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OBČINSKI SVET  
OBČINE BELTINCI 

ZAPISNIK 
33. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,  

ki je bila 08.04.2010 ob 18.00 uri, 
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 

 

 

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Martin Duh, Peter Dugar, Jože 
Erjavec, Štefan Ferenčak, Peter Gruškovnjak, Stanko Glavač, Srečko Horvat, Simon Horvat, Ivan 
Mesarič, Ana Nerad, Regina Sraka, Jožica Pucko, Martin Virag,  Andrej Vöröš. 
  
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Jožef Horvat (umrl), Marjan Maučec, Valerija Žalig. 
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predstavnik Nadzornega odbora Občine Beltinci, predsednik Igor 
Lebar, Venčeslav Smodiš-direktor občinske uprave. 
  
SEJO VODIL:  Milan Kerman, župan. 
 
Župan Milan Kerman je v začetku pozdravil vse prisotne in ugotavlja, da je prisotnih  članov 
občinskega sveta. Svet je sklepčen in lahko nadaljuje s svojim delom. V nadaljevanju prebere 
vsebino dnevnega reda 33. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. Dodatno še pove, da 
točke dnevnega reda te seje občinski svet ni uspel predelati oz. obravnavati na prejšnji 32. redni 
seji, ki je bila 30.03.2010, zato se bodo obravnavale nocoj. 
 
Za 33. redno sejo predlaga dnevni red z gradivom in ga prebere. Razprave o vsebini dnevnega reda 
ni bilo, zato ga je župan Milan Kerman dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je  članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: , PROTI: 0. 
 
Sklep št. 465/IV: 
Sprejme se dnevni red 33. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci: 

1. Potrditev zapisnika 31. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci in 9. korespondenčne 
seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 

2. Realizacija sklepov 31. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci in 9. korespondenčne 
seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 

3. Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana. 
4. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
5. Kadrovske zadeve: 

a) imenovanje Občinske volilne komisije Občine Beltinci 
b) imenovanje komisije Občinskega sveta  Občine Beltinci za ugotavljanje stanja po izgradnji 
pomurskega kraka avtoceste in koordiniranja aktivnosti z DARS in DRSC. 
c) predlog za razrešitev predsednika Odbora za urbanizem, urejanje prostora, gospodarsko 
infrastrukturo in varstvo okolja Občinskega sveta Občine Beltinci. 

6. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci-prva obravnava. 
7. Poročilo Nadzornega odbora Občine Beltinci o izvedbi pregleda zaključnega računa proračuna 

Občine Beltinci za leto 2008.  
 
AD 1 - Potrditev zapisnika 31. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci in 9. korespondenčne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
a) Zapisnik 31. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Župan Milan Kerman poda v potrditev  vsebino zapisnika 31. redne seje OS. Svetniki pripomb niso imeli, 
zato ga je župan dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 13 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:ZA: 12, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 466/IV: 
Sprejme se vsebina zapisnika 31. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki in 
vsebini. 
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b) zapisnik 9. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
Župan Milan Kerman prebere vsebino zapisnika 9. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, 
katera je bila izvedena 22.03.2010 glede imenovanja članov posebne komisije za sestavo volilnega imenika 
državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti. Prebere tudi vsebino sklepa št. 450/IV. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato ga je župan dal na glasovanje. 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 13 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 467/IV: 
Sprejme se vsebina zapisnika 9. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani 
obliki in vsebini.  
 
 
AD 2 - Realizacija sklepov 31. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci in 9. korespondenčne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Župan Milan Kerman poda pri tej točki realizacijo vseh sklepov sprejetih na 31. redni in 9. korespondenčni 
seji Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
 
AD 3 - Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana 
 
Pri tej točki dnevnega reda župan Milan Kerman pove, da kot je vsem znano, je v teku del izgradnja 
kanalizacije v naseljih Lipovci in Gančani. Podal je poročilo o priključkih in dolžini izgrajenega sistema teh 
dveh krajevnih skupnostih.  
 
Glede izgradnje kanalizacijskega sistema v Občini Beltinci je prisotne člane občinskega sveta župan seznanil 
s tem, da se bo občinska uprava udeležila sestanka na Državni revizijski komisiji v Ljubljani v petek v zvezi z 
postopkom oddaje javnega naročila za »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in 
varovanje vodih virov na spodnjem povodju reke Mure-dolinska kanalizacija-Kanalizacija in ČN v  Beltincih – 
v postopku sodelujeta dve družbi- njuni pritožbi zoper naročnika Občino Beltinci.  
 
Nato prebere prisotnim pisni odgovor, katerega je podal svetniku Ivanu Mesariču glede vprašanja o 
sodelovanju z Poljsko iz 31. redne seje občinskega sveta ter odgovor na vprašanje Srečka Horvata glede stvari 
na športnem centru v Ižakovcih. Odgovora sta sestavni del tega zapisnika. 
 
Igor Adžič je na 31. redni seji želel izvedeti, kdo je bil izbran kot  izvedenec finančne stroke za pridobitev 
posojila oz. kredita Občine Beltinci. Odgovor je v gradivu nadzornega odbora, ki ga je le-tapredal zapisniško. 
Mora pa še povedati, da so razmišljali o nekaterih izvedencih, ki so zaposleni v LB, vendar se takrat banka ne 
bi mogla še prijaviti na razpis.  
 
Peter Gruškovnjak je postavil vprašanje za povabilo gospoda Horvata, ki bi razložil svetnikom tudi Zakon o 
Pomurju. Le-ta mu je namreč obljubil na nedavnem srečanju, moramo pa mu predlagati vsaj dva termina 
naših naslednjih sej, da si bo rezerviral datum. 
 
Glede razpisa za tribune, je prispel na občino sklep Fundacije za šport, kjer je javljeno, da se na področju 
gradnje športnih objektov (slačilnic pod tribunami) financira 0, zato nismo bili izbrani in je zadeva zaključena 
za nas. 
 
Župan Milan Kerman želi od statutarne komisije odgovor, če je poslovnik občinskega sveta Občine veljaven. 
Posebej naj se preuči 65.člen. Župan zahteva odgovor, kateri člen statuta in poslovnika je kršil, ko je na seji 
pokazal mobilno številko zapisano na list papirja. Martin Duh je na statutarni komisiji zahteval, da se zapiše 
v zapisnik, da je obnašanje župana na seji občinskega sveta zaradi tega neprimerno in smatra, da to ne sodi 
na sejo sveta. V kolikor se zgornji dokumenti niso kršili, naj se na odboru sprejme izbris tega stavka iz 
njegovega zapisnika. 
 
Odboru za družbene dejavnosti je na zadnji seji povedal, da je vabilo za prve dni v mesecu maju na 
praznovanje občine Ujazd na Poljskem. Zaprosil je tako odbor za družbene dejavnosti kot prosi tudi prisotne, 
da mu najkasneje do 13.04.2010 podajo imena treh članov oz. oseb, ki se bodo skupaj z njim udeležili tega 
praznovanja.  
 
Problemi na regionalni cesti Beltinci-Lipa in sicer kateri so ti problemi. S strani ministrstva za promet, 
direkcija za ceste, prometni tehnični sektor je občina dobila  25.03.2010 dobili odgovore na vprašanja v zvezi 
s tistimi vprašanja, kot so zaprosili Ivan Mesariča, Srečko Horvat, Peter Gruškovnjak in še nekateri drugi 
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svetniki – prisotnim prebere odgovore navedenega ministrstva. Poziva, da se odbor za varnost v cestnem 
prometu in odbor za prostorsko planiranje sestanejo in proučijo kaj in kako na tej stezi, da se na občinskem 
svetu lahko sklepi sprejmejo – vendar pa bo potrebno skupaj delati z MO Murska Sobota (kolesarska steza 
Lipovci-Murska Sobota). Zavedati pa se je potrebno, kaj je poleti, ko je žetev, kaj je jeseni ko je koruza in kaj 
je s pridelovalci, ki imajo dostop na svoja kmetijska zemljišča s teh strani oz. s kolesarske steze.  
 
Župan Milan Kerman še pove, da so imeli kar dva sveta regije med obema sejama občinskega sveta. Na teh je 
bila obravnavana problematika Pomurja: poročilo socialno-ekonomskega položaja v Pomurju iz katerega 
izhaja, da je v Pomurju zaposlenost trenutno 21,1 %, v Sloveniji 10,6 % kar pomeni, da je to kar precej, v 
Beltincih je nezaposlenost 21,9 % po podatkih Zavoda za zaposlovanje Murska Sobota – največja v Rogašovci, 
kjer je 30,2 %, najmanjša pa 15,4 % ki je v Veržeju, 1300 oseb je v programih javnih del. Poda glavna 
področja dela, ki jih je Svet regij izvedel v lanskem letu ter projekte, ki so se razvijali – projekt pomurske 
vodooskrbe, projekt spremljanje socialno-ekonomskih gibanj v Pomurju ob racionalizaciji Zakona o Pomurju.  
 
Nadalje še pove, da je bil včeraj prisoten na 3. tematski seji Združenja občin Slovenije na Ministrstvu za 
gospodarstvo, obravnavali so kar nekaj točk – gospodarska središča, turistična problematika, črpanje 
evropskih sredstev in trajnostni razvoj. Župan Milan Kerman je zelo podrobno podal vsebino vseh teh 
obravnavanih tematskih točk.  
Osnovno namreč ter vodilo ministrstva je, da se gospodarska središča in dogajanja usmeri od zidov k znanju, 
kar pomeni, da se programi, ki bodo razpisani nagibajo k dodani vrednosti, inovativnosti in zelo malo k 
zidovom – znanje bo potrebno pripeljati. Ta usmeritev kot je povedal g. Eržen je, da se naj v lokalnih 
skupnostih in predvsem daje pobude, ki bodo prinesle več znanja, več višje kakovostnih delovnih mest in 
manj graditi. Ustanavljali se naj bi konzorciji firm, ki se bodo prijavljali na razpise in bodo morali zadostiti 
referencam – lahko bo včlanjena tudi občina, saj se sama ne bo mogla prijaviti kot partner v konzorciju pa 
lahko.  
Vse prisotne je ob koncu svoje točke pozval k udeležbi sprejema in predavanja murskosoboškega škofa msrg. 
dr. Petra Štumpfa, ki bo v sredo, 14.aprila v grajski dvorani na tematiko o Jožefu Kleklu st.  

 
 
AD 4  - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Martin Duh daje prvo pobudo županu, ki je dobronamerna, da se naj na občinskem svetu obnaša kot treba 
ki naj upošteva kodeks vzornega, krščanskega obnašanja, o tem je govoril takrat na komisiji in to predlaga 
tudi sedaj, da naj se obnaša kot se spodobi. Noben župan se v tej sredini namreč ne obnaša tako, da bi neke 
manevre in telefonske številke kazal. Če ga pestijo kakšne težave niso oni kompetentni za reševanje tega, 
ampak naj se obrne na druge institucije, ki veljajo v tem kulturnem svetu. Drugič, kar svetniki ne vedo, 
razen treh. Namreč na komisiji za statutarna vprašanja je klečal pred njim. Verjame namreč, da noben 
župan ni nikoli klečal pred svetnikom in držal roke skupaj in prosil odpuščanje. To je po mnenju Martina 
Duha obnašanje majhnega otroka Občinski svetniki niso krivi za telefonske klice, vsaj zase lahko to pove. 
Daje pa nadaljnjo pobudo, da naj občinski svet ustanovi oz. izvoli komisijo za izgradnjo manjkajočega 
obrambnega nasipa med Melinci in Ižakovci. Omenjena komisija je nujno potrebna, ker so občina in 
občinske institucije namreč po njegovem mnenju nezadostne in neprimerne, da bi to speljale. Trenutno se po 
zborih, gasilskih zvezah na Melincih pojavljajo vprašanja o tem in se tolmačijo zadeve, ki se niso dogajale. 
Občina Beltinci ni nikoli v imenu župana, v imenu občinske uprave, v imenu odbora za urbanizem, v imenu 
občinskega sveta dala zahtevo državi in državnim institucijam, da naj to izgradi. Pokaže dokument, ki je šel 
do poslancev in ga prebere: češ da krajani Melinec in nekateri občinski svetniki občinsko upravo nenehno 
opozarjajo na nevarnost, ki preti zaradi manjkajočega nasipa in zahtevajo, da se izvedejo ukrepi. Nekateri 
svetniki-to je namreč bil on, torej si ga on osebno le želi, sprašuje Martin Duh župana? To zanj ni primeren 
apel in si to on tako razlaga. Občina z občinski svetom, odbori in upravo bi morala to predlagati in iz tega 
vidika predlaga ustanovitev omenjene komisije, ki bo pristojna za reševanje te zadeve. Če bi namreč taki apeli  
vrstili za časa izgradnje AC, ko je bila možnost, vendar se takrat (sam nima informacije o tem) ni naredilo na 
občinski upravi pravočasno. Postavlja vprašanje županu, kako bo izvedena usmeritev potrebne zemlje za 
cesto-služnostno od križišča Melinci_Odranci proti Bistrici. Saj vemo da je pred 4 leti občina odmerila 
potrebni del zemlje, ki je bila zasedena s strani ceste. Ocenjuje, da je bila tista meritev nepotrebna, 
samovoljna zato župan in občinska uprava in predsednik odbora za urbanizem in takratna svetnica, ki je bila 
s strani Melinec v občinskem svetu,  nosijo vso odgovornost in krivdo za to. Niso bile upoštevane pobude in 
predlogi članov Melinec in sveta KS Melinci, podpisa vsi lastnikov, razen tistih, ki so v Odrancih. Občina je 
samovoljno zasedla tisto kar je rabila, ni pa upoštevala predlog krajanov, na prejšnji seji pa so lepo slišali, da 
se mora služnost ljudem oz. krajanom takoj vrniti v drugi obliki če je bila odvzeta in tu je bila odvzeta 
služnostna cesta in se ni uredilo. Tu je okrog 50 mejnikov, katerih stane eden nekje  50,00 evrov in za ta 
denar bi se lahko kupila zemlja. Tu je vsa odgovornost na županu in ostalih dveh, katera je že prej omenil. 
Lepo bi namreč bilo, pove Martin Duh še, da bi NO ugotovil, kakšni stroški so to bili in kdo jih bo povrnil. 
 
