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Občinski svet 

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

ki je bila 19.06.2008 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, Štefan 
Ferenčak, Stanko Glavač, Peter Gruškovnjak, Jožef Horvat, Simon Horvat, Srečko Horvat, Ivan 
Mesarič, Marjan Maučec, Ana Nerad, Jožica Pucko, Regina Sraka, Martin Virag, Andrej Vöröš. 
  
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Jože Erjavec, Valerija Žalig. 
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: podpredsednik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Vlado Baša,  
Venčeslav Smodiš-direktor občinske uprave, Janez Senica – svetovalec I. v občinski upravi. 
 
SEJO VODIL: Milan KERMAN, župan. 
 
Župan Milan Kerman je pozdravil prisotne in predlagal v sprejem dnevni red, kot je bil posredovani 
na vabilu za sejo- razširitev z točko 14 – spremembe in dopolnitve statuta JKP Komuna d.o.o. 
Beltinci d.o.o. kar je prispelo po tem, ko je bilo gradivo poslano vsem članom občinskega sveta.  
 
Prisotnih je 15 članov občinskega sveta, kar pomeni, da se seja lahko nadaljuje, sklepčnost je torej 
zagotovljena. 
 
Razprava o dnevnem redu: 
 
Peter Gruškovnjak želi spomniti na prejšnje seje, ko je bila točka Pobude in vprašanja uvrščena 
takoj za sprejemom zapisnikov in za realizacijo sklepov, zato predlaga, da se tudi na tej seji nocoj ta 
točka premakne in ostale se tako smiselno preštevilčijo.  
 
Opozarja župan Milan Kerman prisotne, da bo seja zaključena ob 23.00 uri – po petih urah trajanja, 
ker tako govori poslovnik in potem, koliko bo točk obravnavanih, bo pač obravnavanih oz. 
zaključenih – prisotni naj se odločijo kakor želijo.   
Ker prisotni o dnevnem redu več niso razpravljali, je župan Milan Kerman dal pobudo svetnika Petra 
Gruškovnjaka na glasovanje-da se točka pobude in vprašanje umesti na 5. točko.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 9, PROTI: 4 
 
Sklep št. 205/IV: 
Sprejme se pobuda Petra Gruškovnjaka, da se za točko AD 4 umesti točka Pobude in 
vprašanja, ostale točke pa se smiselno preštevilčijo. 
 
Nato je župan dal na glasovanje še tako spremenjeni dnevni red 14. redne seje občinskega sveta 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 1. 
 
Sklep št. 206/IV: 
Sprejme se dopolnjeni in spremenjeni dnevni red 14. redne seje in sicer:  

1. Informacija o številu vpisanih otrok v Vrtec Beltinci za šolsko leto 2008-2009 in 
oblikovanje oddelkov ter potrebno število kadra. 

2. Poročilo medobčinske inšpektorice o delu v letu 2007 in program dela za leto 2008. 
3. Potrditev zapisnikov 13. redne seje, 3. izredne seje in 7. korespodenčne seje Občinskega 
4.  Realizacija sklepov 13. redne, 3. izredne seje ter 7. korespodenčne  seje Občinskega 

sveta Občine Beltinci. 
5. Pobude in vprašanja. 
6. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Beltinci-Mali rijtar - II. 

obravnava. 
7. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo 

Beltinci in soglasje k dopolnitvam  statuta zavoda-skrajšani postopek 
8. Imenovanje direktorja Zavoda za turizem in  kulturo Beltinci. 
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9. Imenovanje direktorja javnega komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o.  
10. Financiranje političnih strank in svetniških skupin  ter samostojnih svetnikov v letu 

2008. 
11. Sprejem sprememb programa ukrepov državnih  pomoči v kmetijstvu v letu 2008.  
12. Poročilo o imenovanju predsednika Nadzornega odbora Občine Beltinci. 
13. Sprejem sklepa o prevzemu finančnih obveznosti za vzdrževanje e točk po vaseh v 

Občini Beltinci. 
14. Obravnava in sprejem stališča do referendumskega vprašanja na posvetovalnem 

referendumu o območjih in imenih pokrajin ter statusu Mestne občine Ljubljana. 
15. Spremembe in dopolnitve statuta JKP Komuna Beltinci d.o.o. 
16. Razno. 

 
 
 
AD – informacija o številu vpisanih otrok v Vrtec Beltinci za šolsko leto 2008-2009 in 
oblikovanje oddelkov ter potrebno število kadra 
 
Ravnateljica Vrtca Beltinci gospa Miroslava Šömen, ki je v uvodu pozdravila vse prisotne in 
povedala, da se iz Vrtca letos poslavlja 67 otrok, v vrtcu tako ostane 97 otrok, vpis novincev je bilo 
62 otrok, torej skupaj 259 otrok. Razporeditev otrok po enotah – za enoto Beltinci se predvideva 7 
oddelkov-112 otrok, enota Dokležovje 2 oddelka – 25 otrok, oddelek Gančani 2 oddelka-35 otrok, 
oddelek Ižakovci 1 oddelek-15 otrok, enota Lipovci 2 oddelka-43 otrok, enota Melinci 2 oddelka. – 30 
otrok. V enotah drugače ne gre, če bi se združevali jih je potem vseeno preveč, ali pa je preveč otrok 
v I. starostnem obdobju in ne morejo poenotiti v en kombinirani oddelek. V Beltincih bi bili trije 
oddelki starostnega obdobja 1-3 let-povečanje za 1 oddelek, 4 oddelki 3-6 let. V Dokležovju bi bil en 
oddelek 1-3 let in 1 oddelek 3-6 let. V Gančanih 1 oddelek 1-3 let, 1 oddelek 4-6 let. V Ižakovcih 1 
oddelek 1-6 let. V Lipovcih 1 oddelek 1-4 let, 1 oddelek 4-6 let. Na Melincih 1 oddelek 1-3 let, 1 
oddelek 3-6 let. Skupaj tako 6 oddelkov 1. starostnega obdobja, 5 oddelkov 2. starostnega obdobja 
in 2 oddelka kombinirani oddelek.  Pripadajoči strokovni sodelavci – Beltinci po normativu je 7 
vzgojiteljic in 8,5 pomočnic vzgojiteljic in tudi javna dela, ki so odobrena in bodo trajala do decembra 
2008, Dokležovje 2 vzgojiteljici in 2 pomočnici in 1 javno delo, Gančani 2 vzgojiteljici in 2,5 
pomočnici vzgojiteljic, Ižakovci 1 vzgojiteljica in 1,5 pomočnica vzgojiteljic in 1 javno delo – tu ker je 
enota z enim oddelkom poslovnega časa ni mogoče pokrivati, če ni 1,5 pomočnice, javno delo pa je 
namenjeno otroku, ki je še v postopku in še nima odločbe, pa nujno potrebuje dodatno pomoč. V 
enoti Lipovci predvideva 2 vzgojiteljici, 2 pomočnici vzgojiteljice in 1 javno delo. Na Melincih 2 
vzgojiteljici in 2,5 pomočnici vzgojiteljice, skupaj 16 vzgojiteljic, 19 pomočnic vzgojiteljic in 5 javnih 
delavcev.  
Kaj je prineslo povečanje število oddelkov za enega? Število otrok je bilo v vrtec v šolskem letu 
2007/2008 je bilo 264 in od tega je 69 otrok prvega starostnega obdobja. Za naslednje šolsko leto 
2008/2009 je vključenih 259 otrok, od tega prvo starostno obdobje od 1-3 let 81 otrok, razlika torej 
v prvem oddelku povečanje za 12 malčkov- to je en oddelek 1. starostnega obdobja. Oddelki 1 
starostnega obdobja – število se povečuje iz leta v leto, letos je še toliko bolj in iz tega razloga 
ravnateljica pravi, normativ je 14 + 2 otroka, ki ju lahko določi občina kot ustanovitelj-to pomeni, če 
se oddelki povečuje, pomeni manjše število otrok v oddelkih in večje število kadra, ker v teh oddelki 
se potrebuje 2,5 strokovni sodelavki.  Ena vzgojiteljica 1 pomočnica s pomočjo javnih del do 
decembra 208, opozori da je to september 2008 – s temi programi javnih del bi bila sistemizacija 
manjša, v nasprotnem primeru, bi bilo potrebno dodatno zaposliti kader, da bi lahko pokrivali 
oddelke. To ne pomeni nič novega, to je povečani strošek in višjo ekonomsko ceno. Omogočeni bodo 
prostorski prostori – dozidava enega oddelka v Beltincih, ohranili bi se oblikovani oddelki 16 
oddelkov bi bilo veliko prijaznejši, saj so malčki navezani na svoje okolje, na vzgojiteljice in seveda 
tudi med seboj so že spletli prijateljske vezi. V primeru če je en oddelek manj, bi bilo potrebno otroke 
deliti po ostalih enotah. Pričakujejo vpise tudi med šolskim letom, ker je že nekaj evidenčnih vpisov 
za naslednje leto (januar, februar, do marca), v resnici pa je prostih kapacitet še v oddelkih 2. 
starostnega obdobja. Otroke 2003 letnik, ki so vpisani v enoto Beltinci se bo razporedilo v Beltince, v 
nasprotnem bi jih morali dati v druge enote, kjer bi še bile proste kapacitete, ker za to starostno 
obdobje v primeru razporeditve ne bi imeli več prostih kapacitet. Obrazložitve so še sledeče- največji 
vpis je bi v enoto Lipovci in tiste otroke, ki jih tja ne morejo sprejeti, na ta način lahko razporedijo v 
Beltince, ker je bila taka tudi želja staršev, saj imajo možnost, da lahko v primeru zasedenosti 
domačega vrtca lahko zapišejo varianto, kam vpisati svojega otroka v primeru prenapolnjenosti. Če 
ne bi bilo temu tako, bi otroke morali razmetati po enotah drugih po občini. Na ta način so številčno 
manjše oddelke in je v oddelkih, kjer so vključeni otroci z posebnim potrebami nujno in veliko 
prijaznejše tudi do vseh ostalih otrok. Zaključuje s tem, da je ta predloga obravnaval odbor za 
družbene dejavnosti, kjer sta bili obe možnosti temeljito pretehtani in odbor je glasoval za 16 
oddelkov, ker je to povečanje oddelkov in povečanje števila kadra in zato je potreben tudi sklep 
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občinskega sveta. Občinski svet prosi, za potrditev tega predloga, da se poveča v Vrtcu Beltinci za en 
oddelek.  
 
Župan Milan Kerman se je ravnateljici zahvalil za predstavitev in kot je povedala gospa ravnateljica, 
je odbor za družbene dejavnosti obravnaval na svoji seji tudi to zadevo ter prosi predsednika, Petra 
Gruškovnjaka, da poda poročilo. 
 
Peter Gruškovnjak je povedal, glede na to, kar je bilo na tej seji predstavljeno in kar je bilo 
prezentirano tudi na sami seji odbora, so na odboru bila sprejeta stališča, da se naj predlog 
ravnateljice sprejme na seji sveta, da se vrtec razširi za 1 oddelek, ker tudi potrebe v bodočnosti 
kažejo na tako najbolj racionalno rešitev. 
 
Župan Milan Kerman je še pred samo razpravo povedal, da je ena temeljnih dejavnosti občine, da 
ugodi staršem otrok pri vpisu v predšolsko vzgojo, da zagotovi možnosti, da so otroci vpisani, imamo 
srečo, da ni omejitev, kot je v okoliških občinah, kjer morajo po kriterijih določene komisije 
ocenjevati, če si otrok zasluži, da hodi otrok v vrtec ali ne. Misli namreč, da je lahko rečemo, da v 
občinskem svetu podprli takšen razvoj in oblikovanje našega vrtca tudi ta adaptacija omogoča, da 
lahko en oddelek dodamo.  
 
Ivan Mesarič je povedal, da bo podprl povečanje oddelkov in kot je župan povedal, da je v imenu 
sveta že dodal, da le-ta tenkočutno spremlja to problematiko  v vrtcu in gospa ravnateljica je čas, da 
če je še kaj potrebno, da se lahko pove, včasih po občini niso bili mnenja, da svet spremlja to 
problematiko, ki se v vrtcu pojavlja, sedaj so stvari optimalno rešujejo in misli, da bo tako tudi v 
bodoče, ko je dobro, da se omeni.  
 
Seje se udeležil svetnik Jožef Horvat. 
 
Martin Virag  je dodal, da bo ta predlog sigurno podprl, zanima pa ga, a razmišljajo v prihodnost kaj 
se bo zgodilo v Lipovcih, če se bo vpisalo še več otrok – če so pripravljeni  za naslednje leto ali pa se 
da Lipovčarjem in Bratončarjem predlog, da naj otrok ne delajo.  
 
Ravnateljica Miroslava Šömen želi na razpravo Martina Viraga dodati, da jim v vrtcu kapacitete v 
enoti Beltinci dovoljujejo sprejem vseh otrok, vseh kapacitet ni zapolnjenih še, poudarja pa še, da so 
čisti jaslični oddelki prvega starostnega obdobja veliko prijaznejši, zamisliti si razliko v prvih 
starostnih obdobjih 14 otrok in 2,5 vzgojiteljic skrbi za njih ali pa kombinirani oddelek kjer je od 1-4 
in je 19 otrok vključenih in skrbita zanje 2 strokovni sodelavki s tem, da na število otrok skuša 
priskrbeti dodatno pomoč in v tem primeru je javno delo, da je ena oseba zraven, drugače pa bi 
morali biti 2,5 strokovni sodelavki za te otroke. Priporoča glede na razpravo, ki je tekla, je 
prepričana, da če jih bo dosti, če jih ne bodo mogli sprejeti v Beltince , bo v tem občinskem svetu in 
tudi pri županu posluh za predšolsko vzgojo in za mlade starše, da se lahko razširi tudi enoto 
Lipovci. 
 
