno na glasovanje če se bo 
upoštevalo zahtevo društev ali ne – še vedno imajo možnost, da glasujejo proti temu.  
 
Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasuje se  o tem, če se umakne sklep občinskega sveta iz prejšnje seje: ZA: 5, PROTI: 10. 
 
Sklep št. 233/IV: 
Občinski svet ne upošteva mnenja društev oz. njihove zahteve o tem, da se razveljavi sprejeti 
sklep o neimenovanju gospe Ele Horvat za direktorico ZTK Beltinci, ki je bil sprejeti na 
prejšnji seji občinskega sveta.  
 
Daje se drugi sklep na glasovanje – o potrditvi v.d.jevstva ZTK gospe Eli Horvat za eno leto – kot je 
bil pripravljen s strani predlagatelja. 
 
Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
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Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 234/IV: 
Za vršilko dolžnosti direktorice Zavoda za turizem in kulturo Beltinci se (ponovno) imenuje 
Ela Horvat, Razlagova 24, 9000 Murska Sobota in sicer za čas do imenovanja direktorja ZKT 
Beltinci  na podlagi izvedenega ponovnega razpisa za direktorja tega zavoda, vendar največ za 
dobo 1. leta do imenovanja.  
 
Župan Milan Kerman se je zahvalil gospodu Szepesyiju za njegovo prisotnost, za razlago in doprinos 
k današnji razpravi. Gospod Szepesyi prosi gospoda Gruškovnjak Petra, da mu posreduje pisno, kar 
so na odboru ugotovili oz. kaj smatrajo, da je narobe, da se bo konzultural na Pravni fakulteti v 
Mariboru s svojo nekdanjo sošolko iz gimnazije, gospo Etelko Korpič – profesorica za upravno pravo, 
da bodo akti zavoda potem res usklajeni z obstoječim pravnim redom RS. Marjan Maučec dodaja, da 
naj se v to vključi tudi občinskega pravnika, gospoda direktorja Smodiša Venčeslava.  
 
 
AD 4 - Predstavitev  projekta postavitev plastenjakov in izkoriščanje geotermalne energije v  
Beltincih 
 
Pri tej točki se je povabilo predstavnika podjetja Sončnega Vrta d.o.o. Murska Sobota – dodaja župan 
Milan Kerman – projekt je bil predstavljen tudi na skupni seji odbora za gospodarstvo, podjetništvo, 
drobno gospodarstvo in turizem ter odbora za urbanizem, urejanje prostora, gospodarsko 
infrastrukturo in varstvo okolja, ki je bila 21.05.2008.  
Gospod   Denis Topolnik -  kot ekipa mladih podjetnikov – zanesenjakov, ki so videli priložnost, da 
naredijo nekaj na tem področju, na osnovi spoznanj, izkušenj in dognanj, ki so jih zaznali skozi 
večletno delo na tem področju. Z veseljem lahko povedo, da so na nek način našli lokacijo v Občini 
Beltinci, bilo je več lokacij na območju Pomurja in SV Slovenije – projekt bo v občini Beltinci našel 
svoje mesto, doleteli so tudi na dober odziv občine in občanov, tako da je tudi na ta načni zadeve 
lažje, tiste, ki se morajo, poklopile. ekipa, ki dela na tem projektu so; mag. Daniel Copot, on sam, 
Robert Wernig, mag. Avgust Janežič, in dr. Kiril Popovski in pokrivajo vsa področja, ki so potrebna 
za tak projekt, gre se za proizvodnjo sveže zelenjave v pokritih površinah in ogrevanje z 
izkoriščanjem geotermalne energije v Beltincih. Kot je že omenil, vsak od teh sodelavcev ima svojo 
vlogo v tem projektu, a brez take širše skupine ljudi, si je težko zamisliti zalet. Mora poudariti, da 
projekt pokriva Kmetijsko gozdarska zbornica in sicer zavod Maribor – kjer je sam tudi zaposlen in 
kolega Avgust Janežič, ki sta strokovno vključena v aktivnosti projekta. Daniel Copot je mag. 
elektrotehnike in direktor podjetja Telesis d.o.o. in skrbi za realizacijo projekta, za finančno pokritje 
projekta in ima precej izkušenj za realizacijo podobnih projektov na drugih področjih – z zagonom 
podjetij in podobno. Denis Topolnik – mag. biotehn.znanosti, področje agrarne ekonomike - zaposlen 
na zavodu KGZS. Sam skrbi za ekološko pridelavo zelenjave, kjer je pri združenju predsednik. Skozi 
to delo si pridobil izkušnje, da na trgu dosežejo ekonomske rezultate, taki projekti. Robert Wernig je 
tehnolog in je srce in duša projekta in podjetja kot tudi vez do kupcev. sam je predsednik zadruge ki 
deluje na področju Prekmurja in vključuje 16 kooperantov in članov in skrbi za tudi za tehnologijo 
in prodajo zelenjave in je tudi Robert ključen pri prodaji oz. plasiranju –trg je zagotovljen, ker 
obstajajo tržni kanali, ki so zmožni že sedaj večji teh količin ki bodo planirani brez težav odvzeti ima 
10 let izkušenj pri proizvodnji in prodaji zelenjave. Dodatno želi Denis Topolnik omeniti še magistra 
Avgusta Janežiča, ki je specialist za investicije in bilance, torej to je njegovo področje in specialist za 
davke, tako da je tudi ta del z njegove strani pokrit in gospod Popovski, ki je strokovnjak za 
geotermijo, ki izdeluje projekt ogrevanja v teh plastenjakih in prihaja iz Makedonije.  
Osnova podjetja – ustanovljeno 2007 in kot družba z omejeno odgovornostjo, sedež je v inkubatorju 
v Murski Soboti se bo pa preselil na lokacijo proizvodnje in bo temu primerno tudi obojestranske 
učinke za okolje prinašal.  
 
Osnova je proizvodnja in prodaja sveže zelenjave izdelane v plastenjakih z razno razno tehnologijo. 
Dejavnost podjetja Sončni vrt je tudi pomagati razvijati take in podobne modele – to naj bi bil 
pilotski projekt . Mora povedati, da je ta projekt nacionalnega pomena – taka proizvodnja ne stoji – 
izhaja se iz stališča, da se zapolni tržna niša, uvoza je zelenjave, ta projekt bi bil v startu največje 
mase zelenjave, ki bi šla na trg. Seveda je tudi bistveno sodelovanje z drugimi pridelovalci, ki se 
lahko vključujejo v podjetje s svojimi pridelki, obstajajo že določeni individualni proizvajalci in ki že 
sedaj sodelujejo z njimi in jih vključujejo v skupno prodajo – skupna blagovna znamka.  
Vizija je postati največji pridelovalec zelenjave v Sloveniji z prepoznavno, kakovostno lastno blagovno 
znamko. Trudili so se tudi z logotipom, ki je razvit da bo prepoznaven in enostaven in tudi da ima 
določen simbolni pomen. Poslanstvo podjetja je zagotavljati visoko intenzivno in okolju prijazno 
pridelavo zelenjave za svežo porabo, z lastno blagovno znamko, v tržno zanimivem obsegu, ki bo 
omogočila kontinuirano ponudbo tega pridelka velikim kupcem na slovenskem trgu in trgih 
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sosednjih držav v obdobju višjih tržnih cen. V startu je cilj zagnati 800 ton  solatnih kumar, 240 
tonami solate in 300 tonami paprike – ti procenti v Slovenskem prostoru pomenijo majhen delež, 
vendar smatrajo, da so tržno zanimivi, ker se dovolj zgodaj na trgu pojavijo in ostanejo na trgu 
dovolj pozno. To so cilji, ki so bili predstavljeni v eni v prejšnjih faz, projekt se razvija naprej in živi 
naprej in glede na zemljišča, ki jih bodo kupili in glede na samo odločitev glede investicije, se lahko 
pove, da bodo v prvi fazi startali z solatnimi kumarami in s papriko, v tretjem letu pa še solato 
zraven – ker so težave z odkupom zemljišč –zadeve bo potrebno peljati fazno.  Drugi cilji strateški so 
lastna blagovna znamka, tuji trg, pralno pakirne linije, alternativni projekti in povezava širše z 
drugimi subjekti in društvi. Njihove konkurenčne prednosti so cena v prvi vrsti – projekt je zasnovan 
na najnižjih tržnih cenah, ki so se na trgu zadnjih treh let pojavljale. to je prva garancija, da smo 
cenejši od uvožene zelenjave, v vsakem primeru, razpoložljivost, kontinuiteta, kakovost in izgled oz. 
prepoznavnost. zelenjava v osnovi integrirana. Ključne investicije so zemljišče, plastenjaki, 
geotermalni sistem (vrtina) usposodobitev, potrebna infrastruktura od vrtine do objekta in skladiščni 
in hladilniški prostori ter znanje in izkušnje. Tehnologija je po pravilniku o integrirani pridelavi je 
bolj prijazna – se kontrolira z smernicami in nadzira jo služba iz EU in dovoljuje določene naravi 
prijaznejše pripravke in če so potrebni in tehnologija določa, da se gnoji v skladu s smernicami na 
osnovi analiz – izpiranja v okolje tako ni. Ko natančno doziramo, tudi manj stane. Kot je omenjal v 
tleh pridelava kjer bo mogoče izvajati vlago, CO2 in ostali tehnološki vidiki, ki jih je treba upoštevati. 
V glavnem so iskali tržno zanimive zelenjavnice v zadostnem obsegu in zadostne količine, za 
informacijo v slovenskem trgu so zadnja tri leta rast uvoza – uvoz raste iz leta v leto, poraba raste po 
eni strani, po drugi strani pa posledica vpliva EU in naši veletrgovci se povezujejo in tako zahtevajo 
vedno večje dobavitelje, slovenski trg je razdrobljen, ker se nastopa na trgu z manjšimi količinami, 
tu imajo izkušnje. Torej podobno je s solato- uvoz narašča, papriko in kumaricami. Potrebno se je 
pojaviti s papriko na trgu dovolj zgodaj, ker cena pada in jo pustiti v november in december, prav 
tako solatne kumare – tu je ključni element energija. Terminski plan: od leta 2006 se zadeva že 
načrtuje, 2007 se ustanovilo podjetje in izdelali celostno podobo – sedaj so v fazi izbiranja lokacije, 
6-8 mesecev se pridobivajo dovoljenja in v naslednjem letu se začne z postavitvijo in na jesen 2009 z 
začetkom proizvodnje. Vpliv na okolje – 24 ljudi stalna zaposlitev – poslovni načrt je zaključen, z 
prodajo zelenjave so že začeli, pripravlja se dokumentacija za nepovratna sredstva, odkupujejo se 
zemljišča – občani o prišli naproti tudi ker je podprla občina, bi bilo drugače težko. Vsaka parcela 
ima svojo zgodbo in ni potrebno o tem zgubljati dosti besed – ljudem dosti pomeni zemlja in so bili 
razgovori in potem tudi so se občani odločali in prodajali. Prisotnim je bila prikazana skica celotnega 
objekta, kako bo le-ta izgledal – 4,2 ha efektivnih površin in v nadaljevanju v prihodnje širitev, to je 
bo cesti Beltinci-Melinci , vmes teče Dobel – 1,76 ha 2 rastlinjaka – na odborih je bilo o tem govora, 
da bodo objekti oblike, da bodo zaprti, namenjeni za strogo kmetijsko pridelavo in vsa 
infastrustruktura, ki je potrebna bo v enem objektu zaprto, bo navzven izgledalo zaprto – ne bo 
stavb zraven, ni potrebna sprememba prostorskih planov – rastlinjaki in plastenjaki montažni in ne 
poškoduje trajno zemljišča, zadeva je na kmetijskem zemljišču torej za kmetijsko pridelavo. Kjer pa 
je plan namenjeni za rastlinjake, se lahko trajni objekti postavijo, vendar ne bodo trajni objekti 
ampak montažni. Glede učinkov na okolje – 24 ljudi prednostno v občini zavedamo se, da se projekt 
razvija v sožitju z občino in občani tudi delati želijo na promociji regije in občine in vlagati nazaj z 
sponzorstvi in donacijami – zavedajo se, da bodo živeli z okoljem in se zavedajo tega in bodo 
poskušali da bo to sožitje trajno. Vidijo v okviru promocije zelo dobre možnosti, je vseslovenskega 
značaja ta projekt, imeli bodo visoke funkcionarje na otvoritvi, da bodo mediji prišli in tudi vsak ki 
se bo peljal mimo, se bo ustavil tu, bo to res dobra promocija za lokalno skupnost. To je neke vrste 
pilotski projekt, ki se lahko širi naprej in seveda v teh časih, ko je na trgu težko preživeti s 
kmetijstvom se kažejo nove možnosti in so odprti sodelovati s kmetovalci, ki so tudi sami želijo 
sodelovati. Želijo se držati teh zadev, da delajo v sožitju z okoljem, zagotoviti varno investicijo za 
okolje in so zelo hvaležni za podporo, ki jo nudi občina.  
 
Simon Horvat pravi, da so gospodje iz podjetja vzeli vsa vprašanja, opombe, ki so bila zastavljena na 
tej skupni seji meseca maja 2008 dobronamerno, saj so že sedaj podali konkretne odgovore nanje. 
(vprašanja glede skladišč, hladilnic, kjer so bila tam izpostavljena, so sedaj že zajeta…), bilo je tudi 
tam nekaj vprašanj glede zemljišč – odkup je v teku, tako da dosti ne bo o tem, odgovori so bili pa 
predstavljeni na tej seji. 
 