Župan Milan Kerman ponovno zahteva od statutarne komisije, da mu pove, kateri člen statuta, kateri člen 
poslovnika je s svojim obnašanjem kdaj koli kršil. V kolikor ne  bo ukrepal, bo sam ukrepal po svoje drugače 
in bo tudi nekdo osebno odgovarjal za klevetanje. Bo tudi tisti obtožen po 63. členu ustave tega, da vnaša 
nemir, da s klevetanjem župana dela  razdor. V 63. členu ustave namreč lepo piše, kje, kdo, kdaj  in kaj 
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lahko reče. Martin Duh kot član statutarne komisije se verjetno zaveda, da mora skrbeti za statut, poslovnik, 
pravilnik in zakonodajo. Zahteva, da se to naredi!   
O tem, da občina ni nič naredila, bo Martin Duh dokazal, doda župan, kajti dokazi so v občinski upravi. Kar 
je v moči občinske uprave se je naredilo. Martin Duh je njega na seji eno leto nazaj marca meseca vprašal, 
čigav sklep je bil, da je on kot župan lahko sploh poslal pisno zahtevo vsem pristojnim. Odmeritev se bo 
opravila v skladu z zakonodajo. Proti zakonodaji meritve in nakupov ne more župan narediti, to je dejstvo. 
Ker pa je to bilo že v mandatu, ko je bil član občinskega sveta tudi Martin Duh in ni pritiskal  dovolj oz. ni 
rešil. Sedaj pa ta župan mora reševati to, kar on kot takratni svetnik v tistem mandatu ni rešil kot 
predsednik odbora za kmetijstvo (1998-2002). Takrat je bilo to delano in ne sedaj. 
 
Martin Duh daje repliko županu Milanu Kermanu – ga je opozoril na njegovo vedenje. Glede ceste je točno 
kot je povedal, je bilo v prejšnjem občinskem svetu in se župan Milan Kerman kot takratni svetnik ni zavzel 
za njegove predloge/probleme, to je tudi res in to tudi želi povedati. Je pa res, da takrat tehnike ni bilo še, ni 
bilo toliko geometrov ampak izpostave na sodiščih oz. zemljiški knjigi. On sam ni imel možnosti videnja, kje 
je meja bila. Takratni župan je namreč trdil, da občina ni zasedla privat zemljišč, ampak je in bodo videli kaj 
je z leve strani (tudi tam je prekoračena mejna črta). To je že več kot 10 let in je vmes nekdo drugi zastopal 
krajane Melinec in se ni nič naredilo. Sedaj je nastala dvojna meritev (1 meter in sedaj 3 meter) in je sedaj 
100 mejnikov preveč. Če bi se mnenje krajanov upoštevalo, do tega ne bi prišlo. Zato ne odstopa od svojega 
predloga in predlaga da NO ugotovi vrednost in naj odgovorni odgovarjajo za to.  
 
Župan dodaja, da prva meritev sploh ni bila dokončana, kot je sedaj ugotovljeno, saj niso vsi podpisali, da bi 
se lahko meritev opravila in tistega stroška ni bilo. Ko se bodo mejniki postavili bo pa z novo tehniko urejeno 
in bo določeno meje, ki so potrebne.  
Glede nasipa pa župan pove, da so z ministrstva že zaprosili na izpostavo v Mursko Soboto, kolikor je izvedel, 
da povedo, kako je z nasipi in se bo od ministrstva dobilo odgovor in bo odgovor naslednjič prebran 
prisotnim. Komisija se lahko ustanovi, vendar občina nima pristojnosti-v državnem lokacijskem načrtu-
projektih državnega značaja nima pristojnosti-pritiskamo pa stalno. 
 
Venčeslav Smodiš glede nasipa občinskemu svetu poda kaj vse je bilo v korespondenci s strani občine 
narejeno glede vodnega nasipa. Martin Duh je imel namreč le enega izmed dopisov urgenco (18.03.2009). Vsi 
dopisi (3 so bili doslej poslani) četrti bi šel ta teden, vendar pa je župan povedal, da se odgovor že pripravlja s 
strani ministrstva, tako da le-ta še ni bil poslani. Martin Duh je prebral, da nekateri svetniki in krajani 
Melinec opozarjajo, seveda to je bilo zapisano v enem izmed dopisov. To pa ni bil, kot je že prej dejal edini. V 
prvem dopisu je napisano, ker je občinski svet zahteval-saj se je o tem na seji tudi res razpravljalo. Prebere 
sestavo vseh dopisov (03.02.2009, urgenca 3.2.2010), ki so bili doslej poslani na navedene institucije.  
 
Martin Duh želi dati repliko direktorju Venčeslavu Smodišu. Pove, da noče komplicirati, vendar če se že kaj 
bere se naj decidirano pove vse, kar se je zgodilo in ne le delno. 19.januarja 2009 je razpravljal na seji, drugi 
teden so na svetu KS Melinci sprejeli ustrezne sklepe, vendar iz tega ni bilo narejeno (prebere sklepe sveta KS 
Melinci – ni bila narejena študija poplavne varnost KS Melinci pred naraščajočo Muro), 2006 so bile zadnje 
poplave, kjer so gasilci reševali – res je bila požrtvovalnost – od takrat do sedaj na občini ni naredil nihče nič 
na občini- razen ko je pismeno on zahteval. To naj se javno pove. 
 
Župan Milan Kerman pove, da je občina sodelovala na seji z ministrom za okolje in prostor, gospodom 
Janezom Podobnikom, ki je v Črenšovcih obljubil, da se bo sedaj gradil ta manjkajoči nasip. Med 
ministrstvom za okolje in ministrstvom za promet je bil podpisan protokol, da se vsa zemlja iz AC vozi na ta 
nasip. Občina Beltinci nima pristojnosti  stvari delati kot Martin Duh zahteva. Zahtevala pa je občina od 
države, da naj takoj pristopi k reševanju tega. Martinu Duhu ponovno pove, da je občina delala kar lahko in 
tisto, kar lahko, lahko dela. Državnega projekta ne sme izvajati, niti financirati, saj nima sredstev, študije so 
državne in ne občinske študije. Vendar Martin Duh vztraja pri svojem. Župan ga prosi, da ga ne prekinja in 
naj ga posluša kot je on poslušal v razpravi. Poplavno študijo tega področja je moral investitor pri pridobitvi 
koncesije narediti, če pa država pri podelitvi koncesije ni zahtevala, občina ni tista, ki lahko nekaj diktira  
državi, kaj mora od koga zahtevati. Občina pa je v vseh dopisih v svoji korespondenci obvestila tudi poslance.  
 
Ivan Mesarič  daje repliko, saj je prestrašen. Dejansko kot svetnik o tem nič dosti ne ve. Mirno je spal, 
vendar pa je taka stvar grozilna (manjkajoči nasip), marsikaj lahko odpusti, ampak da ta spoštovani zbor -
občinski svet ni bil o tem obveščeni in o tem opozorjen razen od Martina Duha in Andreja Vöröša. Ta praksa 
kot jo je župan na tej seji ubral in jih je res zelo nazorno in široko obvestil o mnogih stvareh, aktivnostih – 
mora reči da je dobra praksa. To je namreč v tem mandatu tega sveta manjkalo – danes so informirani za kar 
600 %. Manjkajoči nasip je problem in niso bili dovolj obveščeni o tem. 
 
Igor Adžič se čuti – bo obrazložitev vprašanja- pozvanega in izzvanega kot predsednik statutarne komisije, ki 
je bila tolikokrat omenjena. Sestala se je 16 krat, župan je bil tudi prisoten večkrat, usklajena je bila z 
direktorjem občinske uprave, saj je bila želja, da se uskladi poslovnik občinskega sveta, ki je potreben in 
pomeni bonton taki in drugačni. Mora povedati, da dialogi na sejah komisije, osebnih obračunavanj ni bilo in 
tega ni dovolil saj so delovali kratko in jedrnato, sodeloval je z direktorjem občinske uprave in je zadovoljen z 
delom svoje komisije. Razočaran pa je nad tem, kar se danes namreč indirektno nakazuje, da bi morali 
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pojasnjevati. Akti so veljavni, njihova splošna kultura je, da spoštujejo akte. Težko mu je, kar ga župan 
sprašuje, naj mu razloži, kaj je s tem mislil. 
 
Župan Milan Kerman mu pove, da je postavil vprašanje, naj na svoji seji (eden člen v poslovniku ima 
zapisano, da župan določene stvari lahko zahtevala od komisije), torej naj mu le-ta ugotovi, če je poslovnik še 
veljaven in v tem duhu 65. člena (celotni) poslovnika. Posebej pa še, kateri člen poslovnika in statuta je kršil 
s stavkom, ki ga je Martin Duh zahteval, da je zapisan v zapisniku. V kolikor ni kršil nobenega člena, se naj 
stavek prekliče oz. se komisija za statutarna vprašanja distancira ali pa ne distancira od tega stavka.  
Igor Adžič daje predlog, ko je v zadnjem obisku Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
obiskal gospe Bojana Košnik v sodelovanju z Nežo Vodušek, ki se ukvarjajo tam z bontonom in protokolom, v 
duhu dobronamernosti in nobenih negativnih misli in ničesar osebnega, da bi se povezala občinska uprava 
(preda direktorju dopis) in bi se pozanimali, koliko stane izvedba seminarja oz. izobraževanja na to tematiko. 
V občini imamo zelo dosti društev, smo občina z veliko kulturno in turistično ponudbo, raznorazne prireditve 
na visokem in nižjem nivoju, tudi krajevne skupnosti, občinska uprava in nenazadnje občinski svet in bi na 
to tematiko se lahko širše sestali in  si pridobili ustrezna znanja. 
Dodatno postavlja vprašanja – glede na odgovor Fundacije za šport – ne vidi, zakaj je občina izpadla iz 
razpisa, saj meni, da smo imeli kompletno dokumentacijo. Glede na to, kakšna sredstva so dobila nekatere 
druge občine, meni, da se nekdo iz naše občine dela norca – ne zdi se mu to normalno (drugi so si okoli 
200.000 evrov), zakaj so nas zavrnili ali je možno se pritožiti, sam je izredno žalosten, da sredstev občina ni 
dobila. Sredstva so razdeljena do leta 2012 – oktobra 2012 bo šele razpis – vir nam namreč izpada.  
Župan Milan Kerman prebere dopis oz. sklep o zavrnitvi sredstev kot odgovor Igorju Adžiču. Občina Beltinci 
je namreč dobila skupno 9 točk – v 27. členu pravilnika je določeno, da se uvrstijo v izbor programi kateri 
imajo najmanj 20 od 26 točk. Igor Adžič pove glede velike investicije (obnova umetne trave v Lipovcih), zadeve 
se nam namreč kopičijo. Tudi Ivan Mesarič pravi, da je občina dobila slabo ocenjeno projekt.  
Igor Adžič še pove, da so ga starejši občani občine Beltinci namreč opozorili (vsaj 10), ki so v petdesetih letih 
sodelovali pri izgradnji kulturne dvorane. Tokrat namreč že tretjič sprašuje o ceniku in pravilniku za 
koriščenje dvorane. Številni krajani so ga opozorili, naj na svetu predlaga, da se dvorana ne spreminja  v nek 
gostilniški objekt (na nikogar konkretno ne misli), naj dvorana služi  filmu, kulturi, glasbi in plesu. Težko se 
bo namreč v časih kot so iskali sredstva za obnovo dvorane.  
 