Po razpravi predlaga občinskemu svetu župan Milan Kerman sledeči sklep: Občinski vet potrjuje 
razširitev oz. oblikovanje oddelkov  v vrtcu Beltinci za en oddelke na skupno 16 oddelkov s 
potrebnim številom strokovnega kadra za šolsko let o2008/2009. Vrtcu Beltinci se nalaga, da se do 
konca leta obnaša in izvaja svoje poslovanje racionalno in v smislu dobrega gospodarja.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 207/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje razširitev oz. oblikovanje oddelkov v Vrtcu Beltinci za 
en oddelek, torej na skupno 16 oddelkov s potrebnim številom strokovnega kadra za šolsko 
leto 2008/2009. Vrtcu Beltinci se nalaga, da se do konca leta obnaša in izvaja svoje 
poslovanje racionalno in v smislu dobrega gospodarja.  
 
 
Ravnateljica Miroslava Šömen se je vsem iskreno zahvalila v imenu otrok in staršev, da bo njihovim 
željam ugodeno, da ne bo premika otrok iz oddelka v oddelke, kar pomeni manj stresa zanje in 
ugodno bivanje zanje še naprej.  
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AD 2 - Poročilo medobčinske inšpektorice o delu v letu 2007 in program dela za leto 2008 
 
Župan Milan Kerman je povedal, da je bilo o tem govora že na nekaj prejšnjih sej in tako predaja 
besedo gospe medobčinski inšpektorici Alenki Maroša, ki bo podala poročilo ter predstavila program 
dela.  
 
Alenka Maroša je pozdravila vse prisotne in povedala, da bo navedla prisotnim glede na to, da so vse 
podatke prejeli v samem gradivu, najpomembnejše zadeve iz področja njenega poslovanja.  
 
V uvodu želi podati nekaj informacij – inšpektorat so ustanovile občine z 20.000 prebivalcev in sicer 
Beltinci, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Velika Polana v letu 2005 kot organ skupne občinske 
uprave. Sistematizirano je eno delovno mesto – komunalne inšpektorice.  Glede financiranja želi 
poudariti, da 50 % delež financirajo občinski proračuni občin ustanoviteljic, 50 % pa državni 
proračun RS. Obseg nalog je predviden v samem sporazumu občin ustanoviteljic in je izračunan na 
število prebivalcev posamezne občine ustanoviteljice napram vsem prebivalcem vseh petih občin in 
mesečno tako obsega Beltinci-9 dni na mesec, Črenšovci 5 dni, Turnišče 3,5 dni, Odranci 2 dni, 
Velika Polana 1,5 dan. Poudariti mora, da je mesečno težko slediti tem procentom zadev ampak 
letno  tako je tudi v proračunu, je potrebno priti na predvideni obseg dela po občinah in tako je 
naslednji slajd, ki prikazuje opravljeno delo  po vseh treh letih od 2005-2007 kjer je prikazani 
dejanski porast zadev iz leta v leto, tudi razmerja obravnavanim zadev – kjer je delež izravnan, v 
nekaterih prihaja do odstopanja, ker je večje število zadev bilo obravnavanih v sklopu in jih je bilo 
potrebno rešiti in šele nato nadaljevati. Obravnavane  zadeve v občini Beltinci največ na področju 
odpadkov – nepravilnega  ravnanja z odpadki, to so zadeve – pisne in sicer je le-teh bilo 127 
(odločbe, opozorila, plačilni nalogi…), vse ostale ustne, ki so se reševale na samem licu mesta, niso 
zavedene. Sledi področje cest- onesnaženost ogrožanje cestnega sveta-precej bilo tudi odstopanih 
zadev, ki so bile vloge poslane na medobčinski inšpektorat, ker ni bil pristojen, nekaj je bilo tudi z 
področja videza naselja-košnja okrog funkcionalnega zemljišča, področje zapuščenih psov je 
področje, kjer je bilo v lanskem letu v zavetišče poslanih 7 psov. Občina Beltinci pokriva teh 43  
procentov, kot je določeni letni delež. Izrečeni ukrepi v letu 2007 so razdeljeni po ukrepih – ustna  
opozorila 25, pisna opozorila je bilo 8, odstop zadev v reševanje 18, izdane odločbe 43 in obvestila o 
prekrških je bilo 169, tako da je 238 pisnih zadev in 25 ustnih zadev bilo rešenih v letu 2007. 
Izrečene globe – 3 plačilni nalogi iz področja odpadkov, eden onesnaženost cest, 2 plačana v 
zakonitem roku, en je bil plačan na podlagi izterjave preko davčnega organa.  
 
Glede letnega načrta , ki je bil izdelan na podlagi analize stanja v Občini Beltinci torej na podlagi 
števila podanih vlog občanov in rednih inšpekcijskih nadzorov in iz tega razloga  se ugotavlja, da je 
še vedno največji problem neustrezno ravnanje s komunalnimi odpadki (črna odlagališča, 
neustrezno sortiranje odpadkov in odlaganje na ekoloških otokih, kurjenje odpadkov..). Kljub temu, 
da je bilo saniranih v zadnjih treh letih kar 37 »črnih« odlagališč in izdanih več plačilnih nalogov, se 
pojavljajo vedno nova odlagališča. Na tem področju se želi povečati inšpekcijski nadzor. V vseh KS-ih 
so po mnenju inšpektorice Alenke Maroša analizirali in občane obvestili o obvezni vključenosti v 
obvezni odvoz odpadkov. Ugotavlja se, da je bilo pred akcijo obveščenosti bilo okrog 8-17 % ne 
vključenih gospodinjstev. Zdajšnji podatek je še 3-4 % ne vključenih ali ljudje, ki so v tujini, Na 
področju komunalnih odpadkov je opozarjanje s strokovnim gradivom, svetovanjem, tudi na CATV- 
obveščanje saj slika veliko več pove kot deset besed. Drugo pomembno področje je področje 
občinskih cest, saj se sledijo kršitve Odloka o občinskih cestah – nanašanje blata na cestišča, 
preglednost cest in križišč, izvajanje del na cesti in ob njej, neustreznost prometne signalizacije, 
odtekanje meteornih vod, rast drevja na cesto – z preventivnim delovanjem in svetovanjem 
poskušajo osveščati ljudi in jim svetovati. Tudi videz naselja občani dajejo podarja, tudi ko kršene 
določbe Odloka o urejanju javnih in drugih površin. Mora pa Alenka Maroša še povedati, da je letni 
načrt načrt, ki ga hočemo realizirati s tem, da prioriteta so vloge občanov. Torej glede na to, da je 
zaposlena na področju petih občin lastnih pobud in iniciative je malo – to so predvsem vloge 
občanov prioriteta in jih je potrebe težko uravnavajo. Rada povedati želi, da je vloga čisto vseh nas, 
vsakega posameznika, da ohranimo okolje  čisto, da pustimo zanamcem čisto in zdravo naravo.  
 
Martin Duh sprašuje, če je področje izgradnje kolesarske steze Melinci-do pokopališča - v 
inšpektoričini domeni, kje je izvajalec izvajal  zemeljska dela in  kar želi povedati, da lastniki na 
tistih površinah nimajo kmetijski del in se je tam razpasla trava-plevel. To bo sedaj cvetelo in se bo 
na tisoče metrov razletel, če je to njeno delo ali delo občinske uprave, naj si to razdelijo.  
 
Alenka Maroša želi povedati, da je še gradbišče in da mora biti urejeno in bo ukrepala, da se bo 
zadevo uredilo. 
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Simon Horvat se osredotočil na program dela 1-plakatiranje –spomnimo se nazaj, se skušali da se 
zakonsko uredi s pravilniki, vendar do danes se ni premaknilo na bolje, kako to nadzoruje 
inšpektorica, se vse dimenzije mogoče lepijo. Drugo pa so eko točke – misli, da se precej energije 
vložilo, da smo do njih prišli, sedaj se te točke postale po vaseh smetišča. Namreč odvoz ali je 
premalo ga, opaža se, ko se odvoz izvrši in so kontejnerji spet napolnjeni in do roka naslednjega 
odvoza Saubermacher ne zmeni za to, da bi se mogoče vmes še kdaj odpadki odpeljali. In tako se 
tam nabirajo vse raznorazne stvari ob vznožju le-teh. Naj se apelira na odvoznika, da bi jih preuredil 
z nekimi drugačnimi kontejnerji – večjimi – še posebej papir in steklo, ki so zelo okusni, da ne more 
nihče posegati vanj in vlačiti iz njega – to se namreč sedaj dogaja – da bi se skušalo jih nazaj 
namenu uredili.  
 
Alenka Maroša – mnenje v občinah, kjer so odloki o plakatiranju je pisna oblika, ki se bo poslala 
vsem društvom, gostincem, ki urejajo zabave in prireditve in bodo dobili informacijo, kako postopati 
in potem izvajanje določil odloka. Glede ekoloških otokov – izvajalec javne službe jih mora čistiti, 
vzdrževati in voziti po potrebi. S tem, da je v pogodbi navedeno določba, da se praznijo enkrat na 
mesec. Sama je že pisno poslala s fotografijami, da so to res prava smetišča in zahtevala odvoz 
enkrat tedensko – vsaj in postavitev večjih zabojnikov za papir in plastiko- saj sta ta dva odpadka 
največji problem. Direktor je reagiral na dopis in bila z županom na razgovoru, sledi usklajevanje in 
dogovarjanje, cena pa je največji problem – večkrat ko se sama vozi po KS-ih in vidi nered okrog teh 
otokov, jih vedno pokliče in pridejo pa počistijo, vendar pa tako v nedogled ne gre, ker bi bilo 
potrebno potem imeti samo eno osebo za to, da se bo vozila po občinah in pregledovala, kakšno je 
stanje na teh ekoloških otokih. Je pa še ena rešitev in sicer čimprejšnja izgradnja zbirnega centra, ki 
ga v občinah, ki imajo več kot 8000 prebivalcev od leta 2004 imele občine – le-ta bi dnevno od reda, 
ki si ga zapišemo in vse te stvari zbirali in bi s tem, ko ga bomo imeli, otoke lahko zmanjšamo na 
zakonsko predvideno mejo na 500 prebivalcev en ekološki otok- sedaj jih je več, vendar pa z 
namenom, da bi ljudje sortirali odpadke, tudi Evropa zahteva, da se sortira 60 % odpadkov-s tem 
recikliramo-ne na odlagalna polja odlagati. 
 
Peter Gruškovnjak postavlja vprašanje županu in občinski upravi, kdaj bo realizirani sklep za 
sortirni center – ker so tudi v proračunu rezervirana sredstva za to. Drugi del vprašanja pa  se 
nanaša na gospo inšpektorico – kako je z ribnikom v parku, zakaj ni šel v drugo obliko sanacije pred 
leti, da se ga je šlo zavažat in to z gradbenim materialom poleg športnih igrišč in gradu, za katerega 
se zavzemajo, da ne bi bil vrnjen denacionalizacijskim upravičencem.  
 
Alenka Maroša želi podati odgovor gospodu Petru v smislu gramozne jame, želi povedati, da je jama 
trn v peti tudi že njej od časa, ko še ni delala na tem delovnem mestu. Je pa pristojne tako na občini 
in tudi na KS opozarjala, da je treba to urediti. Kako sanirati je stvar odločitve, drugače pa stvarna 
pristojnost odlaganja gradbenih odpadkov pri inšpektoratu RS za okolje in prostor RS, OE Murska 
Sobota. Z naše strani prišla pobuda, da je treba sanirati, kdo je dovolil navažanje odpadkov ne želi 
povedati, ker ne ve, ker je to že leta in leta tako – naj se ugotovi za nazaj, poudarja Peter 
Gruškovnjak. Naj se ta graba v predhodno stanje povrne, to je njegov predlog. Alenka Maroša meni, 
da je treba to predati policiji – table so postavljene in vseeno se to izvaja naprej.  
 
Srečko Horvat želi podati repliko – sortirni centri namreč niso mišljeni kot zamenjava za ekološke 
otoke, kot je sama rekla, da bi se lahko zmanjšalo njihovo število – to bi bila napaka, vidimo komu 
so namenjeni – za stari papir, plastiko, kovino. Doseči le to, da se ljudi osvešča, da bodo na 
kontejnerjih napisano tudi upoštevali. Želi samo še povedati, da sta bila javna delavca v KS 
Dokležovju opozorjena, da naj iz kontejnerjev razsortirata odpadke, ki so bili vmešani vanje, kot jima 
je bilo naročeno od predstavnikov Saubermacher & Komunala, vendar se ne strinja s tem, ker to ni 
naloga javnih delavcev, vendar pa je to že neka druga tema. Nadalje Srečko Horvat poudarja, da se 
naj ne dela v smeri, da bi se ekološke otoke zmanjšalo. Vprašanje postalvja, da je bilo 238 pisnih 
ukrepov – po tem, ko se opozorilne stvari izdalo, se je prekontroliralo, če se je teh 238 kršitev res 
dejansko tudi odpravilo, saniralo, ker je številka velika?  
 
Alenka Maroša daje odgovor, glede zmanjševanja otokov bilo bolj mišljeno, če po opozarjanju ne bo 
stanje izboljšalo, se jih bo ukinilo, smetišča ne moremo imeti, se jih prestavlja na druga mesta z 
namenom, da ne bo kazilo okolice ob cesti. Glede števila opravljenih zadev, vsa obvestila so imela 
navedeno, da je vsako preverjeno, zato je toliko težje, vse se preveri po preteku roka, če ni se 
postopek nadaljuje.  
 