Peter Gruškovnjak je povedal, da je prišel do realizacije sklep, ki je bil sprejeti. Nekaj bilo mogoče 
izpostavljeno – dosti jih občani sprašujejo, kaj bo z to našo ljubo vrtino – to so sedaj prvi koraki, da 
se bo usposobila v neki namen-za pridobivanje dodane vrednosti, za gospodarsko-kmetijsko korist, s 
tem, da njihov projekt ne bo ogrožal razvoja turizma, kar se predvidevalo v tistem koncu in 
dejavnost, ki so jo predstavili predstavniki te firme, sovpada z turistično dejavnostjo – razvoj bo tudi 
tu pokazan, v imenu odbora so zelo dobrodošli na tem področju in jim želi uspešno gospodarjenje in 
delovanje in občinski svetniki v imenu občanov nudijo vso podporo, ki jo bodo rabili in katero tudi 
pričakujejo.  
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Jožica Pucko želi povedati, da se je nekaj časa se govorilo, da se bodo rastlinjaki delali na relaciji 
Renkovci-Turnišče, pa jo zanima, ali je to ista firma ali pa je tam zaključeno in bodo dejansko tu – 
tam se dogovarja podjetje Paradajz d.o.o., so tudi oni sodelovali z njimi in se za njih ugodno ni 
razvila, ne ve pa kako so daleč, in ne ve, kdo so to v podrobnosti, daje odgovor gospod Denis 
Topolnik.  
 
Stanko Glavač meni glede na razpravo na skupni seji odborov je bilo tudi postavljeno vprašanje 
glede odkupa, najema in tistih zemljišč – kar je bilo povedano, da so nekatere sporne in ne gre 
gladko – želi povedati, občani imajo več možnosti ali od najema, menjave, nakup, občina ponudila 
zamenjavo, da bo projekt zaživel, naj najdejo kmetovalci z investitorjem in občino konsenz, tudi KS 
bo pomagala, možnosti je kar nekaj – vsi tisti, ki imajo pomisleke obstajajo in so rešitve, tako da 
sam pozdravlja ta projekt.  
 
Župan Milan Kerman zaključuje razpravo in poziva občinski svet, da podpira ta projekt in da bo 
nudena pomoč, torej se sprejme sklep, s katerim se podpira omenjeni projekt.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta.  
ZA: 14, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 235/IV: 
Občinski svet podpira družbo Sončni vrt d.o.o. Murska Sobota pri postavitvi plastenjakov v 
Občini Beltinci in s tem izkoriščanje geotermalne energije za kmetijsko pridelavo 
zelenjadarstva.  
 
 
AD 5 - Predstavitev projekta o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci 
 
Župan Milan Kerman je povedal, da so izvedbo in tabele prisotni prejeli že v gradivu. Gospod Janez 
Senica in gospod Anton Kolarič bosta dodatno predstavila zadeve, ki so pomembne.  
 
Janez Senica je povedal, da je pred prisotnimi skrčena oblika projekta o izgradnji kanalizacije v 
Občini Beltinci, v tem delu želi poudariti zadeve, ki so v tej fazi že dokončne. Če gremo po vrsti, je 
obstoječe stanje, kot je bilo pred zadnjo predstavitvijo, podatki, vneseni za 2007, kanalizacija v 
Beltincih  je ostala, v ostalih naseljih se še ni zgodila, se pa zadeve pripravljajo – Melinci in Ižakovci. 
Cilj investicije so ostali enaki in če jih ponovimo je najpomembnejše – izgradnja na teritoriju celotne 
občine, izgradnja ČN in zagotovitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod in posledično z ureditvijo 
tega odvajanja lahko računamo na kvalitetnejšo podtalnico in kvalitetnejše obstoječe vire, ki so v 
Dokležovju, Hraščicah in Melincih – to so aktivni vodni viri v naši občini. Okrog kanalizacije same  
mreže bi želel opomniti, da v tekstu se zgodila napaka na strani 3 tlačna izvedba – točka 3. zadnji 
odstavek je pomotoma napisano 2 m mora pa biti 8 barov , cevi pod kotom od 1,2 do 4 m. Sestavni 
deli kanalizacijskega sistema so ostali enaki. Pri dokončnih metrih – primarni – tlačni in 
gravitacijski, sekundarni so samo gravitacijski vodi. Ustavi pa se na točki 5 ČN – lokacija je znana 
vsem, izhodišča so, zakaj je dimenzionirana biološka ČN za 15.000 PE, izračuni kažejo, da so 
potrebe in so vključeni prirastek prebivalstva in dodatne potrebe na račun gospodarskega in tudi 
negospodarskega razvoja v Občini Beltinci. Dokler nismo dobili vsebinsko potrjenega projekta iz 
kohezijskega sklada oz. dokler nismo potrdili dokončno število metrov-števila primarnih vodov s 
strani kohezije, ta čas, tudi sekundarni vodi niso bili fiksni, sedaj je to usklajeno. Skupna dolžina se 
ni bistveno spremenila, pa se je spremenila struktura primarnih in sekundarnih vodih po 
posameznih naseljih – gravitacijski vodi so po naseljih – ko fekalna voda odteka gravitacijsko, tlačni 
vodi pa so povezava med naselji – od ČN proti Gančani,Lipovci,Bratonci in poslovni oz. gospodarski 
coni in Melinci v smeri Ižakovcem in Dokležovju. Sekundarni vodi so pač po metodologiji dobili 28,7 
km skupno – situacija je ostala na nivoju 65,4 km. če številke ovrednotimo z cenami po tekočem 
metru – cene iz projektantskih predračunov iz marca letošnjega leta, se dobijo številke, ki nam 
prikazujejo vrednost posamezne kanalizacije oz. primarne in sekundarne kanalizacije po 
posameznem naselju, v Beltincih se nanaša na preureditev oz. izgradnjo zadrževalnega bazena in na 
izgradnjo tlačnih vodov od črpališča pri ČN Beltinci proti Gančanom in delno gravitacijski vod do 
Dobla proti Melincem, od Dobla do ČN v Melincih pa je zopet tlačni vod. Bratonci je 1,2 mio, 
Dokležovje 1,7 mio, Gančani 2,6 mio, Ižakovci 1,7 mio , Lipa 1,4 mio, Lipovci 1,6 mio, Melinci 1,9 
mio = 14,7 mio evrov+ ČN 7,300 mio evrov – skupno torej 22 mio evrov. Brez DDV-ja je 18,5 mio 
evrov. če številke razporedimo terminsko po letih in naseljih naše občine dobimo tabelo in sicer: ČN 
zadeva je tako daleč, da bi nekje v začetku  avgusta dobili sklep o odobritvi investicije oz. ČN in 
primarne kanalizacije, v nadaljevanju je potrebno pripraviti razpisno dokumentacijo, ki jo mora 
potrditi MOPE in Služba vlade za lokalno samoupravo RS. Ko je to potrjeno, se gre v javni razpis, 
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računamo, da bi začeli z podpisom pogodbe in samo izgrandjo takoj po novem letu, odvisno kakšna 
bo zima in bi jo dokončanli pred zimo 2009. Melinci Ižakovci se bo z izgradnjo začelo sekundarja 
drugi teden, s tem pa sočasno se bo gradilo primarno kanalizacijo – razpis za ČN in primarno ČN za 
občino bo eden in vse terminsko se razporedi po določenih naseljih, da bo sovpadalo z izgradnjo 
sekundarne sekundacije. Zahteve kohezije in regionalni razvoj so, da smo upraivčeni do sredstev da 
zaključimo operacijo, to pomeni, da izgradimo sekundarno, primarno kanalizacijo in zagotovimo 
čiščenje odpadnih vod – da je sistem kompleksen.  
Župan Milan Kerman je prekinil gospoda Senico Janeza z opozorilom novinarjem, da naj se ne 
zabavajo v sejni dvorani in tudi svetnika prosi, da jih ne zabava. 
Janez Senica nadaljuje – Melinci in Ižakovci bi končali do drugega leta oz. tretjega portala leta 2009. 
Letos se bo začelo z izgradnjo kanalizacijskega voda v dolžini 732 m v Dokležovju s tem, da bo z 
ozirom na razporeditev investicije te prve faze šla glavnina sekundarnega omrežja v Dokležovju v 
spomladnih mesecih leta 2009 in planiramo dokončati še pred zimo leta 2009, sočasno se bo z 
izgradnjo nekje v sredini leta 2009 terminsko je opredeljeno za Lipovce in Gančane do strukturnih 
skladov, da bi v letu 2009 zgradili polovico kanalizacije v Gančanih, drugo polovico v letu 2010 in 
celotno kanalizacijo za Lipovce v letu 2010 in ostanejo še Bratonci in Lipa – gro tega bo po 
terminskem planu izgraditi 2011, 2012 pa preureditev ČN v Beltincih oz. priključitev Beltinec na ČN 
Melinci in seveda izgradnja 500 m novega primarnega kanalizacijskega omrežja iz cevi 1,5 m od 
zadnjega mosta Beltinci do razbremenilnega bazena, ki je kapacitete 600 m3, to so potrebe ker v 
Beltincih je mešani sistem kanalizacije in je treba tam ločiti meteorno vodo in fekalno vodo. Če 
pogledamo v nadaljevanju – terminski plan po naseljih so pregledali – celotno investicijo po eltih. V 
letu 2008 1,688.000,00 evrov, 2009 je največja intenzivnost izgradnje kanalizacijskega sistema na 
račun ČN in primarne kanalizacije Melinci-Ižakovci-Dokležovje in delno Gančani. Če prebrodim 
finančno to leto,dalje problemov ne bo. v naslednji tabeli kaže kako bi se pokrivala oz. zagotavljala 
sredstva. Številke so enake skupnim vrednostim po letih za celotno omrežje, v letošnjem letu 
predvideno 1.688.600 evrov sredstev v sekundarno kanalizacijo Melinci-Ižakovci-Dokležovje = 
znesek v višini 143.385 evrov  dobili na podlagi vloge za izgradnjo kanalizacije v Dokležovje-romski 
zaselek. Postavka 1.1. regionalne spodbude za 2008, 2009 in 2010 imajo podlago v sklepu – cifra je 
fiksna, s tem, da je sekundar za Lipovce in Bratonce ostane 1,1 mio evrov. Taksa je zasigurana – 
sredstva so, zgornji viri so 100 %, drugi pa je občinski proračun, kjer so zajeti uporabniki 
upoštevano 1500 uporabnikov po 2000 evrov je 3 mo evorv, razlika pa se ustvarja v direktni 
obremenitvi občinskega proračuna – ker drugje nismo našli virov. Kohezijska sredstva nimajo še 
zakonske podlage oz. podlage v sklepu, prvi izračuni kažejo, da bi se naj zgodila ta cifra za celotno 
primarno kanalizacijo in ČN. Od nas je odvisno, kako bo investicijo peljali, če se bomo znali v tej 
investiciji najti-davek, je možno določene obveznosti izvesti, da bi lahko prišli skozi z 18-19 mio 
evrov. 
Anton Kolarič – izbrani za nadzor sekundara Melinci-Ižakovci-Dokležovje in sodeluje tudi z 
Ekološkim parkom, ki pripravlja Dolinsko kanalizacijo. Pripombe ki so šle na SVRR, koliko je 
informacija, bi naj bila to zadnja dopolnitev – pismenega sklepa še ni, je pa zadeva koliko se slišali 
še danes bi bil sklep v začetku avgusta 2008, da se naj pripravlja razpisna dokumentacija – ker ima 
od dobo sklepa v pol leta mora biti narejeni razpis in izvajalec postopek izbire mora biti narejen če 
ne, bo celotno delo treh let padlo v vodo, tako da je to zelo pomembno. sam pravi, da je postopek 
celotne razpisne dokumentacije gre na potrditev, ko jo čekira MOP-e potem na SVRR, potem lahko 
se naredi razpis – pot glede na zdajšnje izkušnje, bi bilo 2 meseca trajanje in meni, da konec avgusta 
bi bilo treba, če bodo sklepi prišli, tako da zelo hitro bo treba razpisno dokumentacijo pripraviti ali 
vsaj 4 mesece, razpis uradno je lahko objavljeni – novembra bi bil razpis zunaj – zneski ostanejo kot 
so bili pripravljeni in se ne bodo menjali. Cene so bile izbranega izvajalce slabih 20 % nižje, če bodo 
vse ponudbe tako, meni, da bo zelo dobro, ampak že naslednji razpisi pa so dali izvajalci višje cene, 
glede na to, da bo pri nas znesek ker je projekt velik, meni, da bo cena nižja, saj bo borba večja in 
čisto drugačna. Tehnično naj več pove o ČN na Melincih, opominja govornika Antona Kolariča 
svetnik Peter Gruškovnjak. Sama ČN na Melincih je sestavljena iz treh delov – prvi del je vhodni del 
(črpališče), ki je pod stolpom pod laboratorijem-pod pomožnim prostorom ČN-ja, od tam se voda 
črpa v peskolov v lovilec maščob in gre naprej tri bazene, ki so 3 x 5000 enot in se mulj prečrpa v 
bilišče, kjer se odvzame plin in predelani mulj gre naprej v izsuševanje do 30 % in gre nato v sežig iz 
plina se naredi energija okrog 35 % ko bo polna kapaciteta delala, čista voda se črpa direktno v reko 
Muro. Za ČN bi bilo gradbeno dovoljenje že izdano – saj so vsi dokumenti na UE Murska Sobota. 
ČN-ji so taki že v Sloveniji izgrajene take, zadeve si niso izmislili (Avstrija, Švica, Nemčija), ena velika 
se gradi na Ptuju – tam je obdelava blata drugačna-namreč s sončno energijo.Kako je s 
sežigalnicami sprašuje Peter Gruškovnjak – to rešuje država Slovenija, uradne namreč za to še ni – 
na celjskem področju se ureja za celotno Slovenijo, Avstrija ima to zelo dobro urejeno. Maribor, Celje 
vozi v Avstrijo. Glede cene čiščenja – podatka nima pri sebi. Cena je odvisna od amortizacije dodaja 
Janez Senica – če celotno amortizacijo vključimo, nihče namreč tako ne dela, potem  je cena 5 evrov. 
Če pa na podlagi sklepa OS povemo, da se del amortizacije je cena od 1,5 do 2 evra, ker gro stroška 
predstavlja amortizacija –Peter Gruškovnjak dodaja Janezu Senici, da je potrebno le-to tako ali tako 
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pokriti. Cena, če vključimo celo amortizacijo, kanalščina ne bo zdržala – nihče nima pri novih 
sistemih celotne vključeno, ampak del, nekateri pa nič, dodaja Janez Senica – bo pa stvar 
občinskega sveta. 50 % ČN se dobi iz nepovratnih sredstev, dodaja Anton Kolarič – na nivoju države 
je maksimum 3,5 evra, kar je maksimalno kubik vode čiščenja, ki ga dovoljuje država. Občinski svet 
bo moral iti v resolucijo kot drugi sveti, v deležu, ki bo sprejemljiv za občane, dodaja župan Milan 
Kerman, če se kaj zgodi, pa bo potrebno vire najti v obstoječem proračunu, če se bomo odločili za 
varianto, da ne bi obračunavali nič.  Ali bila kakšna alternativna varianta še ali samo ta, sprašuje 
Peter Gruškovnjak? Anton Kolarič meni, da v Beltincih je dolga zgodovina glede kanalizacije v občini 
– že prej kot so bile tri variante projektiranja bile za trdo biomaso kot ima Črenšovci bila varianta, to 
so sistemi za manjše dobro delujejo, ampak bi rekel so za večja nihanja in 3000 enot v Beltincih je 
mešani sistem in pri ločenem sistemu se ve, kaj gre noter, pri teh 30 % na območju naše občine, ki 
bo iz ceste priteklo noter bo treba očistiti, tehnološko je to bolje ta sistem, ki je v nekem smislu 
dovršeni in teče – to je bila nekako tudi odločitev – kako je z membranskim sistemom – sprašuje 
Peter Gruškovnjak – Anton Kolarič mu odgovarja da je ta sistem super, vendar kdo ga bo pa plačal-
finančno je (v Švici se gradijo take zadeve) velik zalogaj.  
Igorja Adžiča zanima, glede na to, da je bilo prej povedano, da še nimamo gradbenega dovoljenja za 
ČN na Melincih, pa je bilo na eni od javnih oddaj v letu 2006 preko televizije – pokazani fascikli z 
baje vsemi gradbenimi dovoljeni, če še obstaja katera faza, ki nima gradbenega dovoljenja? Ne, 
odgovarja Anton Kolarič.  
Peter Dugar, glede na to, da so se za sekundar začele meritve, ga zanima pri tem le ena stvar pri 
razpisu, razpisu iz evropskih skladov dovoljujejo pogajanje? ali se je to tu povabilo vse ponudnike 
tudi k zniževanju ali kar je bilo ponujeno – Janez Senica pravi, da razlogi za pogajanja morajo biti in 
se tu ni pogajajo. Po naših ocenjeni vrednosti neprimerne ponudbe se razveljavi razpis in se gre v 
pogajanja. Vendar pa ve sam iz izkušenj, da je vloga za izplačilo sredstev, je treba navesti, ali če je 
bilo prvotno ponujena cena znižana z pogajanjem. razlogi morajo biti – ne moreš ga prekiniti – so 
razlogi – ko ponujena cena ni primerna, da za določen procent je večja od na trgu uveljavljene cene 
in ker se to ni zgodilo, ni bilo razloga, da bi se šlo v pogajanja. Če gremo v pogajanja moraš postopek 
javnega razpisa zaključiti in nov sklep izdati za postopek za pogajanja. Formulacija je bila zapisana, 
če pride do neprimernih ponudb, se zapiše v vseh sestavah javnih razpisov, to je zapisano v vseh. 
Naslednje pa želi povedati in se stvar vleče kar nekaj mandatov nazaj. Ker je ČN predvidena v K.o. 
Melinci je v dani preteklosti – kronologija je vsem znana, dopise iz KS-ov dobivali glede zahtev v 
preteklosti zbora krajanov in s strani KS-a, župan je tudi rekel, da bomo to uvrstili na dnevni red, 
sedaj je pričakoval da bo to pismo posredoval župan s predlogom sklepa glede tega na sejo, vendar 
se to ni zgodilo. Prosi da se o tem to tudi pove in se zaključi. Župan predlaga eno uro pavze, da se 
gradivo, če ga ima Peter Dugar pripravljenega razmnoži in se razdeli med svetnike, da si ga preberejo 
in potem je vprašanje, kako bo z naslednjimi točkami dnevnega reda. Vendar pa se Peter Dugar z 
njim ni strinjal, menil je, da je to že dolgo vsem znano in da to ni dosti dokumentacije ampak par 
strani.  
Predlagana je 30 minutna pavza. Tudi dnevni red bi bilo potrebno spremeniti, dodaja Simon Horvat. 
Peter Gruškovnjak je predlagal pravi županu – se je potreba pojavila za druge točke in so uvrščene 
na dnevni red. Ostale bomo pač morali spremeniti.  
 