Glavač Stanko opravičuje Marjana Maučeca, ki je odpotoval in se ni mogel udeležiti nocojšnje seje. Dal mu je 
predlog, ki pravi, da glede na spremembo zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov predlaga, da 
občinski svet sprejme pobudo oz. da se sprejme sklep o prenosu kmetijskih zemljišč iz lasti sklada na občino 
Beltinci (21 parcel) ter orto foto za posamezno parcelo. Predlaga tudi to za njihovo KS pri industrijski coni in 
bi bilo treba to urediti – dati zahtevo, to je dobra pobuda.  
Druga pobuda, da podpisani svetniki-člani občinskega sveta soglašajo z ukinitvijo industrijske cone na 
vzhodnem delu k.o. Beltinci in uvedbo nove industrijske cone k.o. Lipovci  in sicer za gradnjo železniške 
proge in logističnega centra. S tem so se  strinjali tudi člani odbora za gospodarstvo, podjetništvo, drobno 
gospodarstvo in turizem. Stanko Glavač preda dokumentacijo.  
 
Župan Milan Kerman želi povedati oz. ponoviti kot je že povedal. Čudi ga, da se odbor za gospodarstvo, 
podjetništvo, drobno gospodarstvo in turizem strinja s tem predlogom. Na zadnji seji so o tem razpravljali, saj 
je edina zadeva, da lahko tu nekaj odpre in začne s svojo dejavnostjo. Pokaže pismo o sodelovanju za to 
parcelo je podpisano – na odboru za gospodarstvo je pismo tudi prebral, tako da so se člani odbora s tem 
seznanili. Pismo o sodelovanju – poslovni interes OO Ekoščit je, da investira v izgradnjo industrijske cone ob 
obstoječi ČN v Beltincih in s tem v razvoj občine. Interes tega podjetja je, da najde še druge primerne lokacije 
za širitev. Kot je povedal na odboru za gospodarstvo v tem pismu piše, da bo za objekte podjetje zagotovilo 
vsa sredstva za izgradnjo proizvodnih sistemov in vso komunalno infrastrukturo brez našega občinskega 
vložka. Proizvodni sistemi so visoke dodane vrednosti, za tem pismom stoji Inštitut za sonaravne tehnologije 
prof. dr. Igor Emri, član SAZU Slovenije. Za tem pismom o nameri stojijo osebe (pokaže fotokopije 
dokumentov), ki so se oglasile na občini in imamo nekaj konkretnega. Torej predlaga, da dobro premislijo. 
Vložki v to industrijsko cono so že bili. Ali bomo s spremembo tega 100 % dobili ind. cono pri Lipovcih-kje je 
zagotovilo? To moramo držati, to cono, edina je, ki jo lahko ponudimo. Imamo podpis ministrstva za 
kmetijstvo, če se temu odpovemo v Beltincih, da bomo dobili potem tisto cono v Lipovcih sigurno. Če jo damo 
vstran ostanemo goli in bosi. Občine se borijo za dodatne industrijske cone. To kar se je težko priborilo v kar 
tridesetih letih bomo sedaj kar z nekaj podpisi vrgli vstran? Določeni ljudje ki so prodali svoje parcele z 
namenom, da bo razvoj. Janez Senica je razložil na odboru za gospodarstvo, tudi predstavnica ZEU Murska 
Sobota je dodala, da je ta cona nastajala že v veliki občini Murska Sobota, ko se je hotela tu graditi Panonija, 
a do tistega ni prišlo. Se bomo na lahek način temu odpovedali. A smo pripravljeni pred občani Občine 
Beltinci povedati,  da v Beltincih nič ne bomo delali. Na to je treba biti pazljiv in počakati s takim 
sprejemanjem sklepov. Nima pravice glasovanja, vendar naj povedo občanom, da ne bo z razvojem v Beltincih  
nič. Stanko Glavač je na zadnji seji lepo povedal, kako je potrebno v občino pripeljati razvoj in delovna mesta 
Nocoj pa vloga, da naj se to kar odpiše. Tega ne razume. Sam bi zelo dobro razmislil in si dal čas. Postopek 
spremembe namembnosti je stal – vložena so sredstva, vložena sredstva za infrastrukturo. Nekdo stalno trdi, 
da lokacija izven AC ni zanimiva. Potencialni investitor, če bi torej tako mislil, pisma o sodelovanju ne bi kar 
tako podpisal in še za to lokacijo pri ČN v Beltincih. Tujec je in želi v gospodarski razvoj naše občine vložiti. A 
bomo sedaj prenesli v kmetijska zemljišča in razprodali po kakšni ceni? Tudi to bo potemtakem moral NO 
pregledati, koliko izgube bo narejeno, če bo občinski svet spreminjal namembnost zemljišč pri ČN, enako kot  
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predlagal Martin Duh za mejnike in nepotrebne odmere. Po drugi strani ga vedno sprašujejo za delovna 
mesta.  
 
Peter Gruškovnjak želi povedati, da je do tega prišlo čisto preprosto, saj so o določenih vprašanjih oz. 
vsebinah bili premalo obveščeni. Govorilo se je na odboru za gospodarstvu o treh različnih conah – podpisali 
smo pismo o nameri za Luko Koper, se tam delale velike ideje in projekti in do tega sklepa oz. predloga ni 
prišlo na zadnji seji odbora ampak na predzadnji, vendar tam župan ni bil prisoten. O tem so se pogovarjali 
in nekako je bilo zavzeto stališče, da je bolj primerna lokacija pri AC. Do zadnje seje za gospodarstvo tudi ni 
bilo predloženega nobenega pisma o nameri za tisto lokacijo. Vsi so hodili k županu in niso nič konkretnega 
prinesli. Sedaj je prvo pismo o nameri, človeka interesenta, ki je resen in takega jemlje tudi on resno, vse do 
sedaj pa ni bilo nič. Niso vedeli za celotno korespondenco, koliko je bilo zajeto za industrijo za časa MO 
Murska Sobota, koliko je občina odkupila zemljišč, niso tudi imeli informacije, da ni mogoče to zemljo 
prenesti v kmetijsko, to je dobljena bila na zadnji seji pred prejšnjo redno sejo sveta. Če bi to prejšnja seja 
bila zaključena bi se o tem takrat pogovarjali, zato to niso mogli povedati. Se strinja z županom Milanom 
Kermanom, da se je sedaj, po novo nastali situaciji potrebno ponovno sestati, resno se pogovoriti. Meni, da 
nikomur v tej dvorani ni v interesu, da bi investitorja ne bi sprejeli. Vsebina sklepanja bo šla v pravo smer in 
razvoja občine.  
 
Igor Adžič je pozorno poslušal razpravo. Razume županovo zaskrbljenost, vendar pa so slišali besedo – 30 let 
– v tem času ni prišel noben investitor in to je zastrašujoč podatek. Vendar mora povedati, da se naša občina  
kmetijsko pripravlja naprej (leta 2007 je o tem že dobil odgovor). Javnosti danes pove z vso odgovornostjo, da 
s projektom Luka Koper ob železnici v k.o. Lipovci ne bo nič. Ministrstvo za kmetijstvo ne bo dovolilo »sivilh 
lis«, ki pomenijo, da ne bo več kot ena industrijska cona. Ne bo se oziral na nikogar ampak na svoje znanje, 
vire in sposobnosti. V Lipovcih se namreč pojavljajo potencialni investitorji iz visoko rastočih podjetij – iz 
Japonske in Izraela, ki so z ministrstvom za gospodarstvo že vzpostavili stike. Županova pobuda je resna in 
dobro, da je odreagiral in zadeve predstavil. Sam bo glasoval o tisti gospodarski družbi, ki bo prišla v našo 
občino z zavezujočim aktom, ki ga bo pripravila občinska uprava in mu bo dala neko pravno in finančno 
podlago, da bo to uresničljivo. Bo predlagal sklep, da bo dokumentarno krito in da bo dobil garancijo bančno. 
Kjer bodo investitorji prvi pridobili ustrezne akte tam se bo gradilo najprej in odpiralo delovna mesta (ali pri 
ČN ali k.o. Lipovci). Kar nekaj priložnosti je občina zamudila – odšlo je podjetje Gomboc iz naše občine, niti 
centa ni občina dala pri gradnji doma za starejše in še bi lahko našteval (tudi dvema privatnikoma, ki sta 
hotela graditi pri ČN takrat niso bili sposobni narediti cesto kar je bilo obljubljeno). 
 
Župan mu replicira v smislu, da on ni kriv za to, da je podjetje Gomboc odšlo iz občine. Bili so zbori krajanov 
Beltinec proti gospodu Gombocu, to je treba razčistiti. Vsako leto ko so se pogovarjali, da  bi naredili cesto je 
bilo iz proračuna izbrisano. Povedal je, da se zanimata dva domača podjetnika za to lokacijo, povedali pa so 
mu, ko bo imel oprijemljiv dokument naj pride z njim na sejo ne prej. Torej se nikakor ne strinja, da se samo 
krivi vse po vprek njega in občinsko upravo.  
 
Ivan Mesarič ga je poslušal pozorno na odboru za gospodarstvo in je mislil, da bo o tem obvestil tudi občinski 
svet. Danes je bil malo žalosten da v njegovem bogatem govoru tega ni bilo. Kar je predstavil Stanko Glavač 
je bila pobuda, ki jo je med drugimi podpisal tudi sam (tudi njegova ideja bi naj bila). Na odboru mu je jasno 
povedal, saj ga je hotel izbezati iz brloga, da pride na dan z temi industrijskimi conami, da dobijo od njega 
korespondenco. Prvi sklep odbora je bil že pred časom, da občinska uprava pripravi kako je z industrijskimi 
conami v naši občini. V bistvu ima občina kar 3 cone (pri ČN v Beltincih, nekaj malega pri Granaru, za 
Šparom in v k.o. Lipovci), torej nekaj zazidljivo, nekaj še v proceduri. Zadnjič je direktor Komune, Janez 
Senica zapisal nekaj dejstev in stavkov na papir glede industrijske cone v Beltincih. Sam smatra, da je to bil 
kot neke vrste novorojenček v beltinski politiki. Tega še ni bilo doslej, da bi dobili črno na belem in so bili 
vzhičeni. Mislil je, da bodo svetniki tudi to dobili, med seboj se o tem niso pogovarjali, saj je čakal, da bodo 
ostali tudi prejeli tisti dopis. Sprašuje se, po tistem kar je župan predstavil, če ima kdo, tisto, kar pač moški 
mora imeti, da bo glasoval za tisto, kar predlaga Stanko Glavač, potem ga beltinska politika pač izbriše. To je 
nekaj konkretnega prvič. Ga pa je Igor Adžič podučil, da je potrebno počakati, da uprava z županom izvede 
proceduro. Ima torej župan proste roke. Prvič v svojem mandatu ima možnost izvesti vendar je precej 
zahtevna. Predlaga da s tem predlogom počakajo, vendar pa ko bo aktivirano pri AC bodo tam težje stvari šle. 
Kot lokalni politik si ne more privoščiti, da bi tako ponudbo, ki bo postala tisto ta pravo, bodo težko šli mimo 
tega. Želi županu, da uradno kar lahko seznanja občinski svet, da odbori pregledajo in o tem se pomenijo in 
vsi prevzamejo odgovornost (to je prevelika stvar). Stanku in podpisnikom predlaga, da se naj ne zaletijo, to 
ni bil namen, vsaj z njegove strani ne. Županu je hvaležen za to, vendar ne bo ga prej nihče prepričal, ko 
bodo procedure končane.  
 