Ivan Mesarič želi se zahvaliti gospe inšpektorici za njeno delo, se opaža, da je na tem področju že res 
nekaj boljše. Opozoriti pa želi, ko kolesari po vaseh ga moti smrad po sežgani plastiki in se dal 
podučiti in so mu tisti, ki to obvladujejo, da je to lahko največji vir rakastih obolenj, kjer se to 
dogaja. Zanima ga, tega področja ni zajetega v poročilu sicer, vendar pa bi to problematiko tudi pri 
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pobudah in vprašanjih sam odprl, ali je to v njenem delokrogu tudi zajeto. Urejenost ga toliko ne 
moti, moti pa ga da so urejena dvorišča in se take stvari dogajajo – preventivno osveščanje je to, 
dobro bi bilo, da se neka akcija spelje na tem področju, tudi propagira, ker tega je dosti, to se kuri 
zunaj in po večerih – to je kar v vseh vaseh zelo prisotno in kar precej in nam tega ni potrebno. Kar 
pa še njih kmete tangira, ko so dela, tekmujejo, kdo bo več navlekel na poljske poti, ni za 
kaznovanje na tem področju sam. Ko je bil v KS-u je bil proti, da se poti navažajo s šodrom, 
sposobni smo narediti nasipe med njivami in ko se poveže šoder z zemljo – ne ve, če je delo to po 
posameznih KS-ih vendar to je tako. 
 
Alenka Maroša odgovarja glede tega, da je to velik problem in se je že  opozarjalo, kaj se ne sme 
kuriti, kaj povzroča dim, kar se sprošča in vidi, da je to premalo – mora povedati, da kar se kuri  v 
naravi, gre na kraj dogodka in ukrepa, ampak tega je malo, kar voha tudi sama. Nadzor nad pečmi 
je v pristojnosti inšpektoratat RS za okolje in prostor – tja se lahko vloga poda. Če je zaznano 
kurjenje v naravi, je tu, tisti, ki ga opozori, tega več v prihodnosti ne stori – to ni toženje ampak 
opozarjanje. Sami vira prijave nikoli ne izdajo, to je dejstvo- vendar pa je treba ukrepati, ko se 
zadeva prijavi. Glede poljskih poti seveda je v odloku in v zakonodaji zapisano, kako se lahko orje oz. 
kako se lahko dela na njivah – na cestah se ne sme obračati, pravokotno 4 m od ceste končati z 
orajem in prečno končati, en meter od cestnega sveta od roba bankine – Ivan podarja, da se naj to 
nekako obelodani in naj se objavi, ker sam kot kmetovalec namreč tega ne ve. 
Župan Milan Kerman tu želi dopolniti, da so občine ustanoviteljice opremile inšpektorat z GPS 
napravo, da tega več ni, da ne bi se vedelo čigava je določena površina, saj na licu mesta takoj 
ugotovi, kdo je lastnik parcele.  
 
Marjan Maučec se strinja z Ivanom Mesaričem, saj si vsak stvari razlaga po svoje in tako v tem 
kontekstu daje pobudo, da preko CATV naredi oddaja in spletna stran in si vsak lahko to prebere 
imamo tudi glasilo, kjer se lahko te osnovne zadeve kot tudi kar so povedali Srečko Horvat in Simon 
Horvat podala na tej seji pri tej točki, lahko vse tako predstavi. 
 
Stanko Glavač želi dati pobudo s tega področja, d bi se ena strokovni članek napisal in bi vsaka hiša 
dobila glede te plastike, ki je res nevarna – to ima potem težo – glede oranja ni proti temu in moraš 
orati toliko kot je njegove njive – ne more si privoščiti, da ne bi zoral vse, to je treba vedeti. Ko se ves 
dan orje, je problem, da bo za vsako njivo šel takoj čistit – sam seveda počisti za seboj, vendar ne 
takoj v momentu. 
 
Roman Činč je pričakoval, da bo dal predlog glede zavažanja gramoznice, dodaja Stanku Glavaču, če 
pove, komu je bila dana ta pravica. Stanko Glavač daje pojasnilo, glede na to, da ni KS lastnik je res 
predlagal, ker je občina dobila ponudbo s strani DARS-a, da je možno porabiti zemljo- glede nato, da 
je bila smrtna žrtev že ena tu, da je priložnost, kjer je v javnosti krožilo, da se naj uredi, je predlagal 
zavoz z čisto zemljo in tudi nek vodomet in je pri tem samo ostalo. Predlagal je, vendar ni sam 
odločal, ne spomni pa se, da bi občinski svet sprejel sklep, da bi se naj to zavažalo. Poudarja 
ponovno, da ni lastnik ne on in ne KS ampak občina in glede na vse, kar se godilo okrog te grabe (ni 
se čistilo, se zaraščalo, se utopil človek), če se ima kvalitetno zemljo je bil za to, da se s tem lahko 
zavaža, ampak sedaj se zavaža ravno z gradbenim materialom proti kateremu je vedno bil in proti 
kateremu so bili tudi vsi ostali.  
 
Ana Nerad bi želela glede razsvetljave kapele na Melincih - ne ve sicer če je to v domeni naše 
inšpektorice, vendar pa ko se pripelješ iz Melinec ponoči pade svetloba na cesto, te oslepi in bi se 
moralo  urediti, to ni namreč pravilno. Sprašuje še, da je leto 2007 postalo KS niso vsa vključena v 
odvoz komunalnih odpadkov, katera je to KS – naj pride k njej v pisarno in ji bo tam povedala 
dodaja Alenka Maroša. Glede razsvetljenosti sakralnih objektov – je sprejeta uredba, katera se 
morajo osvetljevanja morajo postaviti in je treba takoj sanirati, bo tam to pogledala in videla kako in 
kaj.  
 
Gospod Baša Vlado, ki je član ribiškega društva in tudi podpredsednik Nadzornega odbora občine je 
bil s strani župana Milana Kermana povabljen k besedi, da pri tej točki dnevnega reda pove, kako se 
stvari urejajo glede tega ribnika tudi z njihove strani – sanacija ribnika. Pred 14 dnevi ko so ga 
obvestili, kaj se tu dogaja, prišel ob 12.00 uri sem in ko je videl, kaj se tu dogaja, kdo pozna ribe, da 
so vse začele poginjati in so se hitro organizirali z enim čolnom jih nekako rešili in ven pobrali. 
Prisotna je bila tudi policija, klicali so na Veterinarsko inšpekcijo klicali, če je manjša količina jih 
zakopali in očistili travo in v ribiški družini ker imajo agregat in ljudi z izpiti in kaj je še živega, da se 
jih v karanteno reši. Občani se tudi zgražali nad tem – kolesa, hladilniki – 22 somov v dolžini 80 cm 
žive prepeljali drugam, tudi krape do 3 kg in na drugi dan ko pridejo tja, še vedno pomanjkanje 
kisika, manjše vrste se dušijo in je obvestil tudi župana in se menil naprej, kakšno rešitev – 
predlagal gramoznica pri Doblu proti Melincem, eni so videli, v kakšnem stanju je bila – tam bilo 
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zaraščeno – so počistili in naj si jo ogledajo, so jo uredili, ljudje se zbirajo in ribijo in da naj to v 
parku je županu predlagal – ne zapisati – ne samo ribe, tudi ptice – tu je okrog 200 m3 odpada, 
temelje od hiše so bile zasipano, to bo treba na deponijo zvoziti, ko se bo odpeljalo ta nesnaga in 
mulj in kanali skozi most bodo očiščeni in to bo lepo urejeno in to spada h gradu in parku - tu je 
nekoč tekla Mura. Naj bo to urejeno, ker bi bilo škoda, da bi se to zasipalo.  
 
Ivan Mesarič podaja repliko  in sicer v smislu – da gre za sprenevedanja – če so tu temelji, nekdo je 
to dovolil sem voziti, moralo bi se vedeti, je to po pravilih ali ne? Vendar treba to rešiti, naj se to 
sanira, če župan ne bo dal predlog ga bodo oni - svetniki. Bo treba z denarjem to urediti, če bi naj ta 
gramoznica živela. 
 
Se sanira, ker se jemlje mulj ven, dodaja župan Milan Kerman – izvajalca se poklicalo in se pristopilo 
k sanaciji, želi dodati, da nihče ni dovolil temelje od porušene hiše voziti v to gramoznico. Sam ima 
poslikani avto, ki je vozil odpad in je sam človeka tudi vprašal, kdo mu dovolil ter mu povedal, da je 
zadeva bila takoj v Mursko Soboto prijava bila dana – vozili so takrat, ko nihče ni videl. Ta je dobil s 
strani tistega, kateremu je podiral hišo plačano, da bo odpeljal na ustrezno deponijo, sedaj pa bo 
občina za njim plačevala, da bomo mi vozili na deponijo. Zahteval je že tudi od inšpekcije, da mu 
izreče ustrezno kazen, kako daleč je zadeva, problem je namreč velik-dokazi so tu pri njemu. Smatra 
in predlaga, da v taki obliki kot je sedaj gramoznica te velikosti je pri tem gradu ustrezna kot je v 
tem trenutku in sanirati je potrebno dno in brežine – na nekaterih je bila vsekana brežina dol in je 
nevarno za zdrs. Gospod Baša je bil prisoten in se dnevno obrača tam in gleda in naj se sanira, da 
bo imelo tudi neko ime. Se tudi dogovarjali, da se bo navozilo zemljo in se bo zatravilo in bo imelo 
ime, mogoče kakšen ribnik zgoraj, za prezračevanje, to je nekako odgovor.  Gospod Baša pravi, da so 
našli poleg koles, štedilnik, vlitega tudi kar nekaj doz škropiva – prav gotovo nihče iz občine ni rekel, 
da se lahko te kosovne odvaža v to jamo, to je dejstvo. Iz vsega povedanega se lahko torej vidi, 
kakšna je zavest občanov.  
 
Martin Virag sprašuje gospoda Smodiš Venčelsava, ali ni mogoče  v prejšnjih letih bil s strani 
državne inšpekcije izdani odlok, da se ta jama mora sanirati oz. zavoziti, če je to za obnovo take jame 
kakšna dokumentacije ali se lahko tako dela ali ne. Venčeslav Smodiš daje odgovor Martinu – ko je 
bil v prejšnji službi, ne ve, da bi obstajala kakšna odločba, odlok, ukrep za obnovo tega ribnika. Bo 
pa pobrskal in se pozanimal o tem. Želi pa opozoriti občane in krajane – nepridiprave, ki vozijo 
greznične odpadke – ne dolgo z kolesom se peljal za nepridipravom – apelira na vse, da naj javijo 
naši inšpekciji v takih in podobnih primerih saj so kazni velike – vendar pa med razpravo Ivana 
Mesariča zanima, kam pa naj potem vozijo – Venčeslav Smodiš pravi da v potok sigurno ne.  
  
Stanko Glavač želi povedati, da je  sedaj priložnost, ko se je zgodila ta neprilika, da ribiška družina 
da predlog, da se uredit brežine in gramoznico – sedaj ko imajo plan za ureditev jam – če so urejene, 
se tam ne bo potem onesnaževalo, sami pa vidimo kakšne jame in gramoznice imamo. Tudi ribiška 
družina  ni nikoli na KS prišla s pobudo, čeravno KS ni lastnik in tudi občinski svet ni razpravljal o 
tem, družina naj da predlog, če so zadeve odprte, naj se pristopi in se stanje uredi.  
 
Vlado Baša želi replicirati izjavo Stanka Glavača in želi povedati, ko se menil z županom, da se bo z 
gramoznicami godilo kot se godi – je to že opozarjal prej. Bi pa želel povedati, da je že predlagal in 
seznanja svetnike, drugje če se pogleda kako to imajo urejeno, dati v upravljanje ribiškim družinam 
in se to ne bo godilo, dati z pogodbo za določeno dobo in se potem tega ne bo dogajalo. Župan se 
strinja z pobudo in naj se da pisno na občinsko upravo ta predlog. Želi dodati, da taka sanacija 
potrebuje ustrezna sredstva- to je bilo nujno sanirati, ni se moglo čakati, ker je bil pritisk 
novinarjev, medijev in se moralo pristopiti k sanaciji, ko bo znana višina teh sredstev, se oprošča, 
vendar pa se bo z rebalansom moralo potrditi. Apelira na prisotne, da imajo to v mislih.  
 
AD 3 - Potrditev zapisnikov 13. redne seje, 3. izredne seje in 7. korespodenčne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
 
1. 13. redna seja občinskega sveta 
Ugotavljanje prisotnih. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 208/IV: 
Sprejme se vsebina zapisnika 13. redne seje občinskega sveta v predlagani vsebini in obliki. 
 
Stanko Glavač vseeno predlaga, da čeravno je zapisnik prepisani po posnetku, je vsebinsko zapisano 
dosti stvari, ki jih ne bi bilo potrebno – naj bi se zapisalo le bistveno, ostalo pa ne, ker je zapisnik 
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dolg. Župan  Milan Kerman povedal, da ga razume, vendar pa tajnica prepiše zapisnik po posnetku, 
kajti očitek je bil cenzuriranja in sedaj je dobesedno zapisano kot je.  
 
2. Zapisnik 3. izredne seje 
Razprave o vsebini zapisnika 3. izredne seje ni bilo, zato ga je župan dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št.: 209/IV: 
Sprejme se zapisnik 3. izredne seje občinskega sveta v predlagani obliki in vsebini.  
 
3. Zapisnik 7. korespondenčne seje občinskega sveta 
Razprave o vsebini zapisnika 7. korespondenčne seje ni bilo zato ga je župan dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št.: 210/IV: 
Sprejme se zapisnik 7. korespondenčne seje občinskega sveta v predlagani obliki in vsebini. 
 
 
AD 4 -  Realizacija sklepov 13. redne, 3. izredne seje ter 7. korespodenčne  seje Občinskega 
sveta Občine Beltinci 
 
Župan Milan Kerman želi povedati pri tej točki dnevnega reda, da so bili vsi sklepi prejšnjih treh sej 
realizirani.  
 