Po prekinitvi, ko je Peter Dugar razdelil gradivo in so si ga prisotni pregledali in prebrali –to kar so 
prejeli je le del tistega, kar so uspeli pripraviti, več nima s seboj – kronologija je dolga te zgodbe iz 
leta 2001 in v tem mandatu se pošiljali tudi dopisi in naslavljali na občinski svet. Kronologija tega je 
sledeča: ko je bila prva varianta za vse vasi, bilo mišljeno 10.000 PE ČN, takrat je bil prvi zbor 
krajanov in se izoblikovale se zahteve. Kasneje na občinskem svetu bil sklep sprejeti, da se gre v 
izgradnjo treh čistilnih naprav. Potem je bil zbor sklicani, da potrebe ugasnejo –ker so se takrat 
strinjali, da je postavitev oz. namestitev ČN na Melincih le za tri vasi (Melinci, Ižakovci, Dokležovje), 
ostale bi imele svoje ČN. Nato pa se je sprejela nazaj odločitev, da se bo gradila centralna čistilna 
naprava za celotno občino in seveda takrat je bil spet sklican zbor krajanov. Med prvimi zahtevami je 
bilo zapisano, da naj bi krajani Melinec imeli neke te  pri plačilu priklopnine, vendar pa je bilo  
takrat bilo sklenjeno na zboru krajanov, da krajani Melinec plačajo isti  priklop kot vsi ostali, ne 
glede na to, da je ČN na Melincih, vmes so bili eni sklepi, katerih je bilo sproti realizacija, nekaj 
dogovorjeno na zadnjem sestanku, ko je bil prisoten gospod župan in projektant, šlo se za 
prečrpališče, ki je bilo postavljeno sredi vasi pri kapeli, se je sedaj zamaknilo, od vseh tistih zahtev je 
ostalo dejansko samo tisto omejilo, predlog sklepa, ki ga sam pripravil, kar imajo v gradivu prisotni 
in to je njegov predlog, da se ne bo dolgo o tem razpravljalo. takrat se spomni gospoda Ferenčaka, da 
je treba o tem tudi reči in sedaj je stvar tako daleč zrela, ČN se bo začela graditi po terminskem 
planu, za 50 % je večja kot prej, tehnologija je tudi od prvotne drugačna in samo to želi povedati 
Peter Dugar, krajani Melinec imajo ustavno pravico, če nekateri pravijo da druge zakonske podlage 
oz. pravice ni, da živijo v okolju, ki je vsem enako.  
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Župan Milan Kerman želi povedati oz. dodati, da bi bilo lepo, če bi imeli o vseh zborih krajanov 
svetniki, ker ni bilo pripravljeno – da bi dobili stvari, ki se tam dogajale – da bi se kronologija videla 
in kako je prišlo do tega sklepa, ki ga pripravili včeraj? Ne je bil pripravljeni na seji KS-a dodaja 
Peter Dugar – včeraj ga pripravil na osnovi KS-ovega sestanka. Razpravlja se lahko o tem predlogu 
sklepa. Njegovo mnenje o odškodnini o okrnitvi življenja v KS Melinci (svetniki bodo odločili) začela 
prejemati po izgradnji ČN – za upravljalca ČN bo velika obremenitev, dokler ne bo celotna občina 
priklopljena! to pa je mišljeno leta 2011 –Peter Dugar dodaja da je zapisano na predlogu sklepa 
sredstva iz občinskega proračuna in ne od upravljalca! Misli župan da je ta sklep – to pomeni 
prevzem obveznosti vnaprej, ne vemo če bo ta sklep vzdržal – to pomeni zadolžitev za vnaprej – prosi 
za mnenje gospoda pravnika. Venčeslav Smodiš pove, da je kršitev procedure že s tem, da uvrščamo 
na točko dnevnega reda, bi se naj razširila točka dnevnega reda s to problematiko. glede 
zadolževanja tudi ni zakonito. Župan meni, da se naj ta datum premakne na 2011, v letu 2009 je 
največja obremenitev in dodatna obremenitev sprejeti v tem trenutku za ta najbolj intenzivna dela v 
izgradnji. Strinja pa se, da so Melinci opravičeni do odškodnine kot take, ki jo je treba doreči.  
 
Martin Virag svetnike Melinec in vaščane Melinec želi povedati, se mu ne zdi fer in ne prav, kar 
zahtevajo. 50.000 evrov ni mali znesek, ve, ko se delalo za kadavre lokacijo, se tudi krajani Bratonec 
zahtevali neko rento za degradacijo prostora, tako dolgo se nategovali, da zbirališče za kadavre odšlo 
v Mursko Soboto. Dejansko ocena degradacije prostora se po njegovem mnenju mora nanaša na vas 
Bistrico in Melince, koliko ve, kje bi bila, če misli narobe, se opravičuje. Tretja stvar, ki jo želi 
povedati, da so v veliki prednosti v tem, da bodo imeli prvi ČN in bodo prvi imeli kanalizacijsko 
omrežje, ostale vasi konec koncev Bratonci do 2011 ali 2012 plačevali prevoze za to, da se bodo naše 
fekalije odvažale v Melince in dejansko je to tako. takrat bodo tudi prisiljeni v to, da bodo inšpekcije 
kontroliralo, da se neprimerne stvari ne bodo po odtokih, njivah, gramoznicah in ostalih jamah 
vozile in odlagale. zato se mu ne zdi fer tudi konec koncev višina sama – ta znesek od kje so občani 
Melinec dobili, kaj pa konec koncev degradacija prostora z vasmi okoli Nemščaka – po njegovem 
mnenju bi morali dati še prej in več. Če smo nesposobni – če je stvar občinske uprave in jo je treba 
stisniti, da od Panvite dobi ta sredstva, ampak kam vse to skupaj nas pelje. Se zavedajo, da bo ta 
kanalizacija za ostale toliko dražja – pa pravimo, da smo vsi enako. če bi pri njemu Mura tekla, se ne 
bi spraševal ali jo umesti, umesti jo tako, da bi naredila najmanj škode, da bi najmanj vplivala na 
okolje. Plus tega poglejte prve hiše na Melincih, ki so oddaljene 3 km ali 2 km od ČN bodo v boljšem 
položaju kot bistriške hiše, ki so bližje. Dejansko bi Melinčarji glede svojih zahtev malo umiriti konje 
kot se temu reče, zahtevati manj, dejansko tudi vpliv ČN na okolje naj se pove kakšen je ta vpliv in 
kako vpliva na degradacijo prostora. Martin mu bo rekel mogoče, da poleg ne bo mogel imeti 
zelenjave, to je mogoče res, samo ne ve, to so koliko ve zaprti sistemi, in on, ki doma ima okrog sebe 
dva kmeta in je več muh pa vseeno zelenjavo je iz svojega vrta. Pa tisti, ki imajo farme okrog 50 ali 
100 metrov vstran od naselja (svinjske farme) imajo večje onesnaževanje okolja in je ta vpliv za 
njihovo življenje slabši kot ČN na Melincih. Nekoč je rekel, da se naj umesti poleg tiste ČN v 
Ižakovcih, vendar bi to pomenilo dve ali tri leta zamika izgradnje kanalizacije, ker bi bilo treba nove 
projekte delati, zato ta predlog ni iznesel. Sam bo za glasoval, vendar za 50.000 evrov pa ne, ker tu 
se mu osebno zdi, da je preveč in so dejansko , to je kot bi dejansko iz žepov ostalih vasi dal v žepe 
melinčarjev, je ne fer in ne prav. Včasih so take takse za degradacijo prostora šle v občinski 
proračun in so se stvari enakomerno razvijale, tudi programi so bili boljši za okolje, ki je bilo 
prizadeto.  
 
Peter Dugar to razmišlja je na mestu Martina Viraga, to je ravno problem v Nemščaku – spomniti se 
Mursko Soboto, kakšen halo je bil tam zaradi ČN. Vsi mi vemo, da kmetijski obrati in hvala Bogu da 
še so (na občinskem svetu smo imeli pred časom pismo iz KS Lipa) isto stvar, to je tisto, kar bo 
njihovo kvaliteto življenja še dodatno poslabšalo., kar oni smatrajo, samo za to se gre. Ta denar ne 
bo dobil osebno nihče, to so sredstva občine, ki jih bo vlagala v infrastrukturo Melinec, to ni 
izgubljen denar, slej ko prej bo treba narediti vodovod, elektriko, telefon in to je ta infrastruktura, 
nihče posamezno se na ta račun ne bo okoristil. Tudi sami gremo v tem času na dopuste – vsi si 
moramo pot plačati, bivanje in še turistično takso, ki gre za tisto lokalno skupnost – pa jo mi 
plačamo, ki se tja peljemo, to je isti primer, samo drugačna zgodba je tu, gre se samo za to, kar je že 
prej povedal, da se ne bo zgodil Nemščak in ne M.S. in mogoče še kakšna druga ČN.  
 