Župan Milan Kerman poda odgovor Ivanu Mesariču, da ni dal tega na dnevni red, saj je pričakoval vprašanje 
in pobude – torej intuicija. Zaveda se tega, da je to pismo o sodelovanju, vendar pa če je človek dvakrat prišel 
na občino in vsaj dvakrat telefoniral za določene zadeve, potem ni tako, da ne bi. Janez Senica je predstavil 
na odboru glede cone ob ČN, saj je on na tem od začetka delal in ima največ znanja na tej industrijski coni. 
Zato ga je župan zaprosil, da pripravi za odbor, kaj se je korespondenčno dogajalo. On je tisto pripravil ob 
svojem delu.  
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Stanko Glavač  pove, da se ne spreneveda, ampak tudi stališče KS-a je bilo (o tem je občina tudi obveščena) z 
večino glasov, da predlagajo cono v sklopu AC, torej drugo lokacijo. Nikakor pa niso proti razvoju, to mora še 
dodati. Sprašuje se o lokaciji, ali ni bolje najti katere druge primernejše? To je edini prostor, kjer je še zeleno 
v Beltincih, naj gredo in vprašajo tiste krajane v t.i. »dolnjem koncu«, če so za to, da se tam pozida. On kot 
predsednik in svetnik iz KS Beltinci zastopa krajane. Tam je možno dobiti vsa zemljišča tudi za te namene, 
postopek se lahko izpelje, da ne bo raztrošena industrija na vseh koncih in krajih. KS je svoje mnenje 
povedala. Župan Milan Kerman doda, da je možnost tudi izvedbe referenduma za to. 
 
Peter Dugar pove, da se razpravlja o zadevah, ki se tičejo vseh nas, naših prihodnosti in normalno je, da si 
vsak župan želi pripeljati investitorja v svoj kraj. Ampak se strinja z vsemi predhodniki, ki so replicirali na to 
tematiko-torej dokler ni garancije je to le govorjenje z lepimi besedami. Spominja prisotne, ko so imeli na seji 
predstavnike Luke Koper. Vsi so bili pod stresom, kako pristopiti k tisti stvari, imeli so celo garancijo 
ministrstvo za okolje. Imamo industrijsko cono v Beltincih pripravljeno, naj investitor kar pride, strinja se s 
tem, da se s to zadevo počaka ampak hoče dodati še to, da je treba za vnaprej pretehtati. Pri Lipovcih se 
lahko ustvari dosti večja industrijska cona kot jo imamo v Beltincih. Župan naj pelje postopke z potencialnim 
investitorjem naprej in šele čez čas se bo pokazalo, če so resni ali ne. Dokler ni garancije, so to vse lepe 
besede, verjemimo in bodimo pozitivno usmerjeni. Naloga občinske uprave z županom je, da uskladi z odbori, 
da se seznanijo s stališči pristojnih ministrstev.  
 
Župan pove, da spoštuje njegovo mnenje, kljub temu pa na Svetu razvojne regije, kjer je bil prisoten sekretar 
gospod Andrej Horvat in je jasno vprašal, ali imamo v občinah vse pripravljeno za investitorja, da bo prišel in 
lahko že delal. Investitor ne čaka. Zakon o Pomurju ne bo čakal-2015 je konec.  
 
Anica Nerad premišljuje tako, da je industrijska cona že več let, kaj je torej temeljni vzrok, da do sedaj ni bilo 
nobenega investitorja, da bi lahko gradil, delal. Vsi občani čakajo, kar se bo dogajalo, če se bo razvijalo. 
Podpira investitorja, bodo se odprla nova delovna mesta in če je ta industrijska cona pripravljena kar nekaj 
časa.  
 
Štefan Ferenčak ni želel pri tej točki razpravljati, ker je o tem že bilo govora oz. je o tem že govoril na kar 
nekaj sejah sveta. Tudi z obžalovanjem ugotavlja, da tako resna zadeva, ki se tiče razvoja delovnih mest se 
obravnava vzporedno. To je področje, ki si zasluži mogoče posebej točko s celotno vsebino, ker ni časa, se 
čudi da so poskusi, kako to prekiniti oz. izločiti iz opcij, ki jih občina trenutno ima oz. se pokazala možnost – 
to kar vsi pogrešajo, kritik je bilo dosti glede novih delovnih mest. Dejstvo je, da je potrebno občanom odkrito 
povedati, da imamo eno cono, v katero je vloženega ogromno denarja, ostalo ni nič naše. Če hočemo kot 
lokalna skupnost nekaj na tem področju narediti, se samo lahko odločimo, če hočemo narediti ali nočemo – 
torej ali potrebujemo nova delovna mesta ali ne. Mediji skoraj vsak dan govorijo o brezposelnosti in kje bodo 
službe iskali. Glede zemlje je tudi že povedal svoje mnenje – dejstvo in realnost je da zemlja ne more več 
naših ljudi prehraniti – današnji človek potrebuje oz. rabi alternativo. Iz te zemlje pri ČN bo zelo majhno 
število ljudi lahko živelo, kaj pa ostali, kje bodo ostali delali, če bomo samo čakali. Nikomur še nikoli ni nič 
padlo z neba in nikomur ni bilo nič podarjenega. Danes je tudi zelo pomemben čas in hitrost odločitev. 
Žalostno je, da se vedno pregovarjajo okrog tega in že zdavnaj bi ta obrtna cona lahko zaživela, če ne bi v 
občinskem svetu bili preveč negotovi. Če hočeš nekaj imeti, moraš ustvariti pogoje za to – to verjetno 
ekonomisti, ki so med člani občinskega sveta tudi nocoj prisotni, verjetno dobro vejo, da je temu tako. Upa, 
da je to potencialni resen investitor in da bo ostal v naši občini – počakati je potrebno. Je tudi član odbora za 
gospodarstvo in o tem, da bi se naj ta cona črtala pri ČN Beltinci ni bilo na seji glasovano. O tem predlogu 
glasovati kot se predlaga, je vredno tehtnega premisleka. Poziva vse prisotne k razumu, saj imamo le eno 
obrtno cono pri ČN. 
 
Peter Gruškovnjak na splošno glede celotnih razprav želi povedati, da po podpisu pisma o nameri državnega 
podjetja Luke Koper, dveh županov in treh ministrstev prejšnje Vlade RS, po tistem je bilo na ministrstvu za 
gospodarstvo umestitev logističnega centra v projekt »Oko« umaknjeno z lokacije Bakovci (predlog MO 
Murska Sobota) in je bil sprejeti ta lokacija pri silosih v Lipovcih. Politika, ki sedaj vodi državo ni namreč 
zainteresirana, da bi izpeljala, da bi bil to državni lokacijski načrt in občina kot lokalna skupnost danes ne bi 
s tem imela nič. Prejšnji ministri so pripravili zadevo tako daleč da celotni projekt bi postali državni lokacijski 
načrt in širši interes in ne ozki interes, ampak se je politika na nivoju državo menjala, le-ta posluha za ta del 
države nima, ko bo konec tega zakona o Pomurju, bodo videli, da so odpeljali samo za slabo, za konkretna 
dejanja in razvoj gospodarstva, stabilizacije in napredek pomurske regije pa nič.  
 
Srečko Horvat želi povedati, da bo pozneje nadaljeval s točko »pobude in vprašanja« pri kateri tudi so. Radi bi 
povedal tudi nekaj stavkov v  debati, ki se je pri tej točki razvila. Vsi, ki bi sedaj radi, da se podpis uveljavijo, 
da se cona pri ČN v Beltincih ukine in se začne neka tretja ali četrta industrijska cona odpirati. Vsi so za 
strašen razvoj občine in tako naprej, ampak podjetnik z denarjem je prišel v občino in bi rad delal v edini 
veljavni obrtni coni v občini, vse druge niso naše. Oni bi se sestajali po razno raznih odborih in kupčkali 
kakor kateremu kaj prija in kaj ne glede con. Gospodje, ki bi radi naredili v naši občini, pa bodo šli drugam, 
oni pa si bodo po odborih in komisijah svoje sejnine pobrali in občanom je treba povedati, kaj jim je interes.  
 
Martin Virag daje repliko, na prej povedano glede industrijskih con v Beltincih. Obrača se na krajane 
Beltinec, saj dejansko obljube, da bo nekdo prišel in bo nekaj delal, so imeli v občini že kar nekaj-vsaj toliko 
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kolikokrat se je spreminjalo načrt za ČN. Kot Bratončar želi povedati, da bi bil z veseljem za to, da se vse dela 
okrog železniške postaje, ker po tem bi dejansko krajani in ljudje iz Bratonec, Lipovec imeli boljše cene za 
svoje parcele (bi lažje hiše še prodajali). Drugi problem pri tej coni je, kot je župan že povedal in si ponavljajo, 
da jo imamo edino. Če hočemo, da bo nekdo hitro delal, bo lahko delal le tu. Planski akti vemo kako se 
spreminjajo. Dolgoročno je sicer Luka Koper odšla, logistični center pa v prihodnosti mogoče vseeno bo, 
vendar pa mi tako dolgo ne moremo čakati. Kar nam manjka v našem sistemu, nekaj dobrih lobistov, ki bi 
podjetnike v to cono že pripeljali. En čas se je spreminjala cona v različne variante (hotel, toplice….). strinja 
se, da se podjetnika zadrži, da bo končno začel vlagati. 
 
Peter Dugar replicira Ferenčak Štefanu in Horvat Srečku v tem, da je njuno izvajanje bilo namreč tako 
prikazano kot da so vsi sedaj pa proti temu, da bi kdo prišel kot investitor v našo občino. Tako se je slišalo 
ampak očitno niso dobro poslušali. Oba sta takrat pred leti dvignila roke za to, da se logistični center dela v 
k.o. Lipovci, torej sta bila za tisto obrtno cono. Nocoj pa neštetokrat bilo povedano, kakšne garancije so bile 
tam dane – na tej seji pa je bila dana le pobuda, da se naj v k.o. Lipovci to, kar se je takrat začelo sedaj 
nadaljuje. Nihče potencialnega investitorja iz cone v Beltincih ne podi, veliko breme je namreč na županu, da 
ga bo moral čim prej prepričati, da bo čim prej začel delati – kolikor je v njegovi moči – vendar človeka tudi 
tako ne moremo samo prepričati. Ne zdi se mu ta pobuda gotovo dejstvo, vendar se naj za naprej aktivnosti 
na k.o. Lipovci nadaljujejo. Na tehtnici pa je samo to, ali si bomo v k.o. Beltinci zaprli vrata, ali pa si v k.o. 
Lipovcih samo večjo možnost naredimo.  
 
Stanko Glavač daje repliko Štefanu Ferenčaku v smislu tega, da se strinja z vsem govoričenjem o razvoju, o 
delovnih mestih, vendar pa je še  povedal, da je treba alternativo dati, češ, da se od zemlje ne bo več dalo 
živeti. Štefan Ferečak po njegovem mnenju namreč pozablja, da kdo ima alternativo bo moral tudi delati in 
jesti. Sam je pred časom lepo povedal koliko zemlje imamo v občini, zakaj je ministrstvo za kmetijstvo 
sprejelo ukrepe in se z zemljo več ne dela tako kot se dela, ne za to, ker ljudje in država rabimo. Meni, da 
nam je še vsem samoumevno, da gremo v trgovino in jesti kupimo, dokler še denar imamo. Srečku Horvatu 
želi odgovoriti, da ga moti predvsem to, da ga je ob svojem izvajanju tako zelo gledal, naj vpraša župana 
koliko sejnin je njegov odbor za kmetijstvo dobil res izplačano. On se zaveda da je to strošek in se tega drži 
tudi na krajevni skupnosti. Naj se pripelje torej tega potencialnega investitorja, za katerega je Srečko 
povedal, da ima res ogromne denarje – Stanko tega denarja še do sedaj ni videl. Če se odpre cona v Beltincih, 
je v Lipovcih ne bomo dobili, zato se strinja s Petrom Dugarjem v njegovem izvajanju. Naj naredijo kakor 
želijo, vendar pa bo sam sigurno proti temu.  
 
Župan Milan Kerman Stanku Glavaču negira njegovo razpravo v smislu tega, da če se odpre cona v Beltincih, 
da se zapre tista v Lipovcih. Če bo interes in ustrezen program za k.o. Lipovci, bo tudi tako. Štiri tisoč 
hektarjev zaraščenih-kmetijskih evidentno imamo v občini in naj se potem vpraša, če res nimamo zelenih 
površin  - naj se jih obdela. 
 