 
AD 5 - Pobude in vprašanja 
 
Župan Milan Kerman je želel v uvodu prebrati odgovor na pobude in vprašanja iz 13. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci gospoda Igorja Adžiča. Dopis je prispel na občino danes dne 
19.06.2008 in je bil naslovljen od Marjan Zver s.p., Melinci 132, 9231 Beltinci, ker je bilo podanih 
mnogo neresnic, obtoževanj na mene osebno, firmo Market Melinci, kakor tudi na KS Ižakovci, 
katere predsednik sem, Vas gospod župan prosim, da preberete ta odgovor na omenjeno pobudo, 
citiramo: »V začetku najprej g. Igor Adžič omenja, da sem bil v komisiji za izbor najugodnejšega 
ponudnika za gostinsko dejavnost na Otok ljubezni, kakor tudi, da je ta komisija izbirala 
najugodnejšega ponudnika za trgovsko dejavnost oziroma dostavo blaga na omenjeni otok. O teh 
navedbah sem po njegovem mnenju bil član komisije za izbiro najugodnejšega ponudnika za 
trgovsko dejavnost. Moram poudariti, da sem res bil v komisiji za izbiro najugodnejšega gostinca, na 
Otok ljubezni, zato obstajajo tudi dokumenti oziroma zapisnik. Bil sem v vlogi lastnika objektov, to 
je KS Ižakovci. O nobeni izbiri trgovske dejavnosti ni bilo govora, to je laž oziroma čisto zavajanje. 
Res pa je, da sem podal pisno ponudbo in to na zaprosilo v.d. direktorja ZTK . Nisem član upravnega 
odbora ZTK kakor tudi nisem v nobenem odboru Občine Beltinci ali kaj podobnega. Imam vse 
obveznosti do države, občine KS poravnane, zaposlujem ljudi iz domače občine. Mislim, da 
izpolnjujem vse kriterije oz. pogoje za izbiro. Vprašam Vas svetnice in svetnike ali tako podpirate 
domače podjetnike, prav tako vas vprašam, kaj ste nekateri posamezniki naredili za ta Otok 
ljubezni, da o njem toliko govorite in imate  do njega posebne želje. Če ne bi bilo vaščank in 
vaščanov Ižakovec, ki smo ta otok uredili tako idejno kot tudi fizično, s svojim prostovoljnim delom 
na Bürajških dnevih, ga dograjevali, prav tako vložili ogromno sredstev iz samoprispevka, tega Otoka 
danes ne bi bilo oziroma bi bil čisto navaden gozd. Nadalje govorite gospod Igor Adžič, da sam sebi 
dostavljam blago. V krajevni skupnosti Ižakovci dostavljamo blago oz. hrano v Dom krajanov ob 
raznih prireditvah, kakor tudi upravljamo razne storitve, vzdrževalna dela po dogovoru na 
predhodnem sestanku sveta KS. Glede dobavnice, s katero ste mahali na seji, pa naj povem, da sta 
blago v trgovini Market Melinci dvignila dva člana sveta KS in to za teden starejših občanov, ta dva 
člana sta tudi podpisnika vseh računov. Omenjeni osebi bosta tudi ključni priči pri nadaljnjem 
postopku. Vsa dela, ki opravljamo člani KS delamo prostovoljno, plačano imamo le sejnine. V tem 
šestletnem obdobju kakor sem predsednik KS nisem dobil enega centa za kilometrino, telefon ali kaj 
podobnega, prav tako noben član krajevne skupnosti. Glede suma korupcije pa moram povedati, da 
nadzorni odbor v preteklem mandatu ni želel pregledati poslovanja za nazaj, čeprav smo jih pisno 
obvestili. Vi gospod Igor Adžič ste bili podžupan in bi morali biti seznanjeni z nepravilnostmi v 
preteklosti. Tudi letos vas je nadzorni odbor opozoril, da ostaja dolg KS Ižakovci do občine iz leta 
2002 za neplačano vodo in to čez 10.000 evrov. Vaščanke in vaščani Ižakovec smo vodo plačali, 
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sredstva pa nikoli niso bila položena na račun občine ali KS. Nadzorni odbor pa namesto, da bi 
zadevo razčistil, opozarja KS, da bo treba ta dolg odplačati. Glede zbora občanov v KS Ižakovci pa 
omenjate samo negativne stvari. Ne omenite pa zakaj ste bili sploh povabljeni na ta zbor, namreč 
beseda je tekla o kabelski televiziji, predvsem o statusni ureditvi, na katero je bilo podanih dosti 
pripomb. Glede združevanja ljudi pa moram povedati oz. vas povabiti na Büjraške dneve in se sami 
prepričajte, kako ljudje združeni delajo za dobrobit nas vseh. Vendar, če boste z takšnimi gestami 
tako nadaljevali vi in oseba, ki vam pošilja anonimke se bojim, da bo prišlo res do razdruževanja 
vaščank in vaščanov Ižakovec. Ob koncu mojega odgovora Vas prosim vse svetnice in svetnike, da se 
ne ukvarjate z posamezniki, ampak delate v dobro nas vseh, ki živimo v tej občini. Lepo pozdravljeni, 
podpisani Marjan Zver.« 
 
Peter Gruškovnjak predlaga, da se naj prvi teden v juliju 2008 – dan 03.07.2008 skliče redna seja s 
točkami dnevnega reda in sicer: 1. Kanalizacija – celotna predstavitev projekta, 2. Gospodarsko 
središče Lipovci- odkup zemljišč.  
 
Srečko Horvat – glede na to, da vemo, da se bo pričelo z izgradnjo kanalizacijskega omrežja v treh 
krajevnih skupnostih Ižakovci-Melinci-Dokležovje, pa ga zanima, ker pred časom že z direktorjem 
občinske uprave se pogovarjal, določene telekomunikacijske vode oz. cevi polagati v rove iste – tak je 
sklep iz prejšnjega mandata, bilo bi dobro, da se pokliče na informativni dogovor oz. sestanek 
Telekom in bi bili predstavniki teh firm zainteresirani, če je bilo izvedeno in še ni zamujeno. Dodatno 
daje pobudo, glede na to, da je občina lastnik vaškega doma v Dokležovju in v KS-u se pripravljajo 
na zamenjavo kritine, ki je v obupnem stanju, saj se povzroča škoda in teče na raznoraznih mestih, 
škoda je iz meseca v mesec samo večja, glede na to, da je lastnik občina in je sofinancirala obnovo 
vaške dvorane v Beltincih 70 % občina, 30 % KS in vidimo, da je lastnik tega doma KS  Beltinci, je 
njegov predlog, da to investicijo v celoti pokriva občina, ki je tudi lastnik in za svoje premoženje 
mora skrbeti in za podobne, kjer se škode ne povzroča, streha je prva, predlaga torej, da financira 
občina – se z rebalansom potrdi in obvesti KS Dokležovje in upa, da bodo svetniki to pobudo podprli. 
 
Simon Horvat ima vprašanje glede košnje obcestnih jarkov ob občinskih cestah, katere financira 
občina, le-ti se ne kosijo ampak samo zgornji robovi ob cestišču, ostale površine  - je to malomarnost 
izvajalca – drugje imajo cestne jarke pokošene (2-3 krat letno) temeljito pokošeno. Zadnjo soboto se 
je na Melincih v ciglarskem naselju zgodil neljubi dogodek, naši čolnarji iz Dokležovja pripeljali 
skupino ljudi dol in so bili navajeni po celi obmurski trasi so privezi narejeni, kjer je sodelovala naša 
občina od Petanjec do Bistrice, ki so bili financirani v programu Dol po Muri in so bili mišljeno, 
namenjeni za javno uporabo za vse čolnarje, kot je bilo takrat rečeno in so doživeli, da jih je en 
privatnik – ne bo sodil kdo ima prav-želi obelodaniti to zadevo in si niso vedeli kaj in niso poznali 
zadeve – sosed lastnik parcele Kovač gredo na privez ven, ki je na njegovi parceli in so potem to 
skupino ljudi napotili v lokal ki je tam, da so bili tudi tam slabo sprejeti. Nato pa se z avtomobilom 
šli po cesti, ki jo TD Brod Melinci uporabljajo vzvratno da naložijo čolne in se ponovil napad, češ da 
se vozijo po parcelah, ki so njegova last in ne družbena last. Prosi, da se to uskladi z KS Melinci in 
društvi, da se te meje določijo, naj bodo razvidne, tudi tistim tujim, ki prihajajo in odhajajo – v tem 
čolnu so bili člani Ministrstva za pravosodje in so bili zgroženi nad tem dogajanju. Prosi torej, da se 
razčisti, torej meje vzpostaviti, da se ne bo doživljalo tega.  
 
Martin Duh podal repliko in sicer želi pojasniti, da KS na tem območju nima nič-ne parcele, ne 
vpliva, ne nič. Tu je občinska parcela, ki jo kupila občina, društvo TD Brod Melinci in treba 
povedati, kdo je – KS s tem incidentom nič. Obeležiti kako daleč je privat in kje je društveno, KS 
nima s tem nič.  
Peter Gruškovnjak je povedal, da se mu za malo zdelo, da bi to povedal, ampak sedaj bo povedal. 
Tisti gospod, ki ga je iz tistih javnih površin odganjal oz. preganjal pri brunarici, ki jo ima TD 
postavljeno in iz javne poti in javnega parkirišča, ga je opozarjal, češ da nima kaj tam iskati, ker če 
sem namenjeni k zasebniku kjer so imeli prireditev zakusko ga predsednik TD tam dol tiral, je treba 
govoriti o vseh zadevah, ker je bil na javnih površinah in ni uničeval površin, če se že to dogaja je 
treba na vse gledati celovito. To želi replicirati – taka je situacija, zakaj je tako, je treba razčistiti. 
 
Marjan Maučec želi povedati, da je pri tej točki je treba oštevilčiti te pobude in vprašanja in tudi 
odgovore kot pri sklepih, da se ne bodo zadeve ponavljale ali pa katere izostale. O tem, o čemer je 
govoril Srečko Horvat je bilo govora tudi že z njegove strani, ko je sam predlagal je bilo sprejeto. 
Torej ponovno podaja pisno pobudo da se pri gradnji kanalizacije prouči možnost vgradnje čim več 
instalacij ali vsaj cevi za poznejšo uporabo – odgovor želi imeti. Dodatno je dal še pobudo, da se 
pristopi k rešitvi večje preglednosti na križišču Mladinske ulice z  magistralko-nevarnost je in še 
dobro, da se ni tam zgodila že kakšna nesreča, sam se tega izhoda na magistralko ne poslužuje, ker 
je prenevarno. Tretje, kaj še predlaga  - pobuda je bila s strani Komune in tudi sklep, da se pravna 
oblika reši za kabelski sistem – za lastnike kabelske. Ni podatkov, kako je z zadevo daleč – kakšno 
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pravno obliko izbrati, da bo to pravno-formalno urejeno. Je zadovoljen, da se piše zapisnik dosledno 
z vsemi besedami, ne glede na to, da je 10 strani več, ker drugače nič ne ostane za tem, težko je po 
10-ih letih razlagati tisto, kar je že opozarjal in se lahko pokaže. Za vse svoje pobude pričakuje pisni 
odgovor.  
 
Igor Adžič ima pobudo in glede na to, da je 05. junija 2008  na Ministrstvu za zdravje potekal 
sestanek potekal z župani slovenskih občin, obeh sekretarjev in ministrice ter bi želel povedati oz. 
prebrati, kaj je bilo objavljeno naslednji dan v časopisu Delo. »Občine cepijo deklice brez priporočil 
stroke«veliko občin je na željo občinskih svetnikov prevzelo financiranje cepljenja deklic proti HPV 
nase, smo izvedeli na sestanku ministrice in županov. Zato smo ministrico povprašali, kdaj bo 
uredila plačilo iz zdravstvene blagajne. Odgovarja: denar je pripravljen vendar zdravstveni svet še ni 
ugotovil ali je cepljenje varno in smiselno.  V občinah morate upoštevati strokovne napotke ne pa 
reklamne panoje, je dejal gospod Žibernan. Stroka namreč še ni enotna kaj je s cepljenjem – je 
politična akcija nezdravstvena kar  je nedopustno je menil Janez  Remškar, državni sekretar na 
Ministrstvu za zdravje.  Glede na to, da so kolegi iz LDS-a predlagali, so tudi to sofinanciranje 
podprli v dobri veri, da je to neko humano in bo rekel približevanje zdravstvenih storitev našim 
najmlajšim deklicam predlaga, da se začasno ustavi izvajanje te akcije, dokler  ne bo ustreznih 
strokovnih podlag in predlaga, da občinska uprava z županom stopi v kontakt z Ministrstvom za 
zdravje  in pač glede na to, da se nihče ni udeležil iz naše  občine udeležil tega posveta in pridobi vso 
potrebno dokumentacijo, ki se tega tiče.  
 
Nadalje ima vprašanje, da je na 13. redni seji je bil  njegov kolega Dugar Peter izpostavljeni kot edini 
krivec, da ne napreduje kolesarska steza Melinci-Beltinci. Ker je bil izpostavljeni z imenom in 
priimkom in ker je Igor Adžič prišel do zaključka da gre za javne podatke in preveril podatke za 
soglasja ter lastnikov ob tej trasi, kjer je le-ta kolesarska steza predvidena. Prišel je do presenetljive 
ugotovitve verjetno svetnik Dugar ni največji in edini, in od občinske uprave zahteva, da mu do 
naslednje seje uprava pripravi, kdo je naslednji ki ni dal soglasje, kaj so vzroki in kaj pogojuje.  
 