Martin Virag replicira izjavo Petra Dugarja s tem – rekel je, da ni proti, da se dobi ampak 50.000 
evrov to ponavlja je ¾ proračuna KS Bratonci. Rekel je, da naj so zmerni v zahtevah in naj pametno 
cifro zahtevajo, nekdo nevtralni bi lahko to izračunal – seveda če stroki zaupamo – ne bodo odstopili, 
lahko blokirajo izgradnjo ČN in tudi sam pravi, da imajo pravico do zdravega in v redu okolja kot ga 
imajo vsi, ki ČN potrebujejo in hočejo manj obremenjevati okolja, da bo čisto za zanamce, dejansko 
bodimo pametni in gremo naprej. Konec koncev če bo proti glasoval se verjetno ne bo poznalo, sam 
iz stališča baze, katero pokriva mora povedati, da jih zagovarja in brani njihove interese.  
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Peter Dugar želi povedati, da se razumejo – Melinčarji nočejo niti centa plačati manj kot ostali, niti 
slučajno ne mislijo blokirati gradnjo in postaviti traktorje. Ne glede kakšen bo sklep če bo pozitiven 
ali negativen, ČN bo na Melincih. Toliko še, to je njegov predlog! 
 
Simon Horvat je že nekdaj predlagal Melinčarjem, da naj izposlujejo karkoli ampak se bo navezal na 
50.000 evrov, kar Martin usporava, ker je cena previsoka. Tudi zanj je sedaj previsoka cena, v tem 
momentu. sedaj pa predlaga, njegovemu predlogu naj razmislijo o tem sklepu, naj se ga sedaj ne 
sprejema, kako bi se naj le-ta izplačevala ta degradacija. Vedno je Melinčarjem predlagal, da naj 
določeni procent na očiščeno vodo, 50.000 evrov je dosti. lahko se zgodi, da bo za deset let malo ali 
nič vredno, denar je tak kot je sedaj, v gotovi ceni se izposlovati za neko obdobje – je neskončno 
obdobje, to je neodgovorno za naše zanamce – koliko bo to vredno čez mnogo let. Okrog 50.000 evrov 
mogoče bodo v procente obrnili – pretok fekalij in očiščene vode bodo projektanti vedeli povedati, ali 
bolj solidarna do njih drugih. 
 
Marjan Maučec  prosi, da se nekako najde kompromis. Čuti razpravo kolegov in župana in cel čas o 
tem govorimo, da je treba najti rešitev. Skrajni čas je, da so bili sklepi pripravljeni in se ni glasovalo, 
sedaj pa smo v zaključni fazi, da je zadeva zrela, da se uredi. Tudi sam je bil soavtor pri tem 
predstavljenem projektu pri tej točki o tem ne bo razpravljal, bi pa na sklep predlagal kot je bilo 
povedano kompromisno rešitev, ki  je lahko da se začne izplačevati odškodnino, šele ko se bo 
kanalizacija izgradila oz bo šlo v polno obratovanje, to je logični predlog oz. rešitev. Logično pa je 
tudi številka  - če se da to zadevo na 40.000 evrov – in osnovna zadeva ni v denarju kot v tem da se 
da priznanje, da ljudem življenjski prostor dosti pomeni in to je kompromis – to bo šlo v izgradnjo 
infrastrukture v vasi – to bo celotni razvoj občine – ena vas ima poudarjeni turizem, zato je občinski 
svet, da kompromise čez leto dela, to je dokaz, da se da zmeniti, za življenjske potrebe. Predlaga 
gospodu županu predlog, ki je malo kontra ali da se 40.000,00 evrov in da bo KS prejemati začela 
denar po začetku obratovanja centralne čistilne naprave in priključitvi zadnje vasi.  
 
Martin Duh pravi, da je vesel, da se je zadeva obrnila, ker kot je Martin Virag začel, bi lahko prišlo 
do splošnega pretepa.  Hotel je reči, da si naj vsi zadržijo doma. zadeva je poslana k njim na Melince, 
če se premisli globlje imajo prav, čeravno nekaj zahtevamo. se strinja s tem predlogom Marjana 
Maučeca in podpira še KS kot je predlagala in Petra Dugarja, ki je povzetek KS-a naredil. Kot krajan 
je rekel, da je ogoljufani, je prvi sosed po zračni liniji – imeli so predloge za krajane, sedaj bo to 
dobila KS in posredno bodo dobili oni. Takrat na pobudo župana se preoblikovalo tako kot je prišlo 
na občinski svet (KS, zbor vaščanov) in tam ni bilo nasprotovanja in se v duhu nadaljevalo. Že bilo 
povedano, to nihče ne bo dal v žep in se okoristil, to bo ostalo v KS in istočasno bodo gradile tudi 
drugi KS-i, to je samo menjava zadeve – sedaj se gradijo kolesarske steze, tako se bo tudi gradilo 
ostalo. Predlaga, da se ne gre na konkretno polno obratovanje, ampak na začetek obratovanja, tako 
ali tako bo to konec njihovega mandata in nič ne bo prej in samo en izhodiščni predlog je, ki je 
vezani naprej in imeti osnovno, da ne bomo rekli potem, da naj ostane tako kot je KS predlagala in 
stalno lahko vse spremenijo in ni zabetonirano. Ko se bo plačevalo, bo se nakazilo začelo, bo 
občinski svet moral dati blagoslov, nekako je bilo od 2001 v zraku, naj se da vsaj sedaj na papir, 
okoristil se ne bo nihče.  
 
Martin Virag pravi, da ga je Martin Duh malo prestrašil, če bo splošen pretep, ker je malo širši in bo 
dosti dobil ampak ne glede na to, znesek bi naj bil kompromisen, še predlaga tudi on en kompromis, 
hotel je na njegovo Marjanovo predlagati, želi dokazati, da ni tako 100 % proti Melincem, želi 
povedati, da naj bi se procentualno na 40.000,00 izplačevalo kot bi se začelo čistiti, pri polni 
obremenitvi pa bi doseglo 40.000,00 evrov. 
 
Štefan Ferenčak bil je omenjen pri razpravi Petra Dugarja, res je bilo takrat, da se to že skine iz 
dnevnega reda in da se to uredi in koliko se spomni, naj se pove, naj se pogleda, kako je to bilo. Kaj 
je danes pričakoval, priliki razprave, da bi posredovali gradivo, da bi bilo celotno predstavljeno. V 
dosedanji razpravi ni bilo omenjeno, da je to dolgoročno, za celotno obratovanje ČN, če je letni 
znesek 40.000 evrov, je to v desetih letih 400.000,00 evrov in v dvajsetih letih 800.000,00 evrov, o 
tem v njihovi svetniški skupini niso razpravljali in tudi take stvari se ne mečejo na mizo tik pred 
zdajci in se o njih odloča. Sam o tem glasoval ne bo, bodimo resni in pripravimo stvari celovito, 
pogledati, če so taki primeri, pa so ČN-ji še v večjih krajih in ne pomeni, da je proti, tudi temu, da bi 
Melinci kaj dobili. Če ni nobenega takega primera, bodo lahko odločali, če bodo zadeve razčiščene, 
ampak kljub temu dajo Melincem, dolgoročna obremenitev občine, ne bo glasoval o tem, čeravno 
tudi za in proti ne bo glasoval.  
 
Stanko Glavač je povedal, da je dejansko imel predlog, da bi vpliv ČN na okolje, bi se moralo oceniti 
in bi morali ugotavljati to z določenimi informacijami, sedaj pa je težko, če bo kakšen vpliv, to ni 
mali znesek in če je voda res taka, da se jo lahko pije, to ne bo poskušal, sicer pa potem strošek – 



 14 

Štefan Ferenčak je v dobri smeri razmišljal. Tudi mnenje prejšnjega župana in sedaj zdajšnjega je 
bilo v smeri, da se za degradacijo bo moralo nameniti – več je bilo predlogov, ne ve, odločiti, 
razmišljal je sam 30.000 evrov – ne ve kako bi razmišljal. 
 
Res kot je povedal župan Milan Kerman, so se na KS-u pogovarjalo o tem, da upravljalec prevzame 
strošek v višini 5 % pobrane kanalščine – takšen je bil njegov predlog na svetu v Melincih če se Peter 
Dugar prav spomni. Vendar pa pravi Peter Dugar, da je bilo govora o 20 % in ne 5 %, Martin Duh pa 
dodaja, da je bilo govora tudi o 50.000,00 evrih. Poleg tega pravi Peter Dugar še dodatno, da naj se 
potem, čeravno se strinja z predlogi ob koncu te razprave, vendar pa naj se doda da glede na 
odstotek priklopljenih gospodinjstev – krajanov občine. se pa tudi sam strinja s predlogom Simona 
Horvata, da naj se zapiše realizirana oblika. 
 
Marjan Maučec dodaja, da naj se dopiše, da se doda,  da se bo namenjalo sredstva, ko se priklopi in 
procentualno glede na priklope. 
 
Venčeslav Smodiš, gospodje svetniki bodo odločali, je o tem že govoril, želi dobro Melinčarjem in KS-
u in tak sklep jasno glasno ponovi, nima zakonske podlage – sprejet bo. Njegov predlog  je, da se za 
gradnjo infrastrukturnih objektov v Ks namenijo sredstva iz proračuna (2009, 2010, 2011), kar pa 
bodo odločali oni sedaj za naslednje svetnike-to ni zakonito. Vendar pa se Marjan Maučec ne strinja 
z njim, češ da govori norosti.  
Marjan Maučec lepo prosi prisotne, da so vsi polnoletni, vsi gledajo TV in smo 85 % za vnaprej 
zadolženi, nič se ne krši odgovorno pove - vsi denarji so potem (tako šolski in cestni) tudi niso 
zakoniti. Ta predlog se naj sprejme kot ga kompromisno predlaga tudi župan skupaj z vsemi 
nocojšnjimi razpravljalci-štirimi akterji in kot je razbral iz županove mimike, dejansko tudi on ni 
proti temu. Misli, da smo s tem zaključili zadeve, ki so se že nekaj časa vlekle. 
Župan pravi – predlogi so in sicer za višino 40.000,00  evrov (s tem se prisotni strinjajo)– zadnji 
stavek da se oblikuje v vsebini: »Odškodnino bo začela KS Melini prejemati po izgradnji centralne ČN 
in priključitvi zadnje vasi v procentualni obremenitvi delovanja ČN. Vendar pa Marjan Maučec 
dopolnjuje župana z besedilom, da bo KS prejemala po zaključku zadnje vasi polno vsoto 40.000 
evrov do takrat pa procentualno kot je predlagal Martin Virag.  
 
Torej se oblikuje še enkrat, dodaja župan: … bo začela prejemati po priključitvi zadnje vasi v polnem 
znesku, do takrat pa procentualno glede na priključitev ugotovljeno 31.12. tekočega leta. Župan 
Milan Kerman navaja predlog, torej če se 2009 Ižakovci že priklopijo, določen procent dobijo Melinci 
dobijo v letu 2010, da se razumejo. 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 0: 
 
Sklep št. 236/IV: 
… 
Odškodnino za okrnitev kvalitete življenja bo KS Melinci začela prejemati po priključitvi 
zadnje vasi v polnem znesku, do takrat pa procentualno glede na priključitev ugotovljeno 
31.12. tekočega leta.  
 
 
AD 6 - Potrditev zapisnika 14. redne  seje in 8. korespodenčne seje Občinskega sveta Občine  
Beltinci 
 
1. Zapisnik 14. redne seje OS 
Župan daje v razpravo in pregled zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci – 
pripomb na vsebino zapisnika ni bilo zato ga je župan dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0 
 
 
Sklep št. 237/IV: 
Sprejme se vsebina zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani 
obliki in vsebini. 
 
2. Zapisnik 8. korespondenčne seje OS 
Župan Milan Kerman je prebral vsebino zapisnika 8. korespondenčne seje OS. Pripomb na vsebino 
zapisnika ni bilo, zato ga je župan dal na glasovanje. 
 



 15 

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 238/IV: 
Sprejme se vsebina zapisnika 8. korespondenčne seje OS v predlagani obliki in vsebini.  
 
 
AD 7 - Realizacija sklepov 14. redne  seje in 8. korespodenčne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci 
 
Ob pregledu sklepov prejšnjih dveh sej, je župan Milan Kerman povedal, da je ostal samo sklep za 
dopolnitev statuta ZTK Beltinci 18. člena, - v današnji debati tudi ugotavljali, da se bodo dajale 
pripombe, torej je ta sklep v teku realizacije, ostali sklepi pa so bili realizirani.  
Peter Gruškovnjak – sklep 211/IV točka 2 (izostala točka) – iz razloga, ker je prišla pobuda za 
dopolnitev dnevnega reda in ni bilo sprejeto. 
 
 
AD 8 - Poročilo  o izvrševanju proračuna Občine Beltinci  za leto 2008 v 1. prvem polletju 
2008 
 
 
Župan Milan Kerman je pozval Štefana Činča, da poda poročilo. Zakonska določila za izvrševanje 
proračuna so, da mora podati to poročilo, sam je zadolžil gospoda finančnika.  
 