Štefan Ferenčak ne želi pomote, da bo dvignil obe roki za to, če bi imeli še kje drugje površine, da lahko 
gradimo v občini. Nočejo namreč razumeti prisotni, da imamo le svojo cono v k.o. Lipovci pri ČN in ne v 
Lipovcih – tisto ni občinsko ampak privatna lastnina. Na spletni strani OO LDS imajo pobudo, ko jih je 
župan izzval – pozidati cono v Beltincih in pripeljati investitorja, da bo začel vlagati v razvoj občine. 
Vzporedno iskati širši kompleks, saj bo tudi tisti aktualen. Na zadnji seji odbora za gospodarstvo je gospa 
Jana Kovačeva lepo povedala, da naj se drži cono v Beltincih, saj ni nič sporno. Dodaja le, da naj se ne 
zaletijo. V življenju so dobre prilike redke in če je investitor priložnost je ne smemo izpustiti iz rok. 
 
Ivan Mesarič repliciral Srečka Horvata ne bo, ker je bilo izpod nivoja. Bi ga pa spomnil, da je v odboru in 
lahko javno poda podatke, koliko je kdo imel sej in se bo primerjalo. Eni delajo več, drugi namreč manj – eni 
so v večih odborih, drugi v manj odborih kot je politika pač razdelila. V začetku je župana večkrat vprašal, 
kdo suportira stvari okrog Luke Koper in je tako vehementno trdil, da nima nič s tem in tudi ne občina. 
Župan mu potrdi da je bilo tako in da je še danes tako. Največja napaka beltinske politike, dva doktorja 
znanosti ali magistra bi moral župan zaposliti, svetniki bi morali sklepe izsiliti, da bi uprava bdela nad 
dogajanje v Luki Koper, da bi te stvari šle. To je zanj največ kar lahko občina v 20 letih dometa ima v 
prostoru okrog AC. Glede obrtne cone v Beltincih pa mu že vrsto let govori, da naj čim prej spelje. Sedaj vidi, 
da je na dobri poti k uresničitvi oz. zaživitvi te cone. Prvi mu bo čestital, če bo uspel. Naj ne pozabijo, da 
občina mora aktivno sodelovati. Dejansko se naj to naredi, moral bo dati kot točko na sejo – investicijo v 
Beltincih. Za prostor ob AC vzemimo kot možje v roke, da se ne bo mimo njihove volje razvijalo v k.o. 
Lipovcih. Interesi za ta prostor so, veliki investitorji se tu gibljejo, sprašujejo in tu vse kipi. Ta prostor bo ali z 
njimi dobro, če brez njih pa toliko slabše. 
 
Župan mu replicira, da je veliko županov v občini okrog katerih hodijo investitorji, do njega pa noben t.i. 
velik igralec ne pride – bilo pa bi vsaj higiensko. Replicira mu še glede udeležbe občine pri logističnem centru 
v k.o. Lipovci, če bi tako naredil kot Ivan Mesarič predlaga, bi sedaj bil tako kot župan občine Sežana 
(računsko sodišče, revizija). Pri Barbari Brezigar se je že po nedolžnem znašel in mu je državni tožilec nazaj 
napisal, kdo ga je anonimno zatožil, potem pa bi se še kje drugje tudi.  
 
Peter Dugar replicira in želi povedati, da to, kar je Ivan Mesarič govoril pomeni le to, da je potrebno lobista v 
občini. Politika se menja, ampak se je potrebno gibati. Vsi investitorji, ki bodo prihajali k nam, dokler ne bo v 
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občini kanalizacije bodo tehtno premislili, če bodo tu investirali ali ne – komunalna infrastruktura je eden od 
glavnih pogojev.  
 
Srečko Horvat še samo pred prehodom na svoje vprašanje oz. pobudo doda, da ptički čivkajo, da so krizo v 
svetu zakuhali ekonomisti in bančniki. Želi razpravljati v zvezi z bioplinarno Nemščak. Že nekaj časa se 
opaža in stvar je čedalje hujša saj se iz bioplinarne širi neznosen smrad, tako v Ižakovcih kot tudi v 
Dokležovju. Vsak teden je groza biti zunaj ali prezračevati stanovanja. Občani pravijo, da se kuri že nekaj 
časa kadavre, perje. Ko je bila ta stvar predstavljena o tem ni bilo govora, če da bodo biomaso uporabljali ne 
pa to. Prosi župana in občinsko upravo, da lastnike bioplinarne zaprosi, če imajo dovoljenje da to žgejo in 
kurijo. Prepričani je Srečko da tega nimajo. To je argumentu tudi tistemu, da bi bili komunalni prispevki 
enaki vsem, ni logike, ker to kar dihajo v Ižakovcih in Dokležovju v drugih vaseh ne in so spet prikrajšani za 
to. S tem naj se nemudoma preneha.  
 
Župan Milan Kerman Srečku Horvatu poda takoj odgovor, saj je danes imel mnogo klicev v upravo glede tega 
problema. Sam tudi občuti ta smrad, je poklical direktorja uprave, gospoda Židana, ki je bil na službeni poti. 
Obljubil je, da se v naslednjem tednu sestaneta.  
 
Jožica Pucko postavlja vprašanje, zakaj še ne dela črpalka Uneso v Lipovcih, saj še vedno ni odprto. Dodatno 
pa jo zanima  zakaj se še ni uredilo za kolesarsko stezo Beltinci-Gančani, tega je že 7 let in če se to ne more 
urediti, je namreč ne čudi, da se druge stvari tudi ne uredijo.  
 
Odgovor poda direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš se zadeva ureja in bo v kratkem urejeno.  
 
Peter Gruškovnjak  postavlja 3 vprašanja: Kako daleč je postopek vračila beltinskega gradu 
denacionalizacijskim upravičencem? Kakšni so postopki občinske uprave, da bi grad ostal v lasti Občine 
Beltinci kot kulturni spomenik?, kdaj se pričakuje pričetek gradnje čistilne naprave?, Kakšen namen je 
nakup parcel v k.o. Melinci po ceni 2,00 evra za: 1852/11-1032 m2, 1852/12-427 m2 skupaj 1459 m2 od 
Sklada kmetijskih zemljišč RS-to so poplavna zemljišča in kakšna kategorija je le-teh? 
 
Glede gradu župan odgovori, da se z oceno, ki jo je podal pooblaščeni cenilec, gospod s katerim se je strinjal 
tudi zastopnik dedičev, ni strinjal. Zato je naročil svojega cenilca in upa, da bomo dobili z ministrstva oceno, 
kolikor pa je slišal bi naj bilo zelo neugodno ocenjeno  - se pa občina že dogovarja z odvetnikom, ki nas bo 
zastopal v tej zadevi.  
Glede izgradnje ČN pa ponovno ponovi, da se gre jutri na Državno revizijsko komisijo in se bo videlo, kako se 
bo postopek  pregleda zaključil (scenarijev je lahko več – lahko se tudi celotni razpis razveljavi – cene so pa za 
gradnjo v krizi padle, dodajata Ivan Mesarič in Igor Adžič).  
Na zadnje vprašanje Petra Gruškovnjaka pa je podal odgovor župan – glede nakupa je pogojen z razvojem 
turizma ciglarskega naselja Melinci in je občinski interes in tudi najverjetneje ZKT Beltinci, ki bo razvijal 
svoje dejavnosti na Melincih – to je osnovni interes. S tem pomagamo Melincem in je interes občine in občina 
lahko kupi – pred nakupom bo pa itak šlo na občinski svet. Peter Gruškovnjak postavlja podvprašanje pri 
tem odgovoru, saj ga moti to, zakaj se ni KS Melinci odločila za nakup teh parcel oz. zemljišč. Kolikor namreč 
on ve, občina naj ne bi  nakupovala kmetijska zemljišča (poplavno območje), spodbudila ga je prejšnja seja in 
debata gospoda Poredoša z namenom, ko smo se pogovarjali o cenah. Dilema je bila, da cene so enake tudi 
za steze? Vprašanje je, kako delati naprej in meni, da glede na to kar je gospod Poredoš povedal, bi bilo dobro 
na NO in občinski svet seznani z cenilnimi zapisniki kako je bila pri projektih občinskih ocenjena vrednost 
kmetijskih zemljišč. Direktor občinske uprave še poda dodatno obrazložitev – parceli zaokrožujeta zemljišče, 
morata pa biti v letnem načrtu razpolaganja z zemljišči-le-te pa se bo dalo oceniti. Ivana Mesariča pa moti, da 
o tem občinski svet ni sprejel nobenega sklepa. Igor Adžič spominja Venčeslava Smodiša na to, da je bilo 
povedano različno – ali se ocenijo zemljišča ali pa imamo informativno ceno – katera po tem takem velja v 
tem primeru? V načrtu je zapisano, kje so informativne cene, pri tistih, kjer so bile cenitve opravljene pa je 
zapisano kako so bile ocenjene. Igor Adžič se spomni, da se je delalo popravke, ker je bilo narobe in se je 
popravljalo.  
 
Simon Horvat ima prošnjo do občinske uprave, naj se pri izvajalcu nasipa, kaj je z rampami, da je to 
potrebno sanirati oz. jih usposobiti. Le-te so v stanju ko so zelo nevarne. Župan poda odgovor, da se bo 
saniralo in pregledalo na terenu.  
 
Regina Sraka se zahvali v svojem imenu vsem, ki so nastopali v oddaji Na zdravje, ker je bilo lepo, slišala je 
dosti pohval – vsem organizatorjem in nastopajočim. 
 
Ivan Mesarič pove, da je v dilemi – saj je župan omenjal 63. člen Ustave RS. Postavlja županu štiri vprašanja 
in sicer: 1. po odprtju avtoceste opaža zelo povečan promet na občinski cesti Lipovci-Bogojina. Sprašuje 
župana če je razmišljal o tem, ali je že kaj ukrenil, da bi cesto razširili kot se to najbrž za dovozno cesto na 
avtocesto spodobi-je uničena in stara že več kot 20 let?,  2. v letošnjem letu si je zadal, da bo svoje napore 
usmeril v to, da bo občina urejena. Sprašuje župana ali ima letni načrt vzdrževanja  občinskih cest, 
kolesarskih stez, zelenic oz. javnih površin in če ga poseduje, ali ga lahko dobijo – ali imamo v občini koga 
zaposlenega na tem področju? 3. v javnosti zelo odmevajo prigode z Orleško gmajno pri Sežani, katere 
investitor je Luka Koper. Ker tudi v naši občini poteka nakup zemljišč za Luko Koper in z ozirom na to, da je 
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župan sopodpisal vabilo za prodajo zemljišč, ga prosi, da za svetnike pridobi informacijo za koliko evrov Luka 
Koper odkupuje naša zemljišča? 4. v proračunu so sprejeli, da bodo investirali pod tribunami in izgradili 
cesto z mostom Beltinci-Ižakovci, kot vir financiranja je župan predlagal republiška sredstva in sredstva 
Fundacije za šport. Sprašuje ga, kako daleč so postopki in koliko je občina bila na njih uspešna? 
 
Župan poda odgovor, da je že pred časom podal predlog na JKP Komuno in njen NO, da bi lahko le-ta že 
davno prevzela vzdrževanje zelenic, cest, stez oz. javnih površin. Prišlo je do tega, da je Komuna KS-e nekako 
apelirala, da vzdrževanje pokopališč prenesejo nanjo. Javni delavci sedaj že to izvajajo in bi bili pod kontrolo 
Komune d.o.o. Beltinci.  
 
Martin Duh je predlagal ustanovitev komisije za izgradnjo manjkajočega nasipa in želi da se o njegovem 
sklepu glasuje. Župan predlaga, da se mandatni komisiji naloži, da naj pokliče vse, da podajo predloge za 
imenovanje dotične komisije. Sprašuje prisotne, če je imenovanje le-te smiselno in kakšne naloge oz. 
delokrog bo imela?  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA:9, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 468/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se ustanovi komisija za izgradnjo manjkajočega 
nasipa v k.o. Ižakovci in k.o. Melinci, ki bo spremljala aktivnosti v zvezi s tem. Predlagatelj sklepa 
Martin Duh pripravi predlog v smislu trajanja mandata omenjeni komisiji, delokrog komisije in število 
članov  le-te. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izvede postopek do potrditve na 
seji občinskega sveta. 
 
 
Župan predlaga 15 minutno pavzo.  
 