Izkoristiti želi trenutek, da poda javni odgovor gospodu Zveru: vse kar je diskutiral in ni mahal z 
nobenim papirjem ampak gre  za izvedeni finančni inštrument, ki ima pečat in datum in podpis in 
predno je šel na govornico, se posvetoval s pravniki – kaj pravijo o tem, obstaja magnetogramski 
zapis in vse kar je povzel je povzel navedbe in pravilna tolmačenja iz 6. seje NO Občine Beltinci, tam 
vsa ta dejstva, ki jih tu navedel nedvomno piše, ni pa odgovoren za to, in ni odgovoren za to, ker je 
bil posredovani vsem svetnikom in je edina in prava verodostojna listina. Nikoli se ni vmešaval v 
neko poslovanje in finese KS-a in otoka ljubezni in neko mnenje in dokumenti govorijo ravno 
nasprotno. On o njem osebno nič nespoštljivega ni rekel in niti ne bo ker nima razlogov, je pa 
poslanstvo vseh na podlagi zakona o lokalni samoupravi, je občinski svet v funkciji prvi, ki 
nadzoruje vse institucije, ki delujejo znotraj občine Beltinci. NO je najvišji organ kontroliranja javne 
porabe, vse druge zgodbe ima pravico pitati, preveriti občinski svet ali sam posameznik. V tem 
pismu je zamolčano- ta seja 13. redna seja je bila predvajana v dveh delih, v petek zvečer je bila, v 
petek zjutraj je imel klic nekoga, ki je v tej dvorani sedel prenesel dejstva, ki niso bila vsa resnična 
in prišla tudi do neke osebe, ki je danes v postopku policijske preiskave oz. kazenskega pregona in 
mu po telefonu pretila. Zjutraj ne ve točno uro, izsledki preiskave bodo obelodanjeni, take refleksije 
se govori, da ima nekdo kakšen strah-da bo nekdo pretil. Sam je takrat govoril je o nemoralnem 
poslovanju, neetičnem  in ne o nezakonitosti. Kajti vseeno nastopa nekdo v vlogah ki so večplastne 
in ni samo tisti dokument, ki ga pokazal in sporoča gospodu, da zelo mirno spi, kar se tega tiče. Če 
pa se bo drezalo, kar je leta pa leta – pretnja je bila v smeri – da »ne Maučec, ne Kerman in ne tudi ti 
nam ne boš vzel Otoka oz. reda tam naredili!« Ne jemlje si pravice delati red, smatra, pa če kdo tam s 
franšizo hodi in javni zavodi zgodbe prodaja, mora povedati, da imamo veletrgovce, kjer je roba od 7 
– 12 % cenejša in vsak ki pozna bilanco, si naj izračuna, koliko bi bilo v javnem dobrem- to bi bila 
vsaj plača naše direktorice ZTK na letnem nivoju. 
 
Srečko Horvat želi replicirati Igor Adžiču in mu dodaja, da je res svetniška skupina LDS predlagala 
sofinanciranje cepljenje, so na to zelo ponosni, veseli, da je občinski svet to izglasoval, verjetno pa se 
spomnijo, da se omogoči financiranje tistim deklicam, ki se za to odločijo – ni bil sprejeti sklep, da se 
mora odločiti, ampak je odločitev vsakega prostovoljna, takšen sklep je bil sprejeti.  
 
Ivan Mesarič postavlja vprašanje za župana, ker je zadnjič dve vprašanji imel glede gospodarskega 
središča Lipovci – če so kakšne nove informacije, kot je prej Gruškovjak Peter predlagal za sklic seje 
občinskega sveta. Glede same cene zemljišč, ki se tam pojavljajo – to bi bilo potrebno 
problematizirati – ena zgodba se dogaja glede cene zemljišč ali mu danes ali takrat odgovori. Še pa 
vprašanje postavlja – dostop do posnetkov – kot občan ima pravico in kakšna je cena? Lahko se 
pride na občino in se posnetek pregleda, dodaja župan Milan Kerman. Vendar pa Ivana Mesariča 
bolj zanima, če bi se dalo dobiti DVD prepečen s seje – vendar pa to še ni bilo prakticirano doslej, 
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mu odgovarja župan. Ivan Mesarič pravi, da se bližajo volitve in želi aktivno sodelovati kot 
samostojni svetnik, saj želi tudi on nekoga podpreti ali pa komu kaj zagreniti, saj je slišal, da bo tudi 
župan nekoga podprl – dobri posnetki s sej lahko komu dvignejo ugled ali pa ne. To bo poskušal 
uveljaviti. Nadalje pa še daje pobudo za obravnavo na občinskem svetu glede prostorskega načrta 
občine – želi povedati, da je mati vseh mater tega občinskega sveta in uprave je kanalizacija. Sedaj 
pa upa, da je na dobri poti, da se bo zgradila, da bo župan, uprava in svetniki ki so prispevali sklepe 
bodo tudi uspešni.  Vendar pa predvideva, da bo problem nastal pri tem prostorskem načrtu in 
misli, da le-ta in umestitev tega gospodarskega središča bo v prihodnjih letih ena največjih stvari v 
tej občini. Prosi župana, če jim omogoči, da na čim prejšnji seji spregovorijo kot politiki o tem, da se 
tudi s strani občinske uprave določene stvari pripravijo. Ve, da je župan povedal, da na koncu in na 
dopisu, ki ga je župan poslal skupaj z Inženiringom Graj  je rečeno, da se kmetijsko zemljišče, če bo, 
se preoblikuje v nezazidano stavbno zemljišče- bo prineslo pluse in tudi minuse, on kot svetnik Ivan 
Mesarič želi o tem, da se zapiše in tudi kolegi želijo da se to obelodani njihovo videnje priložnosti in 
videnj in problemov, da potem ne bo za 10, 15 let rekel, da ta skupina ta svetnikov ni bila sposobna, 
da bi župana prepričali, da to umesti na sejo, gre se za čisto enostavno stvar, moral bi povedati 
občinski svet kje kaj bo, prej kot pa zadnje dejanje, ko do, Luka Koper kot družba ima vrzel in te 
institucije delajo, če ne , potegne nazaj izjavo, da se dela na tem če je bila resna stvar, svetniki pa 
niso rekli ne mev ne bev. Občinska politika je tista, ki smernice da, ne strokovno delati, da jim 
omogoči, da odgovornost je na svetnikih, vendar če je odgovornost, jim omogočiti da govorijo, želi, da 
vnuki in občani ne bodo kazali na njih, da so imeli možnost in je niso izkoristili. Računal je , da je 
računal 62 m2 naše občine obsega, kar se gre za gospodarsko središče cca. km2, koliko ljudje se na 
njega obrača, še km2 se pripravlja in se odkupuje zemljišče – legitimne pobude, to je že kar precej, 
četudi  samo to Lukino – to je 1,77 % občinskega zemljišča je nekje ena vas. Župan ve, da se bo 
cesta spremenila, nadvoz, so to posegi, nima nič proti, da ne bo skupina ki bo sedela v tem svetu, na 
njih kazala, češ da se niso niti potrudili – gre se za preprosto logiko, da želi svoje povedati in vabi 
tudi ostale, da povedo, kaj smo – odgovornost bo na tem občinskem svetu. prosi župana, da jim to 
omogoči-če se predvideva tudi odgovornost prevzema in naredijo – ne bojijo se naj, da bo šlo v 
negativnem tonu, občina pa se mora odzvati, to je javno dobro občine, javno dobro Bratonec in 
Lipovec – torej tangirani, tisti, ki se bodo tam našli pa so družbe – Luka je močan aparat, mi tega 
nimamo. Mora občinski svet interese občine in naših občanov zaščititi.  
 
Župan želi odgovoriti Ivanu Mesariču – prostorskega plana ne more nihče brez njih potrditi oz. 
sprejeti. Ljudje, ki so bili pozvani, so dali pripombe, kje bi se naj določene stvari vključile v pozidavo, 
kje so tiste želje vseh krajanov v občini in to se je sedaj kot ideja vrisala – te ideje gredo v smernice 
in ministrstva bodo dale smernice, potem pa pride na občinski svet, ki to zadevo premele po politični 
poti, potem se vriše ponovno in na ministrstva v uskladitev in na občinskem svetu bo vsaj 2 
obravnavi in 2 javni razpravi v Bratoncih in Lipovcih. ZEU Murska Sobota  ima pripravljeno, da bo 
zaprosil smernice na ministrstvu in pride na občinski svet in se vse skupaj zmelje, kako hitro pride z 
ministrstva nazaj lahko je leto do leta in pol – ves postopek za spremembe plana so skupaj 3 leta. 
Pred nikomer se nič ne skriva  in mora biti transparentno in nihče ne more ga podpisati brez 
občinskega sveta. 
Glede gospodarskega središča in odkupa zemljišč drugo nič ne ve, ve samo to, da se na ZEU Murska 
Sobota ideje vrisujejo – čisti kot solza ne ve nič. Eden izmed svetnikov, ki se izpostavil v časopisu-
citira in ima boljše podatke kot jaz o njegovem gibanju in sodelovanju oz. kje sam hodi, še sam to ne 
ve, ta pa zna: »… ne more se znebiti občutka, da samosvoj župan projekt izvaja v lastni režiji. 
Navrgel je tudi, da se je župan v Luki Koper mudil že pred 7-mi meseci…«. Prosi torej tega svetnika, 
da pove, datum, uro, čas, kje je bil in s kom se je pogovarjal? Če ne ga pa prosi javno opravičilo. To 
je njegova pravica, ker da bi on bil v Luki Koper-še ne-ta svetnik pa ve, da je bil tam. Mogoče so ga 
nezavestnega  peljali tja, pri zavesti sigurno ne. Bil pa je v Luki Koper z OO NSi v soboto, ko so šli na 
izlet in se skozi peljali brez da bi koga srečali,to pa je bil – okrog prvega maja. Do sedaj pa še nikoli v 
Luki Koper. Ponovno prosi za javno opravičilo ali pa navede točno uro, datum in s kom se je tam v 
Luki Koper pogovarjal.  
 
Glede kanalizacije- razpis bil izveden, izvajalec je izbran, podpisana bo pogodba z izvajalcem v roku 
14 do tri tedne začnejo stroji brneti na trasi – sekundarnega dela. Za primarni del sredstev iz 
kohezijskega sklada še vedno ni – spraševal je projektanta – z ministrstva je odšlo na službo za 
regionalno politiko-nekje en mesec se tam giblje, kaj je tam dalje še ne ve? 
 
Peter Dugar želi povedati, da glede na to da se bo kanalizacija začela delati, ker se vozi v službo, ko 
so nalivi iz Ižakovec je velika mlaka in prosi, da se v okviru tega, da se tam tudi to uredi na ovinku 
pri Ančki. Kar se tiče teme kanalizacije – so šli po vseh treh vaseh dopisi iz občine in se poziva za 
podpis pogodbe za priključek na kanalizacijo-bi bilo treba dodati, kje se lahko oglasijo, da se to 
uredi. Tretje pa ni hotel polemizirati, želi dodati, da ne glede kaj je bilo povedano je v javnosti 
izpostavljen, želi dodati pri tej stvari le to, da na svoje stroške ocenil in je naredil sodni izvedenec 
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gradbene stroke, koliko je to vredno  o tem ne bo javno razpravljal in govori. Verjetno si je  uprava 
tudi pridobila kakšno cenitev in se bo o tej stvari tudi pogovorili -  tem ne želi več javno polemizirati. 
Za svojimi besedami stoji, on prodaja zemljišče ne pa zastonj – bil je dani očitek – vendar pa ne želi 
nadaljevati.  
 
Štefan Ferenčak želi povedati, da čeravno smo dobili pojasnilo župana glede kohezijskih sredstev, 
sam s tem ni zadovoljen. Verjetno se vsi zavedajo, da naša finančna konstrukcija vsebuje teh 
sredstev, vsa izgradnja je in kot tudi način in timing od pridobitve teh sredstev, vprašanje je, če ni 
nobenega pritiska mogoče izvesti, da bi se izvedelo, kaj se tu dogaja, ker to je vse skupaj nemogoče – 
to že od lanskega leta se posluša in ni še nič znanega – potem pridejo volitve in ne verjame da to 
sploh letos kaj bo – potem bo se pojavilo upravičeni strahovi pridejo na površje glede naše 
kanalizacije.  
 
Stanko Glavač je pred nekaj časa dal pobudo glede prodaje parcel in ureditve poti na Vrtni ulici v 
Beltincih kot tudi ogledalo na Panonski ulici nasproti vrtne ulice – vključevanje v promet je 
nenormalno – naj se oceni in da odgovor. Nadalje glede rešetk pri zdravstvenem domu – so preslabe  
ali je kanal preozki ali širše ležišče postaviti  - je nevarno, naj se preveri. Dodatno pa v Gregorčičevi 
ulici za planiranje šolske poti- naj uprava prouči možnost, da bi sodelovala tudi KS pri tej sanaciji – 
pri trgovini Kalija se odstranile železne palice, potegnili črte za otroško pot, vendar sedaj se pojavlja,  
da tam parkirajo, na nasprotni strani ceste pa ima trgovina svoje rože zunaj naložene in plakate 
postavljene, to naj se malo preveri. Dodatno pa sprašuje župana in upravo, če je že kaj bilo 
poizvedenega glede suše – izplačilo za lansko leto.  
 
Direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš ko se je pogovarjal z vodjem ministrstva, da bi bilo kaj 
izplačano, to namreč ne drži. Konec meseca avgusta oz. septembra je prišla informacija, poleg tega 
pa je opozoril na eno, da občinske komisije ki sodelujejo nimajo povratnih informacij v pisni obliki – 
toliko sredstev za tako število – odgovor je  tak.  
 
Martin Virag daje pobudo (glede na to, da je ta točka dnevnega reda pred točko AD 10, ki bo 
obravnavana pozneje), da vse politične stranke  izključijo svoje člane sveta občine Beltinci, v kolikor 
bo izglasovano financiranje političnih strank in svetniških skupin kot je podani predlog za to točko 
dnevnega reda, saj bodo tako omogočili, da bodo nekaj »prihranili« pri proračunu za leto 2008 in bo 
ostalo več denarja za promocijo strank in člani sveta bodo lahko še boljše plačani. 
Nadalje postavlja še vprašanje glede zbirno sortirnega centra in asfaltiranja ceste do njega, če bo do 
izgradnje prišlo.  
 