Kot je župan že pojasnil 63. člen, ki določa, da je potrebno sproti poročati o realizaciji, zakaj se 
mogoče katere postavke ne izvršujejo kot so bile zastavljene oz. zamišljene. Do sprejema proračuna 
Občine Beltinci za leto 2008, ki je bil objavljen v uradnem listu RS v mesecu marcu 2008 se je 
financiranje občine izvrševalo po sklepu župana o začasnem financiranju. Postavke iz obdobja 
začasnega financiranja so vključene v proračun za leto 2008. Polletno poročilo je pripravljeno v 
podobni obliki kot proračuni in vključuje splošni in posebni del. V splošnem delu – ki predstavlja 
realizacijo po ekonomski klasifikaciji (prihodki in odhodki). Glavni skupine indeksi realizacije – 
davčni prihodki 45 %, nedavčni prihodki 17 % - smo zapisali, da pričakovali večje sofinanciranje oz. 
pristope občanov k izgradnji kanalizacije, sedaj se je ob izgradnje začeli plačevati zaostale obroke za 
nazaj, kapitalski prihodki 0,6 %, transfernih je zelo malo – predvidena so sredstva, a še ni sklepa 
kohezijskih sredstev, zato nismo mogli še pripraviti rebalansa kot smo se zavezali ob sprejemanju 
proračuna, ko bo ta sklep in bo razvidna dinamika financiranja, bo rebalans se pripravilo. sredstva 
za Belief projekt in bilo več stroškov na strani odhodkov in se je s strani župana povečalo iz tekoče 
proračunske rezerve v tekstu pa je opisano vse postavke na katere je tekoča proračunska postavka 
razdeljena v prvi polovici leta 2008. Krajevne skupnosti pa so skupno svoje nedavčne prihodke 
realizirale 111 % v glavnem na račun lipovske odškodnine za izkop gramoza. Pri odhodkih po 
proračunskih uporabnikih in osnovnih kategorijah – občinski svet tekoči odhodki  45, 62 %, transfer  
13,7 %, župan tekoči odhodki 31 %, investicijski 47 %, tekoči odhodki NO 67 %, občinska uprava 36 
%, transferi 43 %, investicijski odhodki 42 %, transferi 2,48 % - indeks je nizek zaradi izgradnje 
kanalizacije. Potem imamo sklep, ki je bil prerazporejen iz tekoče rezerve o deležu za ustanovitev 
Cero v Puconcih, medobčinski inšpektorat 23,18 % - predvidela se zaposlitev redarja, pa še ni prišlo 
do realizacije.  Nato KS-i indeks 18 %, od tega tekoče 25 %, investicijsko 98 %, transferji 6,19 % na 
račun NUSZ. Nadomestila za letos še ni izdala odločb, tako da bo celotno NUSZ v drugi polovici leta 
– to je razlog za 45 % realizacijo davčnih prihodkov in še zadnji proračunski uporabnik – 
proračunski sklad razvojni sklad – še ni sklepa, kako se bodo sredstva razdeljevala. Potem pa še 
poglejmo poročilo iz drugega zornega kota po programski klasifikaciji in sicer – odhodki po 
proračunskih porabnikih. Skupna realizacija odhodkov je 12, 7- odstotna, politični sistem ima 38, 
58 %, ekonomska in fiskalna administracija 23,6 % - tukaj predviden strošek zadolževanja, se 
nameravamo zadolževati v drugi polovici leta – tukaj novi Zakon o financiranju občin,, ki praktično 
pomaga, da likvidnostno ne bo problemov pri financiranju kanalizacije, kjer so sklepi za prejem iz 
EU je do višine sklepov možno zadolžitev pri zakladnici oz. banki, kjer ima občina odprti račun in se 
to zadolževanje ne šteje v skupni obseg zadolževanja tudi skupni je povišan iz tistih 3 + 3 % letnega 
odplačila glavnice oz. anuitet od tekočih odhodkov je to 8 % torej je tu še rezerva za dodatno 
zadolževanje – skupne administrativne službe 42 % - investicijsko 47 %, lokalna samouprava plača 
38 % - tu je 5 plač knjiženih, ker je zadnja 31. december tekoči stroški 49,8 %, investicijski 30 %,  
obramba ob izrednih dogodkih – tekoče 49 %, investicijsko 67 %. trg dela – javna dela 1 %, 
kmetijsko - 3 %, promet in infrastruktura tekoče - 24, 5 %, investicijsko - 7,19 %,  gospodarsko 
tekoče – 30 %, investicijsko – 12 %, varovanja okolja – tekoče 42 %, investicijsko -1,7 % ,  prostorsko 
planiranje 23,73 % - tekoče – 45 % in  investicijsko 18 %. Zdravstveno varstvo 67,42 %-tekoče – 45, 
6 % investicijsko 100%, kultura šport – tekoče 21, 65 % investicijsko 6, 52 %; izobraževanje tekoče – 
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53 %, investicijsko 17 %; socialno varstvo tekoče 30,7 %, servisiranje javnega dolga še ni bilo 
potrebno. Vse so v dovoljenih limitih, v tabelah se razložilo, kateri so bili drugi ukrepi za sprejem 
proračuna – KS-i lahko prerazporejajo. Nameravamo za sejo v mesecu septembru in bo treba malo 
korigirati.  
 
 
AD 9 - Sofinanciranje nabave informacijskega sistema za laboratorijske storitve in ureditev 
kliničnega laboratorija Zdravstvenega doma M. Sobota 
 
 
Na to tematiko je odbor za družbene dejavnosti zasedal in župan Milan Kerman prosi Petra 
Gruškovnjaka da poda poročilo.  Na odboru se zavedajo, da so te stvari nujno potrebne, nekaj je 
zakonsko, ne moremo dovoliti, da bi zaostajal naš dom za nudenje uslug našim občanom, tako da ta 
delež, ki nas pripada, se predlaga, da se potrdi in se z rebalansom potrdi. Zdravstveni dom Murska 
Sobota je namreč občino zaprosil za sofinanciranje nabave informacijskega programa za 
laboratorijske storitve ter ureditev kliničnega laboratorija.  
 
Za namestitev te naprave je skupna vrednost, kot dodatno pojasni župan Milan Kerman, vrednost 
le-te 58.258,74 evrov in glede na število prebivalcev v procentu 13, 89 % bi izračunana višina 
8.092,00 evrov.  
 
Razprave pri tej točki ni, zato župan da predlog sklepa na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 239/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci soglaša s tem, da Občina Beltinci Zdravstvenemu domu Murska 
Sobota sofinancira nabavo informacijskega programa za laboratorijske storitve ter ureditev 
kliničnega laboratorija v višini 13,89 % vrednosti investicije oz. 8.092,00 evrov.  
 
 
 
AD 10 - Mnenje k predlogu sveta Pokrajinske in študijske knjižnice za predčasno razrešitev 
direktorice knjižnice 
 
 
Svet Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota vodi v tem mandatnem obdobju vodi, kot je v 
uvodu pojasnil župan Milan Kerman, gospod Venčeslav Smodiš. Občina je soustanoviteljica skupaj z 
MO Mursko Soboto in naj obrazloži predlog oz. mnenje sveta knjižice, ki je bil izoblikovani na eni 
izmed sej sveta knjižnice. 
 
Iz gradiva ki so ga prejeli so razvidni razlogi, zakaj se Svet knjižnice odločil za začetek postopka – ne 
kot novinarji že pišejo, da se jo je razrešilo, dodaja Venčeslav Smodiš. Razlog oz. bistveni razlog je 
navedeni je ta, da direktorica knjižnica gospa Suzana Szabo-Pahič neutemeljeno ne izvršuje sklepe 
sveta knjižnice. To je v skladu z aktom o ustanovitvi, eden izmed razlogov, da svet lahko začne 
postopek za njeno razrešitev. Pove še, da od februarja meseca 2008, ko je prvič predložila gradivo, ki 
se nanaša na finančni načrt knjižnice, na program dela, na kadrovski načrt knjižnice so na tej prvi 
seji svetniki – člani knjižnice imeli določene pripombe, določene zahteve, ji dali usmeritve, da naj 
dopolni in predloži. tretja in četrta in do poete seje, ki je bila 04. junija 2008 direktorica tega ni 
storila. Vedno je pošiljala določena pisanja s tako in drugačno vsebino, češ , da je to že prvič 
predložila, tudi o tem – olepševalno – da ji je vseeno, kdaj bo svet imel sejo, in v kolikor bo dal 
soglasje ali potrditev, iz njene neaktivnosti je pripeljalo svet do tega, da so na seji odločali ter sprejeli 
sklep, da se začne postopek za njeno razrešitev. Predvsem pri finančnem načrtu za leto 2008 pri 
odhodkih 400.000 evrov direktorica ne pisno in ne ustno, ni bila pripravljena obrazložiti, kaj gre za 
kateri namen, to je pripeljalo do tega – za predčasno razrešitev. sedaj v skladu z določili odloka in 
predlogu MO Murska Sobota, ki je ustanoviteljica knjižnice mora podati soglasje, preostalih 11 
občin, 10 pogodbenih partneric, naša občina  je soustanoviteljica, pa mnenja, tudi strokovni 
sodelavci morajo dati predlog k temu predlogu sklepa. Ni bila njegova lastna zamisel, ampak iz 
njegove strani pripravljeno in na članih občinskega sveta je, da tovrsten predlog dajo pozitivno 
mnenje k temu predlogu.  
Župan dopolnjuje – tudi z ministrstva za kulturo je bilo poslano in sicer Odločba o usklajevanju 
programov in finančnih načrtov, da ne morejo pridobiti knjižnica sredstev iz republike, dokler ni 
finančni načrt potrjen – finančni načrt ne morejo potrditi, dokler ni razdeljeno, kam se bo denar 
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trošil za katere postavke, tega direktorica noče narediti ,enako kot če na občinski svet prišel pred 
njih in bo rekel samo znesek in če ga pitajo za kaj bo rabil, bi rekel le, kaj vas briga. To bi namreč 
zelo čudno izgledalo. En proračun knjižnice je premalo napisan na dveh straneh, oni zahtevajo le 
obrazložitve postavk in direktorica tega ni pripravljena narediti, zato se zna zgoditi, da republiška 
sredstva bodo tudi izpadla.  
 
Marjan Maučec želi povedati, če ima dobro v glavi stvari zložene, se spomni, da je ta direktorica 
hodila po občinskih svetih, tudi po tem in bila predstavljena kot novograditelj  te zadeve in ga težko 
prepričajo, da se tako obnaša – ker je tudi do sedaj proračune delala. v človeški naravi je tako, da 
delaš stvari isto in če je že tak postopek tudi je pravično, da se ji da možnost, da svoje stališče pove: 
Sam kar je slišal in videl želi povedati tudi to, da naša občinska uprava z Venčeslavom Smodišem na 
čelu upa reči vsaj 50 sklepov ni realizirala pa niso zahtevali razrešitev, kvečjemu poskušajo, da se to 
uredi, sam tega predloga s strani Smodiša za odpoklic ne bo podprl. 
 
Peter Gruškovnjak bo diskutiral v nekoliko drugačni smeri kot njegov predhodnik. Namreč ta svet 
zavoda oz. svet knjižnice obstaja že 4 leta in se v prejšnjem mandatu OS pristopilo k sofinanciranju 
dejavnosti knjižnice in soustanoviteljstvu. Kot predsednik odbora za družbene dejavnosti je pozival 
kjer imamo predstavnike v Svetih zavodov (knjižnica, zdravstveni dom), sedaj na tej seji se dobilo 
prvič tako poročilo – ne podpira tako delo direktorice, na tak način, kot sta gospod Smodiš in gospod 
župan povedala. je pa stvar sledeča, se že pogovarjal – doslednost upoštevati vsepovsod. Ker je 
občinski svet v prejšnji sestavi izvolil in potrdil gospoda župana  in gospoda Smodiša za sveta zavoda 
je rabil polna pooblastila, da do točke razrešitve delata v skladu s pooblastilu in tako tudi delata. Za 
nazaj se ugotavlja, kar se ni dobro delalo, je bil opozorjeni tudi iz ostalih občin, kakšno je tu stanje, 
če je tako kot je bilo tu predstavljeno, je res nedopustno. Ker nekje tolerirati in dopuščati, drugje 
spet tako hočemo. Predlaga, da se ne sklepa o tem in se prinese samostojno odločitev v svetu zavoda 
knjižnice in ko bo več oprijemljivih stvari, pa se lahko glasuje.  
 
Venčeslav Smodiš želi podati repliko Marjanu Maučecu – 50 sklepov – se jih naj prešteje, če jih je 50 
in pri katerih je Smodiš poleg ali ne. Drugo pravi štiri leta  je ta svet – lani so bili imenovani, sedaj je 
predsednik sveta knjižnice, sedaj so drugi člani, drugačen pristop imajo, ker ima tudi ona – njeni je 
neaktivnost, ne sporočanje in zahtevajo v skladu s predpisi določene stvari. Vsega noče potencirati 
in povedati, prenašajo in enkrat morajo povedati da je dovolj. želi povedati, da direktorica knjižnice v 
30-dnevnem roku, se bo izjasnila, do razrešitve bo prišlo ali ne glede na soglasja, odločitev morajo 
sprejeti svetniki na tej seji ali pa na naslednji seji. V letošnjem planu je v treh dopisih zatrjevala, da 
so ostale občine enako obremenjene razen M.Sobote (22,00 ali 23,00 evre po prebivalcu) ostale 8,00 
evrov po prebivalcem – potem pa v tabelah bila obremenitev 8 občin z 8, 00 evri, naša občina z 12,00 
evri obremenitve po prebivalcu – se tudi za to bori, če zakonodaja pravi, da je matična več, ostale 
enotno, naj bo finančni plan tako narejeni, zagovarja, da naša občina plača 8,00 evrov ali pa 
plačamo ostale razen M.Sobota tu je še konzultacija, dejstvo da poročilo za leto 2007 svet ni potrdil 
iz razloga preprostega – planirano in realizirano 60 ali 70 % tistega kar mora biti. Ne ve če jih je 
prepričal ali ne, niti jih ne želi prepričevati. Dejstvo je, da je odločitev njihova, svetniki drugih občin 
bodo odločitev sprejemali, oni so svoje naredili, mora svet počakati na odločitev občinskih svetov. 
 