 
AD 5 - Kadrovske zadeve: 
 
Župan je v uvodu povedal, da je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja svoje delo v zvezi s to 
točko opravila na svoji seji dne 16.03.2010.  
 
a) imenovanje Občinske volilne komisije Občine Beltinci 
 
Poročilo pri tej točki je podal predsednik komisije Dugar Peter. Konec meseca septembra 2010 poteče 
občinski volilni komisiji in na osnovi tega so dali poziv vsem strankam, samostojnim svetnikom, svetniškim 
skupinam, da podajo predloge. Po prejemu in pregledu prispelih predlogov za kandidate občinske volilne 
komisije so člani komisije na svoji seji sprejeli odločitev o tem, da predlogov predlagateljev, ki niso k predlogu 
za kandidaturo  priložili pisnega soglasja kandidatov, ne bodo upoštevali. Ugotovili so, da je od skupaj 8 
predlagateljev prispelo skupno 13 predlogov kandidatov, medtem ko komisija šteje skupaj 8 članov. KMMV 
torej predlaga občinskemu svetu zaprto listo za imenovanje občinske volilne komisije – kandidate prebere in 
predlaga občinskemu svetu v sprejem. 
 
Glede poteka mandata Peter Dugar, pove, da obstoječi poteče mandat 30.09.2010, nova pa nastopi s svojim 
delom 01.10.2010. Če bodo volitve oktobra bo vsa volilna opravila pripravila stara komisija, same volitve pa 
nova. Vendar pa ga župan in direktor prekinjata, saj temu ni tako. Na podlagi Zakona o volitvah, komisija, ki 
je začela z volilnimi opravili izpelje celotne volitve. Peter Dugar je govoril z gospo Nežo Vodušek (SVLR) na to 
tematiko in mu je zagotovila, čim je imenovana nova komisija, začne delovati takoj, ko poteči stari mandat, 
razen če ne bi imenovali nove, spelje vse postopke stara komisija.  
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš glede te dileme 38. člen zakona o volitvah prebere – pomeni, če 
volilna opravila tečejo v mandatu obstoječe komisije jih mora ta tudi dokončati oz. t.i. »spraviti pod streho« to 
je mnenje tudi vodje gospoda Golubiča. Sam ima predlog, da bi se dopisalo v sklep, da novo izvoljeni komisiji 
začne teči mandat po preteku mandata sedanji volilni komisiji.  
 
Peter Gruškovnjak je povedal, da je njihova stranka edina, ki je predlagala kandidate po pravilih, po 
navodilih in z vsemi ustreznimi soglasji kot je bilo zaprošeno. Razdelilni mandati niso v skladu z predpisi, 
vendar akceptira delo komisije kot tudi njegova člana svetniške skupine. Glede mandata komisije pa pove, da 
volilno komisijo izvoli občinski svet. Občinski svet lahko obstoječi volilni komisiji skrajša tudi mandat brez 
obrazložitve zakaj. Pri nas je nerodna zadeva ta, da je bila imenovana in vedno sovpada v obdobje volitev ali 
referendumov. Če se želimo izogniti v bodoče temu, da tej obstoječi volilni komisiji z izvolitvijo nove komisije 
skrajšamo mandat in nova volilna komisija, če začne funkcionirati v skladu z objavo v Uradnem listu RS, 
nekje v mesecu juniju, se izognemo tem nevšečnostim. Nobene volitve se namreč ne bodo izvajale v času 
parlamentarnih počitnic. Ni namreč namen tej obstoječi komisiji nič očitati, ampak gre se za to, da se postavi 
mandat komisije v tako obdobje, da lahko v svojem časovnem obdobju mandata izpelje vsake volitve. Strinja 
se tudi z direktorjem občinske uprave v delu, o čemer je razpravljal oz. razlagal. Tudi novi občinski svet lahko 
skrajša mandat novi volilni komisiji, če bo tako želel. Gre se predvsem in samo za to, da se tehnično uredi, 
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da lahko te občinske volilne komisije nemoteno delajo in je najbolj primeren mandat začetek leta ali v prvi 
polovici koledarskega leta.  
 
Direktor je svoje mnenje podal in za njim stoji, občinski svet pa lahko dela kar hoče ali pa se drži predpisov. 
V zakonu skrajšanje mandata ne piše oz. ni zajeto. Sedaj po treh letih in pol gremo in skrajšamo mandat-kje 
je tu higiena, ali bodo tudi kje drugje enako ravnali?  
 
Peter Gruškovnjak meni, da direktor gospoda Golobiča ni pravilno vprašal kot bi moral in sicer bi moral mu 
postaviti tri poglavitna vprašanja med drugim tudi, če je možno skrajšati mandat volilni komisiji s strani 
tistega organa, ki jo postavi- to je bistveno vprašanje. Lahko se tudi pridobi ustrezno mnenje oz. odgovor do 
naslednje seje sveta in se bo potem odločalo.  
 
Martin Virag pove, da naj se, če se bo sprejelo predlog Petra Gruškovnjaka o tem, da se postavijo vprašanja 
gospodu Golobiču, naj se postavi tudi vprašanje o tem, ali se lahko občinski volilni komisiji mandat tudi 
podaljša.   
 
Župan tudi sprašuje, čigav osebni interes je, da se tej dosedanji volilni komisiji, skrajša mandat, kakšna je 
nezaupnica dana tej komisiji in je to res tisto v duhu, da smo jo imenovali za 4 leta. Župan ne vidi nobenega 
pametnega razloga za skrajšanje tega mandata. Občinski svet ima pravico vendar smo dali eni volilni komisiji 
da bo izvajala dvoje komisije, eni pa nismo pustili da bi izvedla enih volitev. Ta komisija je bila imenovana 
21. 09.2006, je začela s svojim delom novembra 2006, ker je prejšnja opravila volitve. Torej smo to komisijo 
imeli le na papirju in jo lahko ukinemo kdaj hočemo. Novi volilni komisiji pa se da kar dva mandata, ali je to 
prav ali ni?  
 
Igor Adžič pove, da so spet napačne interpretacije bile podane pri tej točki dnevnega reda. Volilna komisija, ki 
ima mandat do 30.09.2010 je v celoti opravila prejšnje volitve. Vendar pa župan pove, da temu ni tako. Igorja 
Adžiča izjava župana ne prepriča v celoti, saj je na prejšnji volitvah sodeloval, ko je pomagal računati volilni 
izid in ima vse podatke ter ve, kateri ljudje so bili v prvem in drugem krogu-torej eni in isti ljudje – naj se 
prepriča tudi sam o tem. Ne gre za osebne interese. Dejstvo je, da politiki vladajoči prevladujejo, preglasujejo 
druge stranke v opoziciji, nerodnost je tu, čigava ideja je bila sploh že leta nazaj – neroden datum imenovanja 
v neugoden čas. Vemo, kdaj se volitve razpišejo in vedno smo imeli v tej občini mandatne dobe, ki so datirane 
v november in tako je vse polovično narejeno. Padla je odločitev, nova komisija je predlagana, danes ni 
dilema narediti tako kot je prav. Po zakonu o lokalni samoupravi kar se tiče imenovanj vedno odloča tisti, ki 
imenuje tudi po razrešitvi, danes se ne gre za to, da se koga razrešuje, postopek je izveden zgolj zaradi 
časovne neusklajenosti , ta komisija je opravila ene volitve, nova komisija kot predlog se zna zgoditi, da ne bo 
opravila nobenih volitev in bo prejšnja opravila dvoja, tudi to je nevarnost, na katero nihče ni hotel opozoriti. 
Če bo veljavna – zdajšnja opravila eno volilno opravilo, bo peljala volitve do konca, pa ene ima že za seboj. 
Predlaga salomonsko rešitev – z izvolitvijo nove komisije, ampak najpozneje z 30.06.2010  začne mandat 
nova komisija.  
 
Župan popravlja Igorja Adžiča, ta komisija ni opravila nobenih volitev še, če pa so slučajno člani bili ponovno 
v to komisijo imenovani potem pa so res bili eni in isti ljudje zraven. TA komisija imenovana leta 2006 
nobenih volitev ni opravila. Zato pa pravi, da ni opravila nobenih volitev, novi pa takoj damo dva mandata.  
 
Peter Dugar predlagal OS da se sprejmejo predlagani kandidati nove občinske volilne komisije. Župan 
sprašuje prisotne ali bodo glasovali javno ali tajno. Odločijo se za javno glasovanje in o celotni listi 
kandidatov in ne posameznikih. Za tajno glasovanje se nihče ni opredelil.   
To ni zaprta lista, ampak KMVVI v skladu z navodili od SVLR mora vedno imenovati člane, ne pa prepuščati 
odločitev da glasuje o članih doda župan Milan Kerman.  
 
Župan po razpravi predlaga v sprejem sklep, da se glasuje o kompletni oz. celotni listi kandidatov.  
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 469/IV: 
Občinski svet sprejema sklep, da se bo glasovalo o kompletni oz. celotni listi kandidatov za občinsko 
volilno komisijo.  
 
Sledi glasovanje o sestavi občinske volilne komisije. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 470/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci imenuje občinsko volilno komisijo v sestavi: 

1. GORAZD TIVADAR, Lipovci 71, predsednik komisije -  predlagatelj SDS OO Beltinci 
2. KAREL MAKOVECKI, Beltinci, Mladinska ul, 2/c, namestnik predsednika -  predlagatelj NSI 

OO Beltinci 
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3. TADEJ GRANFOL, Gančani 122/a, član komisije – predlagatelj LDS OO Beltinci 
4. BOŠTJAN ERJAVEC, Lipovci 68, za namestnika člana –  predlagatelj SDS OO Beltinci 
5. KATARINA TKALEC, Beltinci, Mladinska ul. 2/c – za članico  - predlagatelj SLS Beltinci 
6. EMA MESARIČ, Lipovci 100/a – za namestnico – predlagatelj Igor Adžič, sam. svetnik 
7. RENATA ADŽIČ, Cvetno naselje 4, Beltinci – za članico – predlagatelj Ivan Mesarič, sam. 

svetnik 
8. MLADEN SIMIČ, Beltinci, Kocljevo naselje 6 – za namestnika člana – predlagatelj SD OO 

Beltinci 
 
V nadaljevanju župan ponovi predlog sklepa Igorja Adžiča, da z izvolitvijo oz. najpozneje z 30.06.2010 
občinski volilni komisiji, ki je delovala oz. bila imenovana  21.09.2006 preneha mandat.  
 
Simon Horvat želi pred glasovanjem obrazložiti svoj glas. Sam bo glasoval proti temu sklepu. Če se že razreši 
komisijo, bodimo vsaj toliko konstruktivni in počakajmo, da bo nova komisija objavljena v Uradnem listu RS 
in bo začela s svojim mandatom, ker ni začela s svojim mandatom. Ne razume, da bo naša občina brez 
volilne komisije v določenem času.  
 
Igorju Adžiču župan pove, da ne more s prenehanjem stare začeti nova komisija, ker bo sredi volilnih opravil. 
Peter Gruškovnjak meni, da naj se skrajša rok – z 01.05.2010.  
 
Torej se po razpravi predlaga, da občinski volilni komisiji, ki je bila imenovana  21.09.2006 preneha mandat 
30.04.2010, izoblikuje predlog župan Milan Kerman  in doda, da se je tej komisiji torej mandat skrajšal za 5 
mesecev. Direktor pa dodaja, da je mandat komisiji traja 4 leta.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov. 
Glasovanje: ZA: 8, PROTI:  6. 
 
Sklep št. 471/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da občinski volilni komisiji, ki je bila imenovana 
21.09.2006 preneha mandat 30.04.2010.  
 
b) imenovanje komisije Občinskega sveta  Občine Beltinci za ugotavljanje stanja po izgradnji 
pomurskega kraka avtoceste in koordiniranja aktivnosti z DARS in DRSC. 
 
Peter Dugar,  predsednik KMVVI pove, da je tudi o tem na svoji seji komisija pregledala prispele predloge za 
kandidate za imenovanje 3-članske komisije za ugotavljanje stanja po izgradnji pomurskega kraka avtoceste 
in koordiniranje aktivnosti z DARS in DRSC. Prispele so štiri vloge z imeni treh kandidatov. Občinskemu 
svetu se predlaga sestava komisije kot jo prebere predsednik KMVVI. Župan pred glasovanjem vpraša 
predsednika KMVVI ali je priloženo soglasje kandidata Marjana Maučeca. Peter Dugar odgovori, da do sedaj 
še ni bilo soglasje kandidata podano. Tudi Martin Virag se sprašuje, zakaj pa je potem upoštevan kandidat, 
če soglasja ni in tudi pri prejšnji točki se tiste kandidate ni uvrstilo v nadaljnji postopek. Predsednik KMVVI 
pove, da so na seji odločili, da se bo naknadno prosilo za soglasje kandidata, ki manjka, ki pa ga do sedaj 
niso dobili. Župan ugotavlja, da v tem trenutku lahko izvolijo le dva kandidata. Peter predlaga, da se sprejme 
komisija kot jo KMVVI predlaga, vendar pa pod pogojem da naj se najkasneje v roku 14 dni pridobi soglasje 
kandidata Marjana Maučeca, v nasprotnem primeru sklep ne bo veljaven in ne bo šel v realizacijo. Martin 
Virag noče, da bi se izvajalo kakršno koli kockanje. Ne strinja se s tem, da se vseh ne obravnava 
enakopravno. Vse povsod se držijo nekakšnih pravil tu pa ne, to ni prav. Tudi župan pove, da bi soglasje 
lahko bilo vsaj do danes na mizi, vendar se ne more o vseh legitimno glasovati.  
 