Stanko Glavač želi še povedati, ker je prej pozabil, da glede na to, da je župan  prej prebral, je dal 
informacijo za članek, o katerem je župan prej razpravljal on sam. Vendar pa je novinarju Gezu 
Grabar povedal, da naj gre in informacijo preveri pri županu samem – če je prava, ker je to 
informacijo Stanko Glavač dobil. Napisano je kot je napisano, vendar pa če je naredil to, da 
informacije kot mu je povedal, ni preveril novinar se je s tem zelo neodgovorno obnašal do skrivnost 
za članek želi povedati, kako je novinar Geza Grabar prišel do župana, da je informacijo pridobil,  
ker če je to naredil, se je  neodgovorno obnašal do občinskega sveta. Novinar je obljubil, da bo šel do 
župana in informacijo preveril. Če je njegova krivda se opravičuje, vendar pa ponovno poudarja, da 
je novinarju rekel, naj gre in informacijo preveri pri županu. Ni pa blatil nikogar – vendar pa je 
župan pojasnil, da 7 mesecev zna o tem, ne pa da je bil pred 7-imi meseci tam oz. da se o tem 
pogovarja. Geza Grabar je bil dolžan to informacijo preveriti – župan Milan Kerman še dodaja, da to 
napisano v narekovajih »to je dobesedno tako napisano kot je povedano« - to pomeni preveriti. Ni 
rekel Stanko Glavač, da ni rekel tega, vendar da naj se zadeva preveri. 
 
Peter Gruškovnjak pove, da je predlaga, da se o njegovem pisnem predlogu sklepa glasuje. Vendar 
pa mu župan Milan Kerman odgovori, da je zadeve potrebno še preveriti zadevo – če je sklep, mora 
biti izvršen. Časovno namreč ni možno izvesti – vendar o glasovanju sklepa govori Peter 
Gruškovnjak.  Daje pa na glasovanje in sicer: da se prvi teden v juliju 2008 skliče seja (je 
03.07.2008 datum) prehiter glede na to, da so časi dopustov in te stvari in je realneje kot je 
statutarni odbor predlagal, da se to do 15. julija skliče – do prve polovice julija je torej izvedljivo.  
Peter GRuškovnjak gre za to, da od vsega začetka tega mandata poudarjali in nismo imeli seje ta 
občinski svet v tej sestavi – namensko pomeni čistilna naprava – župan pravi v treh dneh ni mogoče. 
Do 15. julija 2008 pa je možno-Peter Gruškovnjak se strinja s tem predlogom, vendar naj se glasuje 
o tem.  
 
Ferenčak Štefan nima nič proti tej seji in prav bi bilo, da se to področje čim prej razčisti, apelira na 
župana, da poskuša dobiti uraden odgovor, kako je s kohezijo, to je njegova pobuda, potem vidi 
smisel te seje, drugače ne. 
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Srečko Horvat  je tudi dal pobudo za financiranje  100 % občine pri obnovi strehe vaškega doma se 
naj glasuje ali podpirajo ali ne – vztraja pri glasovanju. 
 
Torej župan ugotavlja, da se bo glasovalo o dveh predlogih sklepov in sicer o predlogu sklepa Petra 
Gruškovnjaka in predlogu sklepa Srečka Horvata. 
 
 
Ugotavljanje prisotnosti. 
Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 211/IV: 
Naslednja redna seja z dnevnim redom kot je predlagal Peter Gruškovnjak in sicer: 

1. Kanalizacija – celotna predstavitev projekta. 
2. Gospodarsko središče Lipovci – odkup zemljišč  

se skliče do 15. julija 2008. 
 
 
Sledi še glasovanje o predlogu sklepa Srečka Horvata. Vendar pa pred tem želi Ivan Mesarič 
obrazložiti glas – se zahvaljuje za predlog Srečka Horvata, vendar bi bilo treba kaj več povedati – ne 
vemo cene, bi bilo oz. predlaga na naslednjih sejah, če so še drugje, kjer je občina lastnik se vidi, da 
se z istim uredi – torej naj se stvari razčistijo – je malo nerodno, da ne bo diskriditiranje. 
 
Marjan Maučec želi povedati, da glede procedure želi povedati – tehnična rešitev se strinja, vendar če 
bo pristal na to, da bomo sklepe sprejemali za finančno obveznosti- bo težko rebalans sprejemal- če 
je ne bo v rebalansu – ne pa sedaj izglasovati kar tako finančne sklepe-težko bo rebalans pripravljal 
župan v nadaljevanju.  
 
Srečko Horvat je razpravljal in govoril o 100 % pokritju investicije, jasno je, da bo občina financirala, 
in bo občina predračune morala pridobiti. Želi poudariti samo to, da v svojem predlogu želi, da je 
dorečen delež in način financiranja nove strehe občinske lastnine in občina kot dober gospodar se 
ne bo neodgovorno obnašati. Res pa je, da je treba stvari tudi še podrobno pripraviti.  
 
Igor Adžič poudarja, da se gre tu za neznani vložek, sredstva niso vidna oz. ne vemo o znesku, o 
katerem se pogovarjamo, torej naj se tak sklep še ne sprejema. KS je sedaj kasneje v Beltincih 
postala lastnik dvorane, dodaja Ivan Mesarič in ko se je obnavljala je bila v lasti občine  in se je 
financirala 70 % : 30 % torej z vložkom KS-a. Poziva Srečka Horvata, da naj nekoliko umiri zadeve, 
bodo to podprli, vendar pa dati v kontekst ker se je treba malo pogovoriti o tem. Strinja se s tem 
Srečko, da je treba dati razpis in ponudbe zbrati, vendar pa Ivan Mesarič pravi, da ne govori o tem, 
da ni to mislil, mislil je, da se da v kontekst.  
 
Peter Dugar se zaveda, da je težko take stvari skozi spraviti, to je objekt, ki bo propadal, se zaveda in 
podpira pobodo Srečka Horvata. Razume KS-a da je to tam sredi vasi in njim je to na očeh in si želijo 
obnove, vendar občina je lastnik in če ima občina plan in interes tega, drugače pa je pobuda čisto na 
mestu, občina se mora opredeliti.  
 
Ivan Mesarič pravi, da ne zapletati stvari, da naj greta občina in KS v kontekst in se pogovorijo,, če 
ne pa bodo pojedli svojo besedo, župan bo izvrševal sklepe in mora nekaj tudi povedati. 
 
Župan Milan Kerman vidi, da se projecira, bo neminovno prišlo do nadaljevanja reakcija od drugih 
in verjetno tega plazu ne bo mogoče ustaviti oz. ne financirati, to se strinja popolnoma. Srečka 
poziva, da se pripravijo zadeve, če se strinja oz. umika sklep – da se naj pogovorijo in se na naslednji 
seji o tem pogovori. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 212/IV: 
Problematika vaških domov se uvrsti na naslednjo sejo občinskega sveta.  
 
 
Sledi 15 minutna pavza. 
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AD 6 - Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Beltinci-Mali rijtar - II. 
obravnava 
 
Župan Milan Kerman je povedal, da je statutarna komisija in odbor za informiranje o tem podal 
svoje mnenje in prosi predsednika obeh delovnih teles, da o tem obvesti občinski svet. 
Odbor za informiranje je na svoji 5. redni seji obravnaval v II. branju odlok in pozvali smo javnost, 
da podajo predlogov oz. sugestij za njegovo dopolnitev. Prva obravnava je bila sprejeta o odloku brez 
pripomb na seji sveta. Odlok je usklajen z zakonodajo – dodali smo le v izogib neke lepotne popravke 
naredili na odboru, ker nastopa nova oseba to je odgovorni urednik – se dalo primerno izobrazbo VII. 
Stopnja in primerljive delovne izkušnje in družboslovna smer – če se temu kaj zgodi, se določilo 
namestnika z eno stopnjo nižje izobrazbe, zato predlagajo, da ga v II. branju sprejme. 
 
Amandmajev torej ni bilo podanih. Srečko Horvat pa želi povedati, da v svetniški skupini LDS 
pregledali in upoštevani je bil njegov predlog a kljub temu tega odloka ne bodo podprli, ker bi lahko 
šel od člena do člena. Ta odlok daje preveč pooblastil odgovorni urednici in odboru, možnosti zlorab 
v tem odloku, tako da je to njihovo stališče. Sprašuje, ni mu jasno, kdaj bi začel veljati, ker v odloku 
pita 15 dni po objavi, v zapisniku 5. redne seje odbora za informiranje pa piše, da bo odlok začel 
veljati po prenehanju tega mandata, kaj sedaj velja?  
Direktor občinske uprave pravi, da bo začel veljati, kot je napisano v 22. členu 15 dni po objavi, 
glede uredniškega odbora, ki je bil imenovani, pa so določbe vsebovane tudi v 20. členu, ta uredniški 
odbor dela, dokler s strani novega občinskega sveta ne bo imenovani novi. Ugotovil je pravilno – 
pravica do popravka je anolirana, en predlog je Srečko še imel da bi se črtal 13. člen, ki naj bi bilo 
urejeno – pravilnik o plačilih in nagradah kot se rabi za delovna telesa in občinskega sveta- njegovo 
mnenje, je, da morajo biti pravila igre določena- poudarjeni tekst je tisto, kar je bilo potrjeno. V 10. 
členu dodal, kar je smatral, da lahko za predčasno razrešitev odgovornega urednika  in namestnika 
odgovornega urednika lahko predlagata občinskemu svetu tako župan kot komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Dodatno pa je še v 11. členu dodana dikcija, da namestnik 
odgovornega urednika prevzame funkcijo odgovornega urednika (pravice in obveznosti), na podlagi 
njegovega pooblastila in v času njegove daljše nezmožnosti opravljanja funkcije odgovornega 
urednika.  
 
Igor Adžič želi še dodati, tudi dopustno možnost dodali do 2 ediciji literarnega glasila, ker naj bi ta 
osnovna edicija malega rijtarja kot ga imamo sedaj bil informativnega značaja, kar se tiče področja 
delovanja občine in segmentov ki so ji najbližje – proza in poezija pa v okviru razpoložljivih sredstev 
proračuna in dogovora – to je dobra informacija, za tiste, ki se s tem ukvarjajo.  
 
Župan je podal predlog na glasovanje.  
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 1. 
 
Sklep št. 213/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine 
Beltinci – Mali rijtar v predlagani vsebini in obliki (z osvojenimi pripombami) v II. obravnavi.  
 
 
 
AD 7 - Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo 
Beltinci in soglasje k dopolnitvam  statuta zavoda-skrajšani postopek 
 
Prisotni so prejeli gradivo z zapisnikom Upravnega odbora – 18. redne seje z dne 29.05.2008, kjer je 
odlok o dopolnitvi in župan Milan Kerman predaja besedo direktorju občinske uprave, Venčeslavu 
Smodišu, da poda obrazložitev. 
Zavod za turizem in kulturo Beltinci je občinski svet v mesecu juniju zaprosil, da v skladu s 
statutom zavoda poda soglasje k dopolnitvi dejavnosti – z dejavnostjo s šifro 47.810 – trgovina na 
drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki, kot je tudi v obrazložitvi pri 
predlogu odloka bilo zapisano in svetnikom prezentirano. Opozarja pa dodatno na ta dva predlagana 
sklepa, s katerima se odlok o dopolnitvi sprejme in da daje soglasje k temu, da bo UO ZTK-ja 
spremenil še 6. člen statuta v smislu tovrstnih sprememb. 
 
Peter Gruškovnjak, predsednik odbora za gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospodarstvo in 
turizem, seja je bila v torek 17. junija in se opredelili, da je treba ta sklep sprejeti in da soglasje, 
opozorili pa so, da je sreča, da se ta dejavnost vršila, da ni bilo še kakšnih sankcij.  
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Nato želi razpravljati kot svetnik, glede na to, da se daje soglasje za dopolnitev statuta ZTK-ja 
predlaga, da se pri členu 18. dopolni kjer piše sestava upravnega odbora-doda se pri predstavniku 
delavcev pri drugi alineji.. bi se nadaljevalo z besedilom: »… šele takrat, ko so v zavodu zaposlene 
najmanj 3 osebe za nedoločen čas…«. Sliši namreč govoriti gospoda župana in direktorja občinske 
uprave, da razpravljata, da občinski svet ne more posegati v spremembo statuta to drži, vendar pa v 
odlok lahko občinski svet posega. Če pa se ugotavlja, če pogledamo dobro, odlok o ustanovitvi ZTK-
ja in sam statut se v večini točk podvajata in so isto zapisane, če to ni možno, naj občinski svet 
sprejme sklep:«… da komisija za statutarna in pravna vprašanja občinskega sveta naj pripravi 
predlog sprememb statuta ZKT Beltinci za sprejem na naslednji redni seji« 
 
Venčeslav Smodiš kot je iz razprave razbral – dodatno predlaga dopolnitev v odloku – na seji se 
obravnava te dopolnitve – lahko je predlog za naslednjo sejo, ko se prouči, te dopolnitve so 
neobhodno potrebne, kot se predlaga s strani občinske uprave. O tem njegovem predlogu je 
potrebno zavzeti stališče in se zjasniti in usklajenost z veljavno zakonodajo, če je smiselno ali ne.  
 
Peter Gruškovnjak dodatno obrazlaga na razpravo direktorja občinske uprave, odlok in vsebino 
odloka sprejema občinski svet. Predlagal je tisto alinejo namreč za to, ker imamo 1 osebo zaposleno, 
sama sebi ne more glasovati in ne more predlagati, kako bo sama glasovanje izvedla. Če so tri osebe 
in je ena od teh direktor oz. vršilec dolžnosti, se ostali dve obe lahko posvetujeta in stališče se 
sprejme in je to to. Ko pa imamo napisano-ne ve kako lahko sprovedemo, da bo predstavnik 
zaposlenih v odboru, če imamo zaposleno le eno osebo.  
 
Po razpravi predlaga župan občinskemu svetu predloga sklepov, kot sta bila pripravljena pri tej točki 
dnevnega reda.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 214/IV: 
1. Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi ZTK Beltinci 
z predlagano vsebino v skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k dopolnitvi 6. člena Statuta ZTK Beltinci, ki se 
nanaša na dopolnitev dejavnosti zavoda: 47.810 – trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki. 
 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št.: 215/IV: 
Komisija za statutarna in pravna vprašanja naj pripravi dopolnitev 18. člena Statuta ZTK 
Beltinci.  
 
 
AD 8 - Imenovanje direktorja Zavoda za turizem in  kulturo Beltinci. 
 