Marjan Maučec ne razume, saj je povedal tisto kar misli, glede na dokumentacijo, ki jo je dobil. 
Sedaj sliši podatke 8,00 ali 12,00 evrov, prosi gospoda Smodiša, se je spremenila ta cifra, potem je 
bilo že lani narobe narejeno, če bi bili opozorjeni bi bilo to rutina, vendar brez pravih informacij  ne 
morejo narediti nič, nikogar ne ščitijo, vendar želijo le kompletno sliko in bo brez problema tisti 
jeziček glede odločanja, je pripravljen bolj verjeti predsedniku Smodišu kot njej, ker ga bolj pozna, 
sedaj pa je to težko, ker ni kompletne slike – samo črno belo – če je to letos spremenila, je konec, če 
pa ne pa se problemi nalagajo več časa in v tem je poanta in treba je razumeti, da morajo imeti širšo 
zadevo, če imajo kakšne dokumente, če so javni in so v javnem interesu. 
 
Stanko Glavač bi želel povedati, da pričakujejo, ker ima primerno plačo direktorica in pričakujejo, da 
svoje delo pošteno dela. Opozarja, da se nekaj ne bo narobe zgodilo, občina kot soustanoviteljica da 
bi morala za nazaj neprave postopke plačevati – če se jo bo odstavilo – prosi torej vsekakor, ker je 
premalo podatkov, da se na eno naslednjih sej predlogi odtehtani, da bo njihova lažja odločitev, hoče 
pošteno delo direktorice pričakovati.  
 
Štefan Ferenčak  želi povedati, da pozna direktorico že dolgo kot odgovorno in delovno osebo. Ampak 
vedno se poskuša odločati brez zadržkov  in brez čustev, vendar pa je dejstvo in da ima vsaka 
zgodba dve plati – ne trdi, da to mogoče ni res, kaj se je zgodilo, da se je tako naenkrat spremenila, 
da taka kritika na njo  gre, mogoče je res vse to. Če ga ne bo prepričala v nasprotno, če se ji da 
priložnost, da se oglasi, če bo hotela priti, če ne bo hotela priti, ni kaj debatirati, kar tako pa sedaj 
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sprožiti postopek za zamenjavo za kogarkoli, da se vidi ozadje, zakaj ne opravlja svojega dela, če je to 
res, podpira Marjana Maučeca, da se jo povabi, da pove, kako in kaj.  
 
Simon Horvat ima vprašanje predsedniku glede na sofinanciranje študijske knjižnice, namreč ga 
moti tukaj kolikor ve, je MO Murka Sobota in Beltinci sta soustanoviteljice, ostale občine imajo 
pogodbeno razmerje, je mogoče v tem ta zadeva ravno, da bi občina Beltinci morala večji delež 
sofinancirati, ali ne ve, dalo mu je misliti – imamo drugačno razmerje kot druge občine ampak kot 
MO Murska Sobota.  
 
Župan Milan Kerman baje ne prinaša da bi morala soustanoviteljice več plačevati, to se povedalo že 
ko se odločali za ustanoviteljstvo – to pomeni le to, da imamo svojega predstavnika v svetu zavoda, 
ker ga pogodbenice nimajo. Namreč zakonska določila za dejavnost knjižnice so taka, da imaš lahko 
svojo knjižnico občinsko, ker pa se zgradila pokrajinska smo pristopili zraven, nismo svoje več imeli 
oz. negovali, vzdrževali naprej ampak smo šli v skupno tja, zakon pa opredeljuje ali pa pogodbeno 
razmerje imaš z nekom – gravitiramo na to knjižnico tudi okoljsko. Zakon o višini sredstev ne 
opredeljuje, ampak da jo moraš vzdrževati, MO pa dobiva iz državnega proračuna glavarino večjo 
zaradi sedeža institucij tam (muzej, knjižnica). Torej umika to glasovanje in se bo ob drugi 
priložnosti o tem glasovali. Nekaj gradiva so prejeli svetniki, sta njim tudi razložili in predstavili, kaj 
se dogaja. Svet knjižnice je verjetno en mandat bil preveč toleranten in je preveč tolerantno zadevo 
obravnaval in je dejansko tudi direktorico opozarjal ves mandat že, ampak je kot je gospod Smodiš 
povedal tudi prejšnji predsednik tega sveta nekoliko prepričeval, da bo že boljše – češ prvi mandat in 
da skušajmo ugotavljati. Potem pa vidiš kasneje, da nekdo hodi od občine do občine, baranta po 
domače in pride v eno občino k nekemu županu in pravi, da je voljno, da mora najprej dati za cesto 
in ostale pomembne stvari v občini, če kaj ostane ti dam za knjižnico, torej vidiš v finančnem planu 
tista občina dala 0 sredstev za knjižnico, kljub temu direktorica to ne smatra, da je to izguba-da je 
to minus prihodek-ona pravi, da se je pozitivno kljub vsemu poslovalo. To ni dobro nastavljen 
proračun. Torej to se je dogajalo mandat, sedaj pa so rekli,da je s to prakso potrebno prekiniti. Če 
dve leti in tri nihče nič ne da, sam je tam povzdignil glas, da bo iz občine Beltinci tudi 0 sredstev kot 
drugod, zakaj pa ne, če si drugi to privoščijo, zakaj tudi mi ne bi bili taki eno leto in še dosti tega je. 
Direktorica hodi po občinah in sprašuje, koliko bi kateri od županov lahko dal, ne pa da bi imela 
proračun že nastavljeni. 
Venčeslav Smodiš - na naslednji seji jo želijo videti? sprašuje prisotne direktor občinske uprave in 
naj da poročilo tudi na mizo prisotnim pravi Marjan Maučec, kar pa občina plačuje, naj se vidi, če je 
res kako plačujemo po deležu, dodaja Stanko Glavač.  
 
 
AD 11 -  Sofinanciranje bivanja v zavetišču za brezdomce v Murski Soboti 
 
 
Poziva župan Milan Kerman Venčeslava Smodiša, da poda uvodno poročilo pri tej točki dnevnega 
reda, vendar pa prosi da ne operira z nobenimi priimki in imeni. Poleg tega pa prisotne spominja na 
sklep, ki je bil sprejeti pri drugi točki nocojšnjega dnevnega reda, kjer se je podprlo sofinanciranje  
socialno-varstvenega programa Društva varnega zavetja Ljutomer – varna hiša – za ženske in otroke 
žrtve nasilja za leto 2008. Sam smatra, da to gospo usmerijo v smer, kjer je plačano, ne pa da bi še 
dodatno plačevali – to jim podaja v razmislek.  
Ta oseba v tem domu že je nekje dva meseca, Venčeslav Smodiš prisotnim podaja razlago, vendar pa 
ga župan prekine z besedami, da to pomeni na mesec 100 evrov, kar v enem letu znese 1200 evrov. 
Venčeslav Smodiš dodaja, da je društvo Mozaik iz Murske Sobote poslalo pogodbo za izvajanje 
storitve  v višini 100,00 evrov za dva meseca in sicer od 01.07.2008 do 31.08.2008.  
Župan Milan Kerman pa dodaja, da bo mogoče spet po preteku dveh mesecev bo omenjena oseba 
spet šla v to zavetišče. Vendar pa se je Venčeslav Smodiš o tem pogovarjal tudi s predstavniki Centra 
za socialno delo Murska Sobota, ki so povedali, da je v Varni hiši Ljutomer bilo takrat vse polno in 
zato je bilo to zavetišče za brezdomce v Murski Soboti Mozaik bilo v danem momentu na razpolago 
oz. kjer je bilo še prosto. Odločitev občinskega sveta je, kako bo odločil o tej zadevi. Vendar pa 
Marjan Maučec pripominja, da se je s to vlogo šlo na občinski svet za 100,00 evrov. Župan mu je 
pojasnil, da občina ima v svojem proračunu opredeljeno postavko za Varno hišo ne pa za to 
zavetišče Mozaik Murska Sobota in iz tega razloga se je odločil, da poda zadevo na sejo, da le-ta o 
tem sprejme odločitev.  
Župan daje predlog, da se podpre sofinanciranje bivanja Jasmine Kovač iz Beltinec v domu za 
brezdomce v Murski Soboti za dobo dveh mesecev v skupni višini 200,00 evrov. Po preteku teh dveh 
mesecev, pa se omenjeno preusmeri v Varno hišo Ljutomer. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0 
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Sklep št. 240/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci soglaša s tem, da Občina Beltinci sofinancira bivanje Jasmine 
Kovač, s stalnim prebivališčem Beltinci, Poljska pot 9/h v domu za brezdomce v Murski 
Soboti (Tomšičeva 16) v višini 100,00 evrov/mesec v času od 01.07.2008 do 31.08.2008. Nato 
se omenjeno opozori, da naj se napoti oz. preusmeri v Varno hišo Ljutomer, če bo vključenost 
v ustanovo še potrebovala. 
 
 
AD 12  -  Predkupna pravica pri nepremičnini  v k.o. Lipa 
 
Venčeslav Smodiš je povedal, da tudi o tej zadevi mora odločitev sprejeti občinski svet. panonska KZ 
z.o.o. v stečaju je z dopisom z dne 12.05.2008 občino zaprosila za izdajo potrdila o namenski rabi 
zemljišča s parc. št. 1409, k.o. Lipa. potrdilo o namenski rabi zemljišča je bilo prosilki s strani 
občinske uprave poslano in izdano dne 20.06.2008. Ob osebnem dvigu potrdila je bilo osebi, ki je po 
potrdilo prišla povedano, da je potrebno k vlogi za izdajo potrdila predložiti tudi potrdilo neobstoju 
predkupne pravice Občine Beltinci pri predmetni nepremičnini, prav tako pa potrebno predložiti 
pisno ponudbo-ceno po kateri se prodaja predmetna nepremičnina. To je bilo tudi storjeno s strani 
predstavnika Panonka KZ z.o.o. v stečaju in sicer istega dne, kot je bilo izdano potrdilo o namenski 
rabi zemljišča. Po pregledu predložene dokumentacije, katero je občinska uprava prejela po faksu 
kot tudi osnutek pogodbe in druge listine s strani Panonke KZ z.o.o. v stečaju, je občinska uprava 
sprejela odločitev, da občina v skladu z določili Odloka o predkupni pravici Občine Beltinci na 
nepremičninah izvede postopek za uveljavitev predkupne pravice za nakup omenjene nepremičnine 
v k.o. Lipa. Upoštevajoč določila 8. člena citiranega občinskega odloka o nakupu nepremičnin odloča 
občinski svet občine Beltinci. Na podlagi določil 6. člena odloka občina lahko uveljavlja predkupno 
pravico na nepremičninah, če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes in če ima v 
proračunu za te namene zagotovljena tudi sredstva. V proračunu so zagotovljena sredstva za nakup 
nepremičnin, obstaja tudi občinski javni interes – interes krajevne skupnosti Lipa za nakup oz. 
zadržanje v lasti predmetne nepremičnine. Ni pa predmetna nepremičnina uvrščena med 
nepremičnine, ki so bile s sprejetjem  proračuna Občine Beltinci in letnim načrtom pridobitve 
nepremičnin predvidene za nakup za leto 2008. Predlog sklepa se oblikuje na sami seji sveta.  
Župan Milan Kerman pravi, da je to zgodba šole Lipa, kjer je bila nekoč Panonka – v to stavbo je KS 
vlagala, sedaj pa je Panonka pod stečajem to prodala – enaka zgodba kot je bila Beltinka Beltinci – v 
preteklosti je zaradi tega, ker je prišla dejavnost v Lipo, se je zgradba, ki je bila zgrajena iz nekega 
drugega sistema in namena za šolo, je bila dana Panonki, da obstaja kaka dejavnost, KS pa se je 
temu objektu odrekla v dobrobit kraja. Ko pa je prišla Panonka v stečaj, je šlo to v stečajno maso in 
je iz te mase to prodano – namensko nekemu kupcu. Na nas je, da ali uveljavljamo predkupno 
pravico, da bodo krajani če bodo uspeli priti do tega objekta, ali pa se odrečemo temu in povemo, da 
prodano prodano kupcu in potem več v Lipi ni. Če so določene stvari rešljive na ta način, je to stvar 
pravniških pregovarjanj, ki so lahko take ali drugačne.  
 
Štefan Ferenčak če je iskreni, je samoumevno, da občina v tem momentu uveljavlja predkupno 
pravico, tudi je liplančar in emocionalno je vezani na to šolo, to je ena plat zgodbe. druga pa je 
dejansko res, kot je župan povedal, da so tam prazne učilnice v zgornjem delu – ena opcija je, da se 
preuredi v neprofitna stanovanja in bi se lahko konkuriralo, to je sicer stvar KS Lipe – podpre se naj 
KS Lipa – je na repu glede kanalizacije in bi se naj to podprlo – da se zadrži in v tem času razišče, 
kako eventualno priti do tega občinskega premoženja.  
 