Po razpravi Peter Dugar, predsednik KMVVI umika ta predlog sklepa in se ga bo obravnavalo oz. podalo na 
naslednjo sejo občinskega sveta. 
  
c) predlog za razrešitev predsednika Odbora za urbanizem, urejanje prostora, gospodarsko 
infrastrukturo in varstvo okolja Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
Predsednik KMVVI Peter Dugar je povedal, da se je komisija na svoji seji seznanila s predlogom za razrešitev 
predsednika odbora za urbanizem, urejanje prostora, gospodarsko infrastrukturo in varstvo okolja gospoda 
Simona Horvata. O tem je bila komisija že seznanjena na svoji prejšnji seji, vendar je predlog zavrgla saj ni 
bil vložen v skladu z pravili poslovnika in statuta. Na zadnjo sejo komisije pa je prvo podpisani Martin Duh 
skupaj z sopodpisniki Ivanom Mesaričem, Igorjem Adžičem, Petrom Gruškovnjakom in Marjanom Maučecem 
zadostil pogojem za vložitev tovrstnega predloga (vložen s strani ¼ članov občinskega sveta in določili 63. 
člena poslovnika). Po razpravi ni bila sprejeta odločitev o tem, da se Simona Horvata razreši kot predsednika 
odbora za urbanizem, tak sklep se predlaga občinskemu svetu v sprejem.  
 
Martin Duh pove, da je pred občinskim svetom odgovorna odločitev za katero so podani temeljni predlogi, o 
nekaterih je že prej govoril na eni od prejšnjih točk dnevnega reda. Zadevo spremlja tri leta in pol, je 
predsednika opozarjal na pomanjkljivosti na samih sejah odbora. Takšna seja odbora za urbanizem kot je 
bila pred dvema tednoma bi morala biti vedno (gradiva), prejšnje seje niso bile organizirane kot bi morale biti. 
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Kdo ni pripravil do slej, dolžnost je na predsedniku odbora, da gradiva niso bila pripravljena kot bi bilo treba, 
gradiva niso bila priložena in iz njih ni bilo razvidno predlogov sklepov, pa tudi pripomb ni mogel dajati. Pred 
enim letom je predsednika na to opozoril, da se sej več takih ne bo udeleževal, če ne bo zadevo speljal kot je 
potrebno. Tudi točke dnevnega reda niso pokrivale problematike v občini. Sami vedo, kolikokrat je predlagal  
to cesto Beltinci-Bistrica, služnostna pot je bila odvzeta, odvzeto je bilo zemljišče brez odobrena. Občina si je 
dovolila brez vprašanja kdo da, koliko da, vzela zemljišče, gradijo se mednarodne ceste, država gre naprej in 
uredi vse, plača vzamejo in odvzame, pri nas je čisto drugače. V tem času bi se lahko pravi čas to rešilo. Na 
občinskem svetu ni bilo za križišče sprejeto in vse to so ljudje krajani Melinec trpeli, bili ogroženi. Tudi tisto, 
kar je svet KS Melinci predlagal ni predsednik sprejel, niti dal komentar na tisto. Če je predsednik odbora se 
mora znati vsaka lopata kjer se kaj kopa, ne sprejema predsednik odbora sam, ampak mora dati predlog dati 
naprej na sejo odbora, če je dana pobuda. Predlogi so se dajali, zahteve, predlogi so se dajali in se ni 
pristopilo k rešitvi. Simon najbolj ve, kdo ga je oviral, njegov krivec je kdo: župan, ali njegov strankarski šef 
ali kdo drug?  to Martin ne ve, komu je bil podložen, ni dal naprej in je ministroval. Ni opravljal svoje delo kot 
bi ga moral. Spomnimo se dejstva ko je Peter Gruškovnjak drugega odbora, ko se je v mesni industriji bile 
težave brez pooblastila občinskega sveta predlagal podporo brezposelnim. Lansko leto se je zgodilo neurje, je 
predsednik odbora za kmetijstvo Stanko Glavač predlagal pomoč, ukrepe. Martin sicer ve, da so se nekatere 
zadeve reševale, na Melincih pa se ni kot bi se moralo reševati, kar je bilo pripravljeno, zahtevano, 
predlagano.  
Martin Duh nadaljuje s svojo razpravo v tem, da predsednik odbora za urbanizem, Simon Horvat ni  
predlagal problemov s terena na seje svojega odbora, ni sprejemal drugih predlogov, zato je delal 
neodgovorno in je občina bila oškodovana kot tudi krajani, ki so bili izpostavljeni in iz tega vidika predlaga, 
da se Simona Horvata razreši. 
 
Martin VIrag, ki je tudi član odbora za urbanizem a ni v njem 7,5 let kot predsednik in mora povedati, da ali 
je tako slab, nobene napake ni videl. Dejansko za vse stvari, kar jih je Martin Duh predlagal, na odboru so o 
njih zavzemali stališče. Če za njih druge člane odbore njegovi predlogi niso bili utemeljeni, se jim niso zdeli 
utemeljeni, je imel Martin Duh možnost kot član sveta, da svoje obrazložitve da direktno na svet in bi se 
morale kot on pravi stvari realizirati. Če je tako, misli, da mora cela nezaupnica iti na celotni odbor, ker 
celotni odbor ne Simon Horvat je sprejemal odločitve, take odločitve, ki Martinu Duhu niso povšeči. Imel je 
možnost, da jih spremeni, ne ve zakaj jih ni. Drugo pa je, če bi pogledali kako delajo drugi odbori, sicer nima 
pravice soditi, gradivo je tako, da po poslovniku OS zadolži odbor ali komisijo, da razpravlja in pripravi 
mnenje za OS. Tisto kar so dobili na odbor so razpravljali in podajali svoja mnenja. 
 
Martin Duh daje repliko Martinu Viragu v tem, da je v uvodu povedal, da so bila ena področja pokrita s 
sklepi tega odbora, vendar področje, ki ga on pokriva oz. kjer je njegova volilna baza in iz katere tudi on 
izvira, kjer živi in spada k Melinčarjem (čeravno se je rodil v Štrigovi), ampak vseeno je tisto področje. Ne bi 
se strinjal z Martiom Viragom, saj zadeve niso tako gladko obdelali. Sam nima nič proti Simonu Horvatu 
osebno, ne govori to zaradi sovraštva, ampak govori iz potrebe. Tri in pol leta je predlagal sklepe in niso bili 
sprejeti. Leta 2008 je ta občinski svet sprejel, da se zgradi manjkajoča služnostna pot od križišča naprej, 
sredstva so bila garantirana in rezervirana in jih je župan z rebalansom gladko umaknil oz. premaknil. 
Besede pa ni povedal Simon Horvat, nihče ni povedal besede, nihče ni tega iznesel in tik pred volitvami pa se 
je vse sprejelo. Rabimo predsednika odbora zaradi volitev, naj razmislijo prisotni? 
 
Župan Milan Kerman pove, da je rebalans podprl občinski svet in ne gospod Simon Horvat. Župan tudi ni 
glasoval o rebalansu, predlagal je župan in občinski svet je sprejel, tega Simon Horvat ni kriv. 
 
Siimon Horvat pove, da ko je dobil obtožbo jo je pregledoval in iskal prave razloge za obtožbo. Ko je prva 
prišla, ki jo je podpisal Martin Duh in je bila potem kot taka zavrnjena, je razmišljal o tem, da bi pritožbo 
posredoval na komisijo za statutarna in pravna vprašanja, naj razpravlja o teh stvareh in ugotovi kršitve 
naših občinskih aktov. IN zgodilo se je to, da si je premislil, ko je dobil drugi papir, kjer so podpisani k 
prvopodpisanemu Martinu Duhu še štirje sopodpisniki, ni potrebe dati na komisijo, ker se je komisija o tem 
že odločila na podlagi kar piše na eni strani. Sklepa po tem, ker so podpisani trije člani komisije za 
statutarna vprašanja, torej večina. V zapisniku statutarne komisije pa o tem ni našel zapisanega v zadnji 
seji, vendar pa tudi če so se odločili so se odločili, pa tudi če kot občinski svetniki, spoštuje to in priznava in 
ni o tem dileme. Martin Duh obtožuje predsednika odbora in to je vse skupaj nastalo po 11. seji odbora za 
urbanizem ki je bilo 11.01.2010. Na tem sestanku se obravnavalo predlog proračuna za leto 2010. Martin 
Duh se je seje udeležil z eno urno zamudo, ko je bil dnevni red že sprejeti, ko so bili že v globoki razpravi in je 
prinesel papir predlog KS Melinci, ki predlaga  Občini Beltinci v sprejem oz. potrditev za sredstva v 
proračunu. Martinu Duhu je bilo obrazloženo, da je ta predlog sveta KS Melinci predlog na pobudo župana, 
ki je pozval vse predsednike svetov KS-ov, da podajo zahteve za proračun. Odbor  je med tem časom ta isti 
papir obravnaval tudi na svoji seji, ker je bil že predlagani v proračun v potrditev. To je računovodja g. Činč 
predlagatelju tudi pojasnil- da je to v proračunu zajeto. Ni bilo treba izsiljevati s tistim papirjem, saj je bil na 
proračunski odbor naslovljen in na OS ne na odbor za urbanizem. Če pogleda obtožbo v celoti, že na prvi 
strani vidimo neresnost obtožbe in dokumenta. Čudi se štirim sopodpisnikom  in spoštuje njihovo izobrazbo 
in znanje, a so podpisali dokument, kjer piše v prvem stavku:«Martin Duh in ostali člani Občinskega sveta 
Občine Beltinci predlagamo Vaši komisiji…«. Kdo jih je pet pooblastil, da v imenu občinskega sveta govorijo 
in obtožujejo. Obtožili so ga torej, kot Simon Horvat poudarja v imenu občinskega sveta in ne v svojem 
imenu, tako namreč v tem dopisu piše. Nadalje glede gradiva je Martin Virag že povedal, bilo je gradiv toliko 
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kot na občinskem svetu za isto temo (ne več in ne manj). Kaj odbor in na podlagi česa odbor razpolaga. V 
poslovniku in statutu lepo piše, da odbor razpravlja na predlog oz. zahtevo OS, na zahtevo župana in na 
predlog dnevnega reda, ki je za sejo pripravljen. Vse te zadeve, kar je Martin Duh razlagal, niso bile zadeve 
na dnevnem redu sej občinskega sveta, da bi jih lahko izvlekel od tam in on jih razpravljal. Niti občinski svet 
ga ni nikoli zadolžil, da o tem razpravlja. V nadaljevanju Simon Horvat prebere oz. citira iz zapisnika Odbora 
za urbanizem, urejanje prostora, gospodarsko infrastrukturo in varstvo okolja (in demantira navedbe 
Martina Duha o ne obravnavanju tematik KS Melinci): sklep št. 32 (zapisniki odbora so na spletni strani 
Občine Beltinci): točka 5- ovire za KS Melinci, 6.-dokončno urediti dostop v k.o. Melinci ob cesti Beltinci-
Bistrica, 7-ureditev izvoza Beltinci-Bistrica (odmera in odkup zemljišča), točka 8-preureditev križišča Melinci-
Odranci zaradi varnosti, točka 9-gramoziranje občinske ceste ki povezuje Občino Beltinci in Ljutomer proti 
brodu, točka 11 – pobuda KS Melinci naročiti študijo poplave KS Melinci pred reko Muro na območju 
gramoznice v območju Melinci ki se nahaja ob .. 
Martin Duh se bo mogoče spomnil, da je bil tudi on na ogledu manjkajočega nasipa, vendar škoda da ni še 
predsednika odbora za zaščito in reševanje ker je bil tudi on prisoten. Ni važno kdo je bil poleg, obtožujejo ga 
tisto, kar ni res, bilo je delano, vendar ni v moči odbora, da bi narekoval..odbor lahko predlaga občinskemu 
svetu in ne more diktirati OS. Obtožuje Martin Duh s sopodpisniki njega za tisto, kar v 12 letih ni bilo 
izpeljano, to je pa še bolj absurdno. Mogoče pa je svojim volivcem preveč obljubil, za to pa ni on kriv – krivca 
naj išče drugje, da ni to v teh letih narejeno bilo, so pa na občinskih sejah njegove določene stvari podpirali 
člani občinskega sveta tudi. Zapisanih ima nekaj stvari, ki se tičejo poslovnika in statuta občine in nikjer ne 
najde nobene zveze s to obrazložitvijo, da je bil kršen statut oz. poslovnik, da bi ga predsednik odbora 
namenoma kršil. Predsednik stališče odbora zastopa in ima le en glas in mora zavzeti stališča, kar odbor 
sklene. Če pogledajo vse zapisnike bodo videli s kakšno večino so bili ti sklepi oz. odločitve sprejeti. 
Predsednik odbora ne more svojega mnenja uveljavljati ali riniti z glavo skozi zid in prepričevanjem članov 
odbora, ki so svoje sklepe že sprejeli. Vse kar je odbor sklenil so spoštovani svetniki in svetnice dobili na 
mizo. Tudi pomanjkanja komunikacije ni bilo- o tematiki Melinec se je kar nekajkrat razpravljalo na sejah 
odbora in meni, da so člani odbora celotne občine in ne samo ene KS in predlaga Martinu Duhu, da si v 
svojem svetu KS Melinci ustanovijo en podoben odbor in bo za svoje potrebe, ki jih je dosti, rešujejo in jih 
kompleksno rešene pripravljajo za občinski svet bolj široko torej. Opozoriti pa je tudi želel opozoriti na 
klicanje za odgovornost- zakonodaja nam tega ne dovoljuje. Tako da dosti več ne bo razpredal, argumenti so 
tu. Želi še zadnji del obtožbe podati prisotnim – zadnji odstavek, kar ga petorica obtožuje predlaga 
predsedniku NO da zadevo razišče in se je že o tem tudi posvetoval in bo verjetno vložil tudi drugačne zadeve, 
če se to ne bo na nivoju občine rešilo. Noče vplivati na nobenega svetnika kako želi glasovati o njegovi 
razrešitvi, brez nadaljnjega, nobenemu ne bo zameril , kakorkoli že bo glasoval. Zadnji odstavek citira: »Člani 
občinskega sveta ugotavljamo, da je predsednik  odbora s slabim delovanjem odgovoren za navedene 
pomanjkljivosti, odgovoren pa je tudi za napačne odločitve, ki so botrovale, da je bila Občina Beltinci 
oškodovana (na to naj bo NO pozoren in naj to razišče, kje je bila občina oškodovana?), oškodovani pa so bili 
tudi posamezni občani (tega verjetno NO ne bo mogel ugotavljati, to bi morali občani prijaviti pritožbo zoper 
njega). V gradivu poročila NO o tem ni besed, o tem ne piše, ampak bo prav, da se zadeva razišče in se 
ugotovi, koliko je naredil škode (morda pa res? V tistem delu, ko je predsedoval in dobil 15,00 evrov kot člani 
odbora, da je tu narejena škoda občini). Odbor je bil praktično podarjen NSI in volitve gredo blizu in je treba 
ta odbor spraviti pod drugo okrilje, to je njegovo mnenje in njegova osebna razlaga ter tolmačenje vsega tega, 
ne pravi, pa da se morajo z njim strinjati.  
 