Pri tej točki dnevnega reda je direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš prisotne seznanil, da je 
ZTK Beltinci na svoji 18. redni seji UO obravnaval prispelo vlogo na objavljeni javni razpis za 
direktorja ZTK Beltinci. Obenem je iz citiranih dokumentov razvidno, da je UO sprejel sklep, da se za 
direktorico ZTK imenuje kandidatka Ela Horvat, stanujoča v Murski Soboti, Razlagova 24. 
Ustanoviteljica zavoda je občina in ustanoviteljske pravice v imenu občine izvršuje občinski svet. V 
skladu z 13. členom odloka o ustanovitvi zavoda se posreduje predlog za glasovanje, da se imenuje 
Elo Horvat za direktorico zavoda, tak je tudi predlog občinske uprave. 
 
Peter Gruškovnjak predlaga, da se gospe Eli Horvat še enkrat podaljša mandat v.d. direktorice za 3 
mesece iz razloga sledečega: na 18. redni seji dne 29. maja 2008 je bil sprejeti sklep o imenovanju 
direktorja ZTK, je pa bil sprejeti pred tem pa je bil sprejeti sklep, da se Elo Horvat razreši kot 
dosedanjo članico UO ZTK Beltinci glede na njegovo pobudo iz 13. redne seje občinskega sveta z 
obrazložitvijo, da le-ta opravlja funkcijo v.d. direktorice zavoda in ne more biti hkrati članica UO ZTK 
Beltinci. Potem pa so imenovali gospodično Sandro Balažic za člana UO-članstvo ima mandat in to 4 
leta – nekomu se ga vzeti kar tako ne more. Glede na njegovo razpravo pri prejšnji točki dnevnega 
reda je na ZTK Beltinci zaposlena le ena oseba za nedoločen čas in tiste osebe, ki so na zavodu 
prenesene preko financiranja skladov oz. javnih del, ne morejo kandidirati za predstavnika 
zaposlenih, tako da to glasovanje na tej seji UO ZTK so vprašljiva. Na odboru za gospodarstvo je 
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povedal in tudi sedaj opozarja, da se želi izogniti posledicam in nepravilnostim, predlaga to rešitev za 
podaljšanje v.d. jevstva in v zvezi z odpravo nepravilnosti in koliko pozna zakonodajo in je podobne 
volitve že speljeval, poziva torej predsednika UO ZTK, predsednika No in direktorja občinske uprave 
da pregledajo vse postopke in sprejete sklepe na sejah UO ZTK Beltinci v obdobju od 01.01.2008 do 
19.06.2008 in do naslednje redne seje seznanijo občinski svet, če so bili vsi postopki vodeni in 
sprejeti sklepi v skladu z veljavno zakonodajo.  
 
Župan Milan Kerman pravi, da so glasovali za: 5, če se izvzame spornega pri glasovanju na UO ZTK  
je še vedno večina, vendar pa ne vidi v tem nič narobe in se ne strinja – glasovanje je soglasno – 
predsednik je sklepe podpisal in sprejel.  
 
Peter Gruškovnjak še želi dodati – da gre to skozi če je nekdo izvoljeni ima pravico, vendar pa če je 
nepravilno izvoljeni, pa ni veljavno – ima pravico biti odsoten – nepravilno izvoljeni pa so sklepi 
neveljavni. V.d.jevstvo naj se podaljša in se vsem nevšečnostim tako izognejo, dodaja še Peter 
Gruškovnjak.  
 
Ivan Mesarič želi povedati, da ga na odboru že ilitiralo to, da so nas polna usta, kako se bo 
zaposlovalo, imamo pa dve firmi Komuno in ZTK – en zaposleni. Ne ve, upravni odbor in svetniki ne 
morejo narediti, da se ljudi zaposli, da se nekako razširi-zadiha s polnimi pljuči, vidi namreč, da v.d. 
direktorica dela dobro, da se projektov dosti spelje in je vešča, žal mu je, da je kontakt osiromašen. 
Imamo firme kjer en zaposleni, ne ve, to ni zaživelo in po tem mandatu politiko končal, grenak 
priokus mu bo ostal, ker globoko obžaluje,da stvari ne damo, da zadihajo – kako so zaposleni – 
župan pravi da preko strukturnih skladov dobimo povračilo stroškov za 5. stopnjo 80 % povrnjeno iz 
Evrope, bi bili nori, če se tega ne bi posluževali to je leto in pol zaposlitve, naslednje pa preko javnih 
del delajo in treba je izkoristiti – strinja se, da se lahko zaposli 10 ljudi, potem pa ne moremo trditi, 
da je 20.000 evrov dovolj – potrebno bo odpreti mošnjiček, ko se dela proračun. Že na začetku je bil 
problem 20.000 evrov sredstev svoj čas, naj se spomnijo nazaj. Potem je treba povedati 150.000 
evrov dati, šli smo za to, da Elica, ki dela in misli da v tem času delovanja zavoda je pridobila od 
obrtne zbornice certifikat za vodenje, certifikat za pripravo aranžmajev. Dvakrat bil zavod nagrajeni 
kot perspektivna organizacija in toliko koliko je dala skozi oz. od vsega začetka kot je postavila na 
noge je tu ogromno dela narejeno. Ta zavod ima dolgoročne načrte- v tem času je Ela Horvat 
pridobila projekt ki je bil 370.000 evrov in 100.000 evrov pridobila in to so odlike, da se vidi, da se je 
trudila in zna in bila sposobna. Sedaj dobili iz Heliosovega sklada sredstva, vendar žal se pri nas 
hitro govori slabi uspehi, dobre stvari pa se niti na kabelski ne objavijo oz. ne potencirajo. Tudi 
gospod Szepessyi se trudil brez plače, ljudje delajo voluntersko brez plačila-na Otoku je Ela celi dan 
na Otoku, pogovarja se z Melinci naprej, da bi se ustvarjalo. Dobro imenujmo jo in status povedati- 
res se strinja z Ivanom Mesaričem – po drugi strani pa se čudimo, zakaj je bila že 13 let gospa iz 
Muzeja Murska Sobota toliko let v.d. direktorica. Dvakrat se je prijavila, komaj jo tu zadržujemo, od 
drugod jo vabijo k sebi, vprašanje je, če bo kdo drug to opravljal tako v takem obsegu in apelira na 
prisotne, da se tudi tu naredi, da bo zaživela in bo lahko tudi zaposlila.  
 
Peter Gruškovnjak daje repliko, nedvomno potrjuje, da smo plan dela in program potrdili in ji 
priznali zasluge in vseh, ki so k temu prispevali. Žal mora sedaj povedati, sestavljal tega sam ni, 
kakorkoli, ni kriv on kot svetnik in tudi na opozorilo na prejšnji redni seji dobronamerno se zgodilo 
kontra pričakovanj. Ko se zgodijo napake pri pomembnih odločitvah, se zapisniki za nazaj ne 
popravljajo ampak se sprejemajo ugotovitveni sklepi in objavijo naknadno na spletnih straneh. Nima 
smisla, želi dobronamerno odboru, občinskemu svetu in ZTK-ju, da se odpravijo nepravilnosti, da bo 
potem dejansko zaživel kot se ves čas govoril. 
 
Štefan Ferenčak želi povedati, da na odboru za gospodarstvo, kjer je kolega svetnik Peter 
Gruškovnjak, govorili dosti o tem, pravne obrazlage niso dobili, žal mu je, da na takratni seji ni bil 
prisoten direktor občinske uprave, sedaj na tej seji poslušajo enako. So prišli na sejo z namenom in 
kot vidi, da ni nobenih zadržkov  za podprtje gospe Ele Horvat za direktorico zavoda – njihova 
skupina bo podprla Elo Horvat v kolikor bo do glasovanja prišlo in upajo,da bo prišlo. Izziva pa 
direktorja občinske uprave, da naj pove, če je kaj na tem, kar predsednik odbora za gospodarstvo 
navaja, da potem naj sam preoblikuje sklep, če je to smiselno, če obstaja bojazen, mogoče ima prav 
ali ne. Ali se lahko da odgovor, zakaj se to ni prej razčistilo, nerodna je situacija in časa ni, da se 
odlaša, gospa se je javila na razpis, bodimo torej razumni in podprimo, če pa je res na tem, da se 
neki pameten predlog sklepa najde, ki bo vzdržal in da se gospe Horvatovi tudi pove.  Kar je povedal, 
za tem stoji. So pripombe, da je že tretjič dal predlog za podaljšanje vršilca dolžnosti in tudi pri 
naslednji točki dnevnega reda imamo to, kako se dolgo podaljševalo v.d.- jevstvo Komuni – lahko se 
podaljšuje v.d.jevstvo, dokler se zadeve ne razčistijo, ki niso urejene, samo to je namen tega in nič 
drugega. Po drugi strani res kot je župan povedal imamo vršilce dolžnosti in ni sporno-opozarja, da 
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se izognemo pravnim posledicam in o tistem ne bi na glas, na odboru je povedal, poziva prisotne, da 
podprejo njegov predlog.  
 
Venčeslav Smodiš želi povedati, naj obrazložijo podrobno, kaj je tako problematično pri tem predlogu 
in imenovanju gospe, ki je predlagana – ker je organ nepravilno izvoljeni dodaja Peter Gruškovnjak. 
Direktorica ni potrjena – potrjena bo na občinskem svetu. Peter je predlagal za to, da se v osnovi 
določene stvari v odloku morajo urediti, ker so posledično prenesene v statut iz odloka- o tem je 
brezpredmetno razpravljati-ne gre se za drugo za nobene interese-razglabljajmo o tem, kaj je 
dejansko in se pregleda od strani komisije. Kar ni zapisano in kar je veljavno, kar bi moralo biti in ni 
sprejeto bo veljalo tisto. Še zmerom trdi, ni zadržkov, da ne bi odločali o imenovanju, sami pa naj se 
odločijo.  
 
Stanko Glavač glede na vse povedano, ne vemo komu naj verjame. Glede na to, vidi, da je 
potemtakem bil predlog občinske uprave pripravljen slabo oz. niso stvari tako daleč čiste – ne ve če 
bo prav odločal, zakaj se to ni prej uredilo, naj se na drugo sejo preloži ta zadeva, vendar župan 
pravi, da ne bo prelagan na drugo sejo sveta.  
 
Župan Milan Kerman dodaja, da ni človeško, da je Ela že drugič dana na rešetko in se tira debato, 
prej je že povedal, a je bil kdo tam in videl njeno delo in se pozanimal  kako dela in kako je zavod 
spravila tako  daleč kot je. To bi si morali ogledati, tu so namreč po njegovem mnenju samo osebni 
interesi in trdi z gotovostjo, katere hočejo nekateri zasledovati in enkrat povejmo hočemo imeti zavod 
in povejmo, da naj razleti in imeti toliko, da to ne bo več delovalo. Ampak tudi pri Komuni se bomo 
tako vprašali – samo štirikrat smo imenovali v.d.-ja pri Komuni vmes pa vakum, tu pri ZTK, kjer se 
šlo po teh predpisih pa je enostavno tak problem, da je treba Elo Horvat postaviti na linč! Apelira na 
prisotne, da naj se jo podpre v prizadevanjih, da še kaj naredimo. Tudi muzejska zbirka je tista, ki 
sta jo z gospodom Szepesyjem spravila skupaj, potrebno je videti uspehe, UO v tej vlogi zavoda ni 
naredil napake, občinski svet je tisti, ki lahko imenuje,tudi če bi prišlo direktno na občinski svet.  
 
Jožica Pucko komentira, da je prej pri točki pobude in vprašanje bilo poslušanja v pismu, ki je bilo 
prebrano, da so zasluge za otok s strani Ižakovčarov, tu pa se sedaj govori nekaj čisto drugega, da je 
za to zaslužen zavod. Vendar pa župan pravi, da zavod ni deloval 20 let kot otok ljubezni v Ižakovcih 
deluje, je nastal otok s pomočjo tamkajšnjih krajanov, vendar pa se je pred štirimi leti - pa smo 
ugotovili, da je otok kot destinacija prerasel zmožnosti turističnega društva Ižakovci in je potrebno, 
da ta destinacija dela kot dela seda. Potrebno je bilo s tega vidika torej ustanoviti zavod, ki bo lahko 
na profesionalni ravni peljal na višjem nivoju to destinacijo. TD nima možnosti profesionalnega dela, 
ker tam delajo vse na prostovoljni bazi in njihova zasluga ni bila, zdaj pa je prav gotovo zasluga 
zavoda, da se je spravilo na višji nivo, da se je zavod znal promovirati in ga bolj poznajo, to poudarja 
ta zadnja štiri leta, kaj dela Ela Horvat. Vendar pa Jožica še vedno meni, da ne morejo Ižakovčarji 
trditi, da so samo njihove zasluge, kot je tam zapisano, vendar pa župan popravlja, da vaščani 
Ižakovec trdijo, da so naredili takrat do tiste meje kot je bilo možno.  
 
Simon Horvat ne bo govoril, da Petrov predlog ni za obravnavo – ti predlogi in mogoče je še kaj 
drugega v teh odlokih in statutu imamo čas razpravljati pozneje. Ko je bilo glasovanje za direktorico 
prvič ko je bila zavrnjena je sedel en teden pri njej na spustu in kot je doživela razočaranje, ne želi, 
da ga doživi sedaj. Vsi projekti če bo odpovedali, bodo padli vsaj začasno če ne za stalno v vodo-te 
pravne stvari, se vanje ne bo spuščal, imamo čas predlagati odboru in komisiji, da preveri in 
pravniki, ne naredimo pa tega razočaranja, ki ga je doživela takrat. Če bo ona odšla v isti uri odhaja 
tudi dr. Szepessyi, ju oba dobro pozna in če bosta oba šla – kot gonilni sili, je zavod ali pa imajo 
kako drugo vizijo, predlaga prisotnim, da se to pusti, da se naredi pozitivno stvar tudi zaradi 
občanov in nje same – bo  glasoval za njeno izvolitev.  
 