Peter Gruškovnjak glede na odločitve glede nepremičnine kot je predlog želi spomniti nazaj ko se je 
šlo za gostišče Zvezda – takrat se reklo, da občina objekta ne rabi ker ni programa, kaj bi občina tam 
imela, ta nepremičnina, ne glede kdo bo kupec, bo ostala v Lipi. Če se pogleda da je bilo na dnevnem 
redu tudi kanalizacija koliko stane in kako bo s čiščenjem vode, so velike cifre in tudi odškodnina za 
Melince, če pa ta sredstva namenimo za kanalizacijo, zgradba bo ostala v Lipi, novi lastnik, tudi če 
bo zasebnik, ni kupil zaradi lepšega, ampak z namenom, da bo imel tam neko dejavnost oz. dodano 
vrednost noter pripeljal. če pa se sedaj to zveže na KS Lipa v lastništvo, Lipa pa programa kaj bo 
imela noter tudi nima, bomo imeli strošek za to zgradbo. Če pa občina to kupi, tudi občina nima 
programa pa se ve, kako se pogovarjamo o kulturnem domu v Beltincih. Namreč enkrat bi nam 
prijalo tako, to hoče povedati, drugič pa drugače. Povedati že enkrat kaj hočejo, če je namreč 
priorieta kanalizacija in je to osnovna vlaganja v kanalizacijo in nujno vzdrževanje cest in zaenkrat 
take nepremičninske stvari pustimo, ve, da bo ostala ta zgradba v Lipi, nihče se tudi ni pozanimal 
do Ministrstva za šolstvo, v kakšnem statusu je ta zgradba – dokumentacija mora obstajati mora če 
je bila tam šola in ne na pamet nekaj delati. Podpira pa dejstvo, da za vložek ki ga KS vložila v 
zgradbo in da določene prostore tam uporablja, da ta status obdrži naprej in da se dogovori z novim 
lastnikom, preko stečajne mase pa izterja. Če je končana stečajna masa – kako je zgradba šola sploh 
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prišla (ker gor Panonka  ni tam gor prostorov rabila) v stečajno maso, mogoče ve o tem povedati kaj 
gospod Adžič Igor?  Imeli smo Zvezdo in smo vedeli za kaj (kulturno društvo, hostel, stanovanja) 
prišel zasebnik in jo kupil, prostori so opremljeni,  prenočišča imamo v Beltincih, vendar pa je nekdo 
zagrenil življenje temu novemu lastniku Zvezde, da ne more to odpreti, ta zgradba bi že 
funkcionirala in bi bila ponos poletnim dnevom in bi naše goste in skupine tu pogostili in jih 
prenočili, tako je treba v bodoče razmišljati.  
 
Stanko Glavač želi povedati sledeče glede tega, da občina uveljavlja predkupno pravico iz enega 
namena, da ustavi postopek da KS Lipa uveljavlja vse svoje vložke, da proces nepremičnine se ne 
spelje, kar se tiče glede Panonke so bili tudi oni poleg, se ve kako se je lastninilo – ni bila zrela za 
stečaj in so bili denarji gor in požirajo nekateri še sedaj ta denar ki imajo koristi in ne bodo še pet let 
tega postopka zaključili, ker enostavno, preveč je denarja in je treba za plače in postopke denar 
porabiti, pojem je izgubljeni  - zaščititi interese KS Lipa do ta čas (ne da bi kupila), da se razčistijo 
zadeve (da nam ne odpeljejo z vložkom vred)  -  torej naj občina samo za to uveljavlja predkupno 
pravico – mi ustavimo in pogojujemo, to naj občina izkoristi to možnost. 
 
Venčeslav Smodiš je podal pravno obrazložitev, kaj se v takem primeru, glede na razpravo da 
narediti ali ne. Pojasnil je članom občinskega sveta, da občinska uprava je v skladu z odlokom za 15 
usstavila ta postopek, odločitev o tem sprejme odločitev občinski svet – sredstva morajo biti 
zagotovljena vendar imamo sprejeti program nakupa zemljišč in prodaje – tega ni v tem programu – 
je namreč zanka, cakica zaradi katere bo nekdo potem miniral zadevo, vendar Smodiš ne bo potem 
kriv, to želi jasno in glasno povedati. Želja, da se ustavi postopek je bila tudi na strani KS Lipa, 
hkrati pa je povedal, postopki pravdanja – odvetnik z pravosodnim izpitom, za povračilo tistega kar 
dokazujejo, da so vložili iz 1993 če se ne moti je pogodba, ko je lokalni akter brezplačno dala v 
upravljanje ne v lastništvo ta objekt in z določenim namenom, da je prišlo v stečaj, je bil nakup 
izvršen. Občina je zvedela o tem, ko je prišel iskat potrdilo o uveljavitvi oz. neuveljavitvi predkupne 
pravice. takrat je sam na lastno vest in v skladu z odlokom zadržal potrdilo, sedaj ob njihovi 
odločitvi, da to sprejmejo uveljavljajo predkupno pravico, bo moglo časovno obdobje nakazilo in 
sklenjena pogodba z nami, to je v stečajnem postopku sklenjena pogodba. Pogodba je bila s strani 
KS-a, da bodo drugo plat pravno probali urejevati, če ga sedaj vprašajo je njegovo mnenje v KS-u 
ostane, vendar ne v lasti KS-a, če sem vlagal pravila igre so ali pa se odstopi z določenim namenom. 
Njegov osebni predlog je ta, ker ni v programu nabave občinskem, se to naj ne kupuje, občinski svet 
pa lahko to upošteva ali ne.  
 
Če se predkupna pravica s strani občine uveljavlja, dodaja župan Milan Kerman je tudi potrebno 
sprejeti sklep o višini sredstev, ker je to treba potem plačati, da se tudi dopolnitev programa z 
razpolaganja s premoženjem – vendar dodaja Venčeslav Smodiš za potrebe javne uprave, zdravstva, 
šolstva, kulture – točno določeni nameni.  
 
Marjan Maučec predlaga pet minut pavze, župan Milan Kerman sejo prekinja za pet minut.  
 
Občina Beltinci ne bi da uveljavljamo ali ne uveljavljamo, oz. da KS Lipa zadolžimo, da oporeka 
pravni posel nakupa te zgradbe glede na to, da je vpisana v zemljiško knjigo kot lastnik te zgradbe 
KS Lipa – pa dajmo takšen sklep napišimo.  Stanko Glavač predlaga, da naj se zapiše v predlog 
sklepa, da je KS Lipa lastnik te zgradbe, ne pogojevati z če-jem. Župan Milan Kerman se strinja, 
torej da se KS Lipa potrudi in izpodbija pravni posel. Peter Gruškovnjak dodaja glede na pomislek 
Venčeslava Smodiša, da občina ne uveljavlja predkupno pravico, KS Lipa pa mora poiskati pravno 
pot za rešitev te zadeve.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št.  241/IV: 
Občina Beltinci ne bo uveljavljala predkupne pravice na nepremičnini pac. št. 1409, k.o. Lipa. 
KS Lipa se nalaga, da se potrudi in izpodbija pravni posel oz. poišče pravno pot za rešitev 
zadeve z omenjeno parcelo. 
 
 
AD 13 -  Potrditev letnega  programa športa v Občini Beltinci 
 
Venčeslav Smodiš je v uvodu pojasnil, da sofinanciranje programov športa v občini je pravno urejeno 
s pravilnikom za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v občini. letni program športa kot 
je zapisano v 7. členu pravilnika s prioritetami financiranja v posameznem proračunskem letu 
pripravi občinska uprava na predlog Športne zveze Beltinci in po obravnavi komisije za šport, 
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sprejme pa ga Občinski svet Občine Beltinci. V letnem programu športa se določijo: programi športa, 
ki se sofinancirajo v tekočem proračunskem letu, obseg in vrsta dejavnosti, ki se financira pri 
posameznih programih, delež sredstev za posamezne programe. sprejeti letni program športa je 
podlaga za sofinanciranje športnih programov iz proračuna občine za tekoče proračunsko leto. Z 
ozirom na povedano se predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagani program športa za leto 
2008, ki bo podlaga za razdelitev sredstev za programe športa iz proračuna Občine Beltinci za leto 
2008 v skupni višini sredstev 53.640,00 evrov. 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan predlog sklepa dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 242/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlagani Program športa za leto 2008, ki bo podlaga 
za razdelitev sredstev za programe športa iz proračuna Občine Beltinci za leto 2008 
(53.640,00 evrov). 
 
 
AD 14 - Sprejem pogojev  o plakatiranju med volilno in referendumsko  kampanjo na območju 
Občine Beltinci 
 
Župan Milan Kerman je povedal, da so pred vrati državno-zborske volitve in že je občinska uprava 
prejela nekaj vlog za brezplačno plakatiranje od strank, vsaka lahko poda, vendar pa občinski svet 
mora določiti oz. kje so lahko mesta. Pred prisotnimi so pogoji o plakatiranju – kot je bilo za prejšnje 
volitve – enako število plakatnih mest kot prej – potrebno bo v naslednjih dneh te pogoje objaviti in 
vsaki izmed strank, ji te pogoje dati in ji odkazati oz. odobriti toliko plakatnih mest, kot jo pripada 
po teh pogojih.  
 
Prisotni razprave pri tej točki niso imeli in so se s temi pogoji kot tudi samo vsebino le-teh strinjali, 
zato je župan predlagal glasovanje pri tej točki dnevnega reda. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0: 
 
 
Sklep št. 243/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejema vsebino pogojev za plakatiranje med volilno oz. 
referendumsko kampanjo na območju Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini. Pogoji se 
objavijo v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način.  
 
 
AD 15 – Razno 
 
Župan Milan Kerman ima pri tej točki prošnjo in sicer za finančno pomoč ob elementarni nesreči. 
Prav gotovo so vsi slišali ali videli, da na objektu Lipovci 243 nasproti OMW je prišlo do poškodbe 
ostrešja – polovico je odneslo in prosijo za finančno pomoč pri tem neurju. tudi KS Lipovci apelira na 
Občinski svet da namenijo neka finančna sredstva za tako pomoč namreč v proračunu je postavka 
predvidena – rezerva za elementarne nesreče in se iz tistega fonda lahko dajo sredstva. Zato pa prosi 
prisotne za predlog – nekoč se dalo za pogin živali, dalo se za kombajn ki je pogorel, vedno je bilo 
nekaj dano. Župan osebno predloga nima, zato poziva prisotne, saj se bo celo ostrešje moralo 
obnoviti. 
 
Stanko Glavač pravi, da mu je žal, da je to te nesreče prišlo in meni, da jih bo s časom vse več –to je 
opozorilo vsem občanom – naj si zavarujejo kolikor si lahko – občina bo imela potem dosti stroškov s 
tem in bo njeni sklad za to premajhen. Ne pravi, da se ne sme dati pomoči in da mu je žal, da je do 
tega prišlo, ve v kakšni stiski so ljudje – ne sme to postati pravilo – boji se, da bo tega čedalje več. 
Lahko se pokaže plaz tega, izvzeti ne bo občina mogla nikogar, vendar pa si lahko zavarujejo svoje 
imetje, res je to strošek, vendar pa je neka sigurnost. 
 
Simon Horvat se popolnoma s Stankom Glavačem ne strinja. Občina namreč zavarovanje če hoče 
sofinancirati – vendar ni to mislil Stanko Glavač. V kmetijstvu zavarovanje nekaj tudi krije in tam 
elementarnih nesreč ne krije na poljščinah. Pri tem po njegovem mnenju gre predvsem za 
solidarnostno pomoč kot za kritje stroškov zaradi zavarovanja ali nezavarovanja hiše. Se strinja s 
Stankom Glavačem, da se bo plaz usul, vendar pa se je ta plaz že usul, sedaj ne izločati, ker se že 
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nekomu dalo pred časom. Škoda je sicer večja kot dodaja župan šla je kritina in ostrešje, naj se da 
solidarnostna pomoč in nekaj – koliko je druga stvar.  
 
Jože Erjavec - glede zavarovanja te stavbe, bi naj bila zavarovana vendar kar se tu zgodilo – ta del 
strehe je vrglo ob neurju dol in je komplet padla na avto, ki je bil parkiran in ga uničila – torej sta 
škodi dve. prva bo mogoče kaj krita iz zavarovalnice, avto pa ni proti temu zavarovani – eno ceno oz. 
rešitev je treba najti in pomagati. Predlaga 2.000,00 evrov. 
 
Marjan Maučec  predlaga, da se razmišlja, tudi Stanko je v tem smislu premišljeval – da se hitro da, 
da se računa z limiti in nobenih problemov v tekočem letu, naj bi potem v decembru še kaj dali, 
sedaj pa naj se da 1000 evrov, ampak ta denarna pomoč se naj da hitro, jutri. 
 
Martin Virag dejansko predlaga, da se da vsaj toliko kot se dalo tistemu, ki mu je kombajn zgorel – 
takrat se je dalo 400.000,00 SIT dodaja Regina Sraka, za pogin svinj se dalo pred časom 
500.000,000 SIT. Tu pa je ostrešje in avto, računanje, kaj se lahko še zgodi, to nima smisla, 
dejansko je tako, da to pomoč morajo dati, ker se drugim dalo, samo zaradi tega.  
  
Stanko Glavač je poudaril, da naj se ne govori o avtu, ker občina ne bo kupovala avta, v tak cirkus 
se ne moremo spuščati. Avto poškoduješ in je tudi nesreča. 
 
Župan Milan Kerman pravi, da je prav diskutiral Marjan Maučeč, da se hitro da in nekaj da, bo 
treba salonitne plošče odstraniti, recimo 1.500,00 evrov, je županov predlog. Prisotni se strinjajo z 
županovim predlogom. Simon Horvat dodaja, da smo lahko v občini veseli, da neurje ni povzročilo še 
več škode, da je bilo samo to. Župan dodaja, da se lahko kaj takega ali podobnega ponovi, ker so za 
drugi teden napovedana tudi še neurja.  
 