Martin Duh daje repliko na izvajanje Simona Horvata – vsaka zadeva se da zgladiti in lepo povedati. Dejstvo 
je, da ni bilo narejeno in dejstvo je, da na OS ni Simon Horvat svoje ugotovitve in ugotovitve z argumenti 
nastopal do župana. Na odboru se je sprejemalo v tihih zadevah, v gradivu je bilo dano svetnikom, on pa bi 
moral zavzemati stališče odbora in pravočasno dajati naprej. Tisto, kar je govoril o KS-a Melinci. KS je dala 
pravočasno na vložno mesto zahtevo za občinski svet in župana in v tej zadevi je področje urbanizma in 
urejanje prostora. Če asfaltiranje v k.o. Melinci ni področje tega odbora, potem ne ve, ali bo samo odbor za 
družbene dejavnosti razpravljal o tej zadevi? On tega ni prevzel kot predsednik, tudi glede nadstrešnice v 
vrtcu Melinci – to ni marijino društvo ampak  odbor za urbanizem. Točke ni interpretiral naprej na sejo sveta. 
Ni se 2008 uredilo in ni naprej dal, sedaj je 2010 pa se je lepo z lahkoto dalo na mizo, proračun Občine 
Beltinci je zanko nastavil nihče drugi. Kar se tiče odgovornosti. Simon je bil predsednik v prejšnjem 
mandatnem obdobju – naredila se razmeritev in sedaj se bo delala še ena razmeritev in en količek stane 
50,00 evrov in skupaj jih je 100-to je odgovornost saj bi moral upoštevati zahteve krajanov KS Melinci takrat. 
Ni se proti postavil, soodgovoren je po mnenju Martina Duha. 
 
Župan ponovno poudarja, da je v obtožnici zapisano…člani občinskega sveta ugotavljamo… (Martin Duh 
oporeka temu, saj bi naj bili to le podpisani). Vendar pa tako ne piše v dopisu ampak se opredeljuje v imenu 
vseh ostalih tudi – besede »podpisani« ni – pravniško gledati je tudi potrebno. Sprašuje ostale člane OS, če se 
vsi strinjajo s tem, kar je zapisano v tej obtožnici. Ostro bo župan protestiral in bodo tudi kot Nova Slovenija 
potegnili določene konsekvence in bodo poiskali pravno zadevo nekje drugje. Ne bodo  dovolili da bo kar tako 
pavšalno zapisano, da »člani občinskega sveta ugotavljamo…« Če si kateri upa v imenu vseh članov, so ga 
člani OS pooblastili in bodo tudi ta pooblastila zahtevali potem.  
 
Martin Duh želi obrazložiti ta zapisani stavek, vendar je imel že dve repliki in mu župan besede ne da več. 
Martin Duh vseeno pove, da je bilo mišljeno podpisani člani OS, vendar se župan s tem ni strinjal, tudi on si 
lahko marsikaj drugega misli.  Martin Duh, če je to izgovor, da manjka ta beseda »podpisani«, si naj kar dajo 
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duška. Vendar pa župan dodaja pisano-podpisano. To ni ustno povedano in je zapisano v imenu celotnega 
občinskega sveta, ki ga on še zaenkrat vodi.  
 
Ivan Mesarič prosi pet minut odmora. 
 
Po pavzi pristopi Martin Duh, ki pove, da je sicer več napake na županu, na tistih, ki to urejajo, vendar ker je 
na seji odbora vseeno sprejel pobude in ne dal naprej in ne zahteval, da se to realizira (njegovi predlogi), 
umika svoj predlog te točke za razrešitev Simona Horvat z mesta predsednika Odbora za urbanizem, urejanje 
prostora, gospodarsko infrastrukturo in varstvo okolja, ni določne stvari izpeljal kot bi moral. S tem 
predlogom se strinja tudi predsednik KMVVI, Peter Dugar. 
 
 
Župan Milan Kerman ugotavlja, da je ura  23.09, po poslovniku je preteklo pet ur zasedanja seje občinskega 
sveta. Sprašuje prisotne ali bodo s sejo nadaljevali ali jo prekinejo. Na dnevnem redu sta še dve točki za 
obravnavo.  
 
Prisotni se strinjajo, da se seja nadaljuje po 23.00 uri. 
 
 
AD 6 - Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci-prva obravnava 
 
Župan Milan Kerman pove, da so predlog Poslovnika Občinskega sveta člani prejeli že kar nekaj časa nazaj. 
Prosi v nadaljevanju Igorja Adžiča, predsednika komisije za statutarna in pravna vprašanja, da poda poročilo 
o tem.  
Igor Adžič pove, da je komisija delovala na 13. redni seji pozvala vso zainteresirano javnost, da tipskemu 
poslovniku dajo predloge. Na 16. redni seji je prišlo do končne oblike poslovnika, ki ne odstopa od priporočil 
ministrstva (temu se je zahvaliti direktorju občinske uprave, Venčeslavu Smodišu za pomoč) in je usklajen z 
veljavno zakonodajo. Kot tak je pripravljen za sprejem v prvi obravnavi. Prosi župana in direktorja da se poda 
datum, do kdaj bo le-ta v javni razpravi. Župan Milan Kerman predlaga do vključno 14. maja 2010. Igor 
Adžič kot rok za podajo pisnih amandmajev poda 14. maj 2010 do drugega branja le-tega.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo, prisotni so se strinjali in glasovali. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 472/IV: 
1.Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci v prvi 
obravnavi.  
2. Predlog Poslovnika OS Občine Beltinci bo v javni razpravi  za podajo pisnih amandmajev do 
vključno 14. maja 2010 (na komisijo za statutarna in pravna vprašanja), ko se le-ta pripravi za 
obravnavo  na občinskem svetu (II. obravnava). 
 
 
AD 7 - Poročilo Nadzornega odbora Občine Beltinci o izvedbi pregleda zaključnega računa proračuna 
Občine Beltinci za leto 2008 
 
Predsednik NO Igor Lebar pove, da je NO na svoji 22. seji sprejel Poročilo o izvedbi pregleda 
Zaključnega računa proračuna Občine Beltinci za leto 2008. Nadzorni odbor je le-tega pregledal v 
devetih točkah. Pregled seje izvajal po naslednjih segmentih: 1. javni razpis Rekonstrukcija in 
prizidava Vrtca Beltinci v letu 2008 (sklep: Zaradi pomanjkljive priprave prvega razpisa je bil za  
garažo potreben dodaten razpis. Kljub pomanjkljivosti razpisa do oškodovanja proračuna ni prišlo. 
Pripobe/pojasnila NO: predlagajo OU Občine Beltinci pred objavo razpisne dokumentacije 
preveriti vsaj glavne postavke  razpisa, da se take kardinalne napake ne bodo ponavljale), 2. 
zadolževanje Občine v letu 2008 (sklep: NO ugotavlja, da je postopek zadolževanja potekal v 
skladu z zakoni in pravilniki, da so izbrani najboljši ponudniki in da proračun ni bil oškodovan), 
3. javni razpis: rekonstrukcija ceste Beltinci-Ižakovci v letu 2008 (sklep: NO ugotavlja, da je javno 
naročilo potekalo v skladu z zakonom), 4. rebalans 1 in 2 (sklep: oba rebalansa sta bila sprejeta in 
objavljena v skladu s predpisi), 5. spominski park Lipovci (sklep: pri postopku javnega naročila ni 
bilo ugotovljenih nepravilnosti), 6. javni razpis: kanalizacija (sklep: postopek javnega naročila je 
bil izveden v skladu z veljavno zakonodajo RS in z pravili strukturnih skladov), 7. naročila malih 
vrednosti (pripombe/pojasnila: NO predlaga, da se pozivi določenih izvajalcev del k oddaji 
ponudbe pošilja z poštnimi povratnicami kot dokazilo za transparentnost in zakonitost razpisa. 
NO predlaga OU da poostri kontrolo nad izvajanjem postopkov javnih naročil, ker se pojavljajo 
pomanjkljivosti), 8. obveznosti občine na dan 31.12.2008 (sklep: Občina Beltinci na dan 
31.12.2008 ni imela zapadlih neplačanih obveznosti), 9. prodaja parcel KS Beltinci (sklep: 
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postopek je bil izveden skladu z veljavnimi predpisi, pripombe/pojasnila: z kupnino od prodaje 
parcel je potrebno bolje gospodariti (vezava depozita). Ob koncu je bil sprejeti sklep št. 92 s 
katerim NO podaja »pozitivno mnenje« na Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2008. 
 
 
Župan se zahvaljuje predsedniku NO za podajo poročila in tako lahko že na naslednjo sejo OS 
uvrstijo vsebino Zaključnega računa proračuna Občine Beltinci za leto 2008 na točko dnevnega 
reda.  
 
Župan Milan Kerman ugotavlja, da je s tem dnevni red 33. redne seje izčrpan in je seja zaključena 
ob 23.25 uri. 
 
 
Zapisnik te seje je bil pripravljen po tonskem zapisu, ki se hrani v arhivu občinske uprave Občine 
Beltinci. 
 
 
 
 
 
Zapisala:         Župan: 
Lilijana ŽIŽEK         Milan KERMAN 
 
 