Ugotavljaje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 244/IV: 
Občina Beltinci nameni sredstva v višini 1.500,00 evrov za sanacijo objekta Lipovci 243 
nasproti OMV ob nedavnem neurju.  
 
Nadalje, kar župan še želi povedati, da je na občinsko upravo prispela prošnja za sponzorstvo ob 
jubilejni prireditvi 10. obletnice GZ Beltinci, kjer je GZ Beltinci in se ojačala z PGD Odranci in 29.08. 
praznuje 10. obletnico, 30.08.2008 bo prireditev – župan predlaga 300,00 evrov po društvih občine 
Beltinci – torej 2.400,00 evrov. Predsednik GZ Beltinci, ki je podal vlogo na občinski svet in tudi 
svetnik Andrej Vöröš ni pri tej točki nič dodal, povedal je le, da naj župan da svoj predlog za teh 
2.400,00 evrov na glasovanje. Martin Duh je pripomnil, da naj se potem tako dolgo nakazuje s strani 
občine kot se je nakazovalo pred časom nogometnemu klubu Melinci. Sicer se je med prisotnimi 
pojavljal predlog 350,00 evrov po PGD-ju, vendar le-ta ni bil dani na glasovanje. Ker razprave 
dodatne ni bilo, je župan svoj predlog dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0 
 
Sklep št. 245/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci iz proračuna občine Beltinci za leto 2008 nameni skupno 
2.400,00 evrov ob jubilejni prireditvi 10. obletnica GZ Beltinci (torej 300,00 evrov po PGD-ju 
iz občine). 
 
 
Pod to točko še gospod Gruškovnjak Peter želi povedati, da ne ve, zakaj ga gospod Maučec non stop 
provocira, vendar pa se ne bo s tem obremenjeval. Včeraj je bila seja odbora za družbene dejavnosti, 
kjer je bila vsebina, ki se je obravnavalo – obisk naših rojakov izseljenskih v Kanadi in otrok, ki se 
tam učijo slovenščino in pridejo v domovino svojih dedkov in babic in staršev z namenom, da se 
seznanijo z našo kulturo, ljudskimi izročili in da se učijo svojega domačega jezika. ker so naši 
folkloristi bili tam dobro in lepo sprejeti in družine izseljencev v Kanadi, se sprejel sklep, da se vsi 
ogledi, kar bodo potekale v naši občini se da kot gostitelji – društvo Marko jih bo čakalo v Beltincih 
in ker so drugi stroški še tu, da se še do 500,00 evrov kritja stroškov, to je 26 otrok s starši in to je 
namenjeno za otroke – naši otroci so bili tam, tudi so naši ljudje iz mesta Hamilton-bodo 3 – 4 dni 
pri nas v Prekmurju, Jelka Breznik vse koordinira. tam so bili dobro sprejeti in to je naša moralna 
obveznost, tako da naj se potrdi takšen sklep oz. predlog sklepa.  
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Marjan Maučec dodaja, da drugič morajo dati pismeno vlogo, vendar pa je vlogo prinesel županu 
gospod Gruškovnjak iz včerajšnje seje odbora.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 246/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci nameni 500,00 evrov za obisk izseljencev iz Kanadi –Hamilton 
v Občini Beltinci KD Marko iz Beltinec.  
 
Venčeslav Smodiš želi povedati glede subvencij izostal sklep, da je iz prejšnje seje izostalo pri 
subvencijah – zadnjič sklep o tem, da pri apnencu 0,035 evra/kg se subvencionira, pri stroških 
analize zemlje pa 50 % - prosi za glasovanje in razpravo.  
Znesek se je zadnjič doreklo, ni pa se definiralo procentualno, dodaja Stanko Glavač. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA:  16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 247/IV:  
Občinski svet Občine Beltinci dopolnjuje Program ukrepov za dodelitev pomoči na področju 
ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za leto 2008 z opredelitvijo 
subvencioniranja nakupa apnenca v višini 0,035 evra/kg ter subvencioniranje izvedbe analize 
zemlje – 50 %. 
 
 
Stanko Glavač dejansko želi povedati, da so na eni izmed prejšnjih sej se občina zavezala, da bo 
krila stroške meritev živečih ob Panonski ulici. Prišel je dopis s strani advokata, da sodišče v 
Lendavi zahteva meritve po hiši, znesek je 350,00 evrov. Občani ga sprašujejo, če bo občina kaj 
prispevala, se odločimo, če damo, da se postopek ustavi – ni mu razumljivo, če je 10 hiš po vrsti, po 
hiši 350,00 evrov je tožilo dosti in občinskemu svetu podaja predlog – če je občina v stanju glede na 
vse finančne obveznosti ki jih občina ima, župan naj pove. Mogoče bi naj bil nek predračun – višina 
je bila postavljena pred časom, dodaja župan Milan Kerman. Je to prevelika obremenitev če je to 80 
hiš je krepek zalogaj .  Pozanimati se koliko jih je, kakšen je strošek, dodaja Venčeslav Smodiš. naj 
pridejo iz civilne iniciative, dodaja Peter Gruškovnjak. 
 
Igor Adžič je tudi eden od teh, ki je tožbo vložil in odvetniki nastopajo v tej borbi zelo različno, eni 
prosijo takso, dodatne meritve, en meritve in obratno, eni zalagajo denar, ker se kaže, da bo 
iztožljivo, če se odločamo, moramo biti pošteni do vseh – pozna odvetnika v Murski Soboti, ki je za 
svoje tožeče stranke založil denar, enemu plačati, drugemu pa ne. Pristop je diferenciran in mora biti 
enako stališče do vseh, to predstava težavo, torej komu dati in komu ne. Če mi založimo in nam dajo 
ljudje nazaj je nekaj čisto drugega, vendar tudi Regina dvomi o tem, da bo kdo kaj vračal. Vendar pa 
Peter Dugar meni, da mogoče preko sklepanja pogodb. Župan dodaja, da so nekatere občine meritve 
plačale. vendar pa se preko razprave zazna, da se danes ne odloči dokončno o tej tematiki. 
 
 
AD 16 - Pobude in vprašanja  
 
Marjan Maučec ima dve pobudi – glede dnevnega reda in gospoda Mesariča, da se na naslednjo sejo 
uvrsti. druga pobuda pa je da občina in ZTK Beltinci pošlje na odbor, ki pripravlja državne proslave 
protest, da se naj termin plavajoči mlin na Muri uporablja samo na slikovni podlagi plavajočega 
mlina v Ižakvocih v občini Beltinci, vse drugo so kolesa na vodi, leseni plavajoči mlin je samo v 
Ižakovcih. Je v svoji funkciji sekretarja v tej komisiji to že navedel in je zapisano in so mu obljubili 
da letos te napake ne bo, občina in ZTK naj pošlje vsem turističnim uporabnikom da se to upošteva 
ta terminologija – v začetku ga to motilo, ko se gledalo ob prvi strani slikovno, so kazali dokležovsko 
kolo in ne Ižakovskega. 
 
Martin Duh se vrača k peti točki – h kanalizaciji – kjer se skušili in daje pobudo, ker se bo v KS 
Melinci, Dokležovje in Ižakovci pričela sekundarnega dela kanalizacije, da se priključnina na 
kanalizacijsko omrežje vaških domov,  gasilskih domov, kapel in šol v vseh KS-ih krije iz proračuna 
občine Beltinci, ker iz sredstev državnih občina dobila tudi sredstva in sedaj ne bodo to KS-i 
plačevali, naj se to preko občine poravna. Župan dodaja da za vse javne objekte, treba jih potrdili s 
sklepom občinskega sveta in je to obveza za naprej. Simon Horvat pravi, da bi se malo počakalo, da 
se vidi kateri vse objekti in tudi finančno se bo ovredotilo kasneje. 
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Štefan Ferenčak – obnovljena je cesta Lipa-Beltinci, da se bo pred Beltinci otok gradil katerega bo 
financirala država, ker se bo potem lahko  nadaljevala steza od Beltinec do kapele. Sprašuje, če je na 
tem kaj novega. Pobuda pa je, vsi, ki se vozijo Beltinci-Lipa je med kolesarsko stezo in cesto nasipan 
sekan šoder –gramoz - ta steza je neprestano posipana z ostrim kamenjem – je nevarno – če lahko 
vplivajo na gradbince, čeravno se pomete in ne le na stezi ampak na obnovljenih ovinkih, prej ko slej 
se bo kaj zgodilo –ali obstaja kaka rešitev! Tudi Simon Horvat pravi, da je enako pri njih v njihovi 
KS.  
 
Peter Gruškovnjak pravi, da se je v zadnjih letih iz občinskega proračuna vlagalo dokaj veliko 
sredstev v obnovo in dograditev zdravstvenega doma v Beltincih, naše zdravstvene postaje, ampak 
koliko je bilo neuradno povedano na odboru za družbene dejavnosti na predprejšnji seji, bilo 
vloženega oz. zobna ambulanta se ni obnavljala z enakim vložkom – je nekako izostala, se pa 
zavzemamo za enega zobozdravnika v občini, ker prostori so, ima informacijo 1.9.pride v to 
ordinacijo naš občan in daje pobud  – v kolikor pri obnovi in dograditvi zdravstvenega doma – 
zdravstvene postaje Beltinci ni prišlo do obnove zobozdravstvene ambulante, predlaga, da se z 
rebalansom zagotovijo sredstva za obnovo le-teh prostorov. Sočasno poziva pristojne institucije, da 
preverijo kako je potekala sama obnova, vodenje investicije in nadzor. V primeru ugotovitve 
nepravilnosti se odgovorne za investicijo in nadzor pokliče na odgovornost. Zato ker sredstva so bila 
namenjena za obnovo celotnega zdravstvenega doma, ne pa da je nekdo delal selekcijo, kaj se bo 
obnavljalo in kaj ne – podal pobudo v pisni obliki. 
 
Ana Nerad lokalne ceste, ki vodijo v vas Melinci so v zelo slabem stanju. Ob vsakokratnem padanju 
dežja na cestah stoji voda,  zaradi višjih bankin, ne more odteči v obcestne jarke. To so stalno čistili 
in puščali vodo dol, sedaj pa je dosti dežja in voda iz cestišč ne odteka iz cestišč, naj se znižajo 
bankine po vseh lokalnih cestah, ki vodijo v vas Melinci iz Beltinske, Ižakovske, Odranske in Gornje-
bistriške smeri, da se to uredi. 
 
Igor Adžič ima pobudo za župana in občinsko upravo, da se angažira arhitekt ali družba, da bi za 
vse mrliške vežice po vseh KS-ih naredila rešitve tudi nastreške, v naših meteroloških razmerah je 
vreme zelo nepredvidljivo (enkrat vroče, drugič nalivi…), nastreški imajo za pokritje za varstvo vsaj 
za 100 ljudi ob pogrebih, saj se mu zdi, da je nemogoče vzdržati na teh pogrebih, ko se opravlja neko 
dostojanstvo, če je mogoče na račun občinskega proračuna –KS-i nimajo sredstva,  da se poiščejo 
sredstva in se v rebalansu pokrije – do jeseni vsaj, s tem bo narejeno veliko in dobro delo. druga 
rešitev se navezuje na Štefana Ferenčaka na stezo in obnovo ceste je smiselni predlog – nevarnost 
odseka – so velike hitrosti in naj občina z državnimi organi izvede projekt, da se naredi drseči plot 
naredi in se ozeleni z  nizko rastočim rastlinjem med kolesarsko stezo in cesto-saj je tudi sam 
kolesar.  
 
Martin Virag ima vprašanje za župana, ga sprašuje kako je s podpisom pogodbe – sporazum za 
štipendiranje študentov našega okolja? Peter Gruškovnjak kot predsednik odbora za družbene 
dejavnosti daje Martinu Viragu odgovor v smislu, da se te aktivnosti v zvezi z fundacijo, ki je na 
našem pomurskem prostoru ustanovljena in deluje in ki pokriva tudi to področje, pričakuje od 
vodstva tudi konkreten predlog. Na odboru so že razmišljali o znesku, štipendije bi nekaj 
predstavljale, da ne bo samo drobiž, se dela na tem in se spodbuja in potem umestimo za novo 
šolsko leto-študijsko leto, z rebalansom so sredstva rezervirana. Imeli smo predstavnike že dvakrat 
na seji in se bo realiziralo.  
 
Simon Horvat ima vprašanje glede ureditve pokopališč po celotni občini – še vedno nimamo 
katastrov in po pravilniku bi morali že sedaj zagotoviti neke žarne zidove in za posip pepela, kot 
narekuje zakon, tega v KS-ih ne morejo delati tako samo na pamet, dokler ne bo parcelacije. Bo k 
temu treba pristopiti in se odločimo v občini, da žarne zidove se postavi, v Dokležovju imajo velike 
težave, se ne morejo niti za en grob širiti, ker ni prostora dovolj, pri njih pa tega ni, da bi se širili na 
njive, velik zeleni prostor ni v lasti KS-a ampak v lasti cerkve in ga ne morejo uporabljati zato apelira 
na upravo in kogarkoli, kdo bo vodil to akcijo, da se pristopi k temu in s tem omogočimo tistim, ki 
bo želel se žarirati,  to tudi omogočimo.  
 
Sejo župan zaključuje in še enkrat prisotne opozarja, da je jutri, v sredo 17. julija zadnji rok da se 
prijavijo za Luko Koper. Župan Milan Kerman je sejo zaključil ob 23.30 uri. 
 
Zapisnik seje je bil pripravljen oz. zapisan po tonskem zapisu. Seja je posneta na magnetogramski 
trak in se hrani v arhivu Občine Beltinci. 
 
Zapisala:       .  Župan: 
Lilijana ŽIŽEK         Milan KERMAN 