Župan daje na glasovanje predlog sklepa, da se za direktorico ZTK Beltinci se imenuje Ela Horvat, 
Razlagova 24, 9000 Murska Sobota za dobo štirih let.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 7, PROTI: 8 
 
Sklep št. 216/IV: 
Občinski svet ne imenuje Elo Horvat, stanujočo v Razlagovi 24, 9000 Murska Sobota za 
direktorico Zavoda za turizem in kulturo Beltinci.  
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Peter Gruškovnjak želi, da župan da na glasovanje njegov predlog o potrditvi v.d.jevstva za 
predlagano Elo Horvat, vendar pa župan tega predloga ni dal na glasovanje. Sklep se bo objavilo in 
se bo videlo, kaj bo predlagal UO zavoda.  
 
 
AD 9 - Imenovanje direktorja javnega komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o.  
 
Direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš je povedal, da je NO JKP Komune d.o.o. Beltinci poslal 
na občinsko upravo predlog za imenovanje direktorja Komune Beltinci d.o.o. Iz citiranega zapisnika 
in dopisa NO JKP Komune d.o.o. Beltinci je razvidno, da sta prispeli dve vlogi, kateri je NO 
obravnaval na podlagi objavljenega javnega razpisa. Obenem je razvidno, da je NO sprejel sklep, da 
se za direktorja JKP Komune d.o.o. Beltinci imenuje kandidat Janez Senica, stanujoč v Beltincih, 
Prekmurska 14 za dobo štirih let. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta 
Glasovanje: ZA:  16, PROTI: 0 
 
 
 
Sklep št. 217/IV: 
Za direktorja Komune javnega komunalnega podjetja Beltinci d.o.o. se imenuje Janez Senica, 
stanujoč v Beltincih, Prekmurska 14 za dobo 4 let.  
 
 
 
AD 10 - Financiranje političnih strank in svetniških skupin  ter samostojnih svetnikov v letu 
2008 
 
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš je pojasnil, da so prisotni v uvodu prejeli obrazložitev 
za to točko dnevnega reda kot tudi pojasnila, ki jih je občinska uprava zaprosila od Službe vlade RS 
za lokalno samoupravo in regionalno politiko  iz leta 2007 in iz leta 2008 glede financiranja 
političnih strank. Ta tematika je bila že na prejšnjih sejah obravnavna-odgovor je ,da morajo biti 
financirane tiste stranke, ki niso zastopane v občinskem svetu in so dosegle prag 50 % glasov za 
posameznega svetnika. Dejstvo, da je na podlagi zakona o političnih strankah (26. člen) v naši občini 
urejeno z odlokom, da je tudi v odlok vnesen tudi zgornji limit 0,6 % primerne porabe  in posledično 
temu v prvem razdelilniku političnim strankam je razdelitev prikazana v skladu z veljavnim 
odlokom, ki je usklajen z zakonom, zato financiranje je predlog na podlagi da v skladu s sklepom 
občinskega sveta izplačevanje izvrši. Drugi akt, ki ga občina ima sprejetega pa je pravilnik  o pogojih 
za delo svetniških skupin, ki je bil sprejeti leta 2005 in za katerega ima malo slabšo pravno podlago, 
ker nima zakona, ki bi se na njega skliceval, objavljeni je in velja, v 4. členu je določilo,da občinski 
svet mora vsako leto določiti višino zneska za svetnika, skupino, ki lahko dobi sredstva. V začetku je 
bil 20.000 sit ta limit, to je 83,5 evrov mesečno-za letos upoštevati potrebno rast primerne porabe, bi 
tako bil znesek 103,45 evrov na svetnika skozi mesec.   
 
Štefan Ferenčak želi pri tej točki dnevnega reda povedati, da se sprejema pojasnilo vladnih služb, ki 
obrazlagajo financiranje strank v kolikor pride do primerov, da se število svetnikom med mandatom 
zmanjša, to podpirajo, ker je zakon takšen. Ne podpirajo pa financiranje samostojnih svetnikov – 
samostojni svetniki, ki so nastopali na listi kot samostojni svetniki na volitvah, bi bili deležni 
financiranja v mandatu, ni pa prav, da svetniki, ki sredi mandata izstopijo pa naknadno dobijo 
sredstva. Naj mu verjamejo, da ni nič osebnega pri tem, tako mislijo in svetniška skupina tega 
predloga ne bo podprla.  
 
Simon Horvat je dejal, da tudi NSi ne podpira tega predloga in bo povedal, da ta pravilnik, kot je 
pravnik že prej pojasnil, nima posebne zakonske podlage ker v obrazložitvi iz pravne službe se vidi, 
da take zadeve kot so bile predstavljene rešujejo preko poslovnika- tega v našem ni opredeljeno – je 
pa akt kot smo ga potrdili in predlaga, da se ta pravilnik da v presojo zakonitosti pravilnika nasploh. 
Zgodi se lahko, če se bo dosledno upoštevalo ta pravilnik, da vseh 19 članov občinskega sveta-torej 
svetnikov lahko izstopi iz svetniške skupine in naprej dela za svojo stranko, vsak svetnik pa bo še 
posebej dobil sredstva, tudi stranka bo dobila denar – navedba za te tri svetnike samostojne svetnike 
se mu tudi v predlogu zdi sporna – kot mu je znano je tu še gospa Valerija Žalig, ki pa ni navedena. 
Predvsem pa je edini upravičeni romski svetnik Jože Horvat- on je edini ki je kandidiral kot 
samostojni, vsi ostali so kandidirali na nekih listah ali na strankarskih listah. Poleg tega ne vidi iz 
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razpredelnice- če je pomota ali ne, liste za občino Beltinci-dobila je en glas na volitvah-svetnik je 
odstopil, a ne bi morala dobiti tudi sredstva? Venčeslav Smodiš pravi da so zapisane stranke oz. 
upravičene stranke in ne liste. Dodatno Simon Horvat želi opozoriti na to, kar se lahko zgodi, če 
uresničijo kar nam pravilnik omogoča-hipotetično predvideva-strošek občine je poleg tega, da bo 
sredstva dobila stranka, bo imel še v enem mesecu 1976 stroškov na svetnike, to bomo zaključili, to 
pomeni v enem letu okrog 23.000 evrov, je malo manj kot 100.000 evrov v enem mandatu in če si to 
privoščimo v času izgradnje kanalizacije v občini, si privoščiti takšen strošek – ne vidi razloga tudi 
sam, zakaj ne bi izstopil iz svetniške skupine, saj se mu daje možnost da dobi na mesec dodatno eno 
sejnino zraven, če bo seja ali ne-pridemo do stroškov v občini in se ga zdesetka ta naš proračun, 
ogromno stvari bo še v rebalans vključenih, potem pa se rado sliši iz klopi ali bo občina zmožna svoj 
delež pokrivati pri kanalizaciji-vsi dvomimo-naj se torej da ta pravilnik v presojo prej, mogoče pa 
rešitev bi bila drugačna, da se ne gre na fiksni znesek, da se neka pavšalna rešitev do konca 
mandata najde, da se gre na volitve same z čisto rešitvijo – stroški delovanja občinskega svetnika bi 
ta pavšal pokriva-ne bo glasoval za tako rešitev.  
 
Igor Adžič kot predsednik komisije za statutarna in pravna vprašanja, je tudi sam pridobival pravne 
podlage od določenih institucij glede financiranja političnih strank in svetniških skupin. Simon 
Horvat je navajal interna razmišljanja, ki s stroko nimajo nič skupnega. Želi mu replicirati, da  
stranka, v kateri sta nekoč skupaj delovala dobi na leto 5.010 evrov. Kaj pa počenjajo oni za ta 
denar, gospod Simon?  – vozijo se po izletih, pijejo, uživajo hrano – delajo to tudi drugi, vendar pa je 
to dopustno. Zakon o političnih strankah piše v 26. členu, da lahko politične stranke lahko dobijo-
lahko brez problema gospod Simon prinese denar sem in se mu odpove če tako želi. Nadalje govori, 
koliko bodo zaslužili, leta nazaj pogledati sklepe občinskega sveta, če so se kdaj s kom pobratili, če 
lahko sprejmejo listino, da se lahko občina pobrati-občinski svet o tem ni sprejel sklepa in ravno 
gospod Simon je bil tisti, ki se je vozil po Poljski na občinski račun in še kaj bi lahko našteval.  
 
Župan Milan Kerman odvzema besedo Igorju Adžiču, ker je prešel na osebno žalitev in ga poziva, da 
zapusti govorniški oder.  To so dejstva in ne osebne žalitve pravi Igor Adžič.  Župan Milan Kerman 
bo tudi mogel povedati, da je Igor Adžič na seji komisije za statutarna in pravna vprašanja povedal, 
da če bodo dečki to izglasovali, se bo lahko jedlo in pilo, tako da naj o jedači in pijači on tukaj ne 
razpravlja, ker je točka dnevnega reda čisto drugačna.  
 
Župan Milan Kerman zaključuje razpravo in predlaga pripravljeni predlog sklepa za to točko 
dnevnega reda. 
 
Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 218/IV: 
Občinski svet občine Beltinci sprejema – potrdi predloženi razdelilnik finančnih sredstev, ki 
jih Občina Beltinci v proračunu Občine Beltinci za leto 2008 nameni za financiranje političnih 
strank v o občini in kateri je izdelan v skladu z Zakonom o političnih strankah in Odlokom o 
financiranju političnih strank političnih strank v Občini Beltinci.  
 
 
Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 5. 
 
Sklep št. 219/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci določa višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin in 
samostojnih svetnikov, ki jih bo občina namenila iz občinskega proračuna za leto 2008: 103, 
45 evra/1 svetnika/en mesec (4. člen Pravilnika o pogojih za delo svetniških skupin v Občini 
Beltinci). Sredstva za ta namen se zagotovijo z rebalansom proračuna Občine Beltinci za leto 
2008. 
 
 
 
AD 11 - Sprejem sprememb programa ukrepov državnih  pomoči v kmetijstvu v letu 2008 
 
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš je povedal, da je bil na prejšnji seji sprejeti program 
ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za leto 2008. v tem času se 
je pojavila problematika zaradi množičnega pomora čebel v različnih krajih v Sloveniji pojavila 
problematika nezmožnosti nakupa fitofarmacevtskih sredstev, brez potrdila o opravljenem 
izobraževanju s področja uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Po znanih podatkih se je v zadnjem 
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času več občanov iz občine prijavilo na izobraževanje na temo uporabe teh sredstev, ki ga 
organizirajo različni izvajalci. Zaradi tega je bil iznešen predlog, da bi občina iz sredstev, ki so 
namenjena v proračunu za leto 2008 za subvencije v kmetijstvu sofinancirala omenjeno 
izobraževanje. Z ozirom na povedano je predlog za dopolnitev programa za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v občini za leto 2008 usklajen s pravilnikom, se torej občinskemu svetu 
predlaga, da se podpre ukrep – sofinanciranje izobraževanja s področja uporabe teh sredstev v višini 
50 % upravičenih stroškov po posamezniku.  Po informacijah naj bi  izobraževanje stalo 60,00 evrov, 
trenutno pa je prijavljenih 90 interesentov. Okvirna vrednost sredstev, ki bi bila potrebna za izvedbo 
tega navedenega ukrepa je cca. 30.000,00 evrov. Iz proračuna bi bil za ta ukrep uporabljen del 
sredstev, ki je po sklepu sveta predviden za sofinanciranje nakupa apnenca. Dejstvo je, da sprejetje 
tovrstnega sklepa je postavka noter za take namene v 13. členu pravilnika je usklajeno in se lahko 
namenijo take subvencije.  
 
Stanko Glavač, predsednik odbora za kmetijstvo je povedal, da ni zaradi tega skliceval odbora za 
kmetijstvo, ker je odbor devet članski in to predstavlja velik strošek, glede na to, je to prenos 
sredstev, vse je namenjeno za izobraževanje za uporabo teh sredstev, zato za evropske subvencije je 
potrebno izobraževanje tudi kmetovalcev in tako se predlaga sofinanciranje tega izobraževanja. 
Poziva da občinski svet sprejme ta dva predloga sklepov kot sta zapisana in naj se prenesejo torej 
sredstva iz postavke za sofinanciranje nakupa apnenca namenijo za izobraževanje za uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev.  Izvajalec bo deležen teh sredstev – tega izobraževanje-račun bo izstavil 
občini v višini 50 % izobraževanja za posameznika, tako da bodo udeleženci plačali le polovico 
izvajalcu. 
 
Župan predloga sklepov daje na glasovanje. 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 220/IV: 

1. Občinski svet Občine Beltinci sprejme dopolnjeni Program ukrepov za dodelitev 
pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za 
leto 2008. 

2. Za ukrep iz 13. člena pravilnika: »zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem 
sektorju-izobraževanje in usposabljanje kmetov in delavcev na kmetijskem 
gospodarstvu (uporaba fitofarmacevtskih sredstev) Občina Beltinci sofinancira 50 %. 
Okvirna skupna višina sredstev za ta ukrep skupaj je: 3.000,00 Eur. 

 
 
 
AD 12 - Poročilo o imenovanju predsednika Nadzornega odbora Občine Beltinci. 
 
Podpredsednik NO, Vladimir Baša je pozdravil vse prisotne in pojasnil, da je NO na svoji 8. redni 
seji, ki je bila 20.05.2008 imel pod točko izvolitev predsednika NO, kot sami vedo, je prejšnji 
predsednik iz osebnih razlogov odstopil, malo se je vse skupaj zavleklo – novi član NO je bil potrjeni 
tudi s strani občinskega sveta in sicer Zdenko Škraban iz Dokležovja. Na takratni seji je torej sam 
predlagal, da se za predsednika NO imenuje Igor Lebar, preostali člani so se s tem predlogom 
strinjali in niso imeli nobenih drugih predlogov za predsednika NO, zato je bilo izvedeno glasovanje. 
Prisotni so bili štirje člani, za glasovali trije, le kandidat za predsednika se je glasovanja vzdržal. 
Tako je bil sprejeti na takratni seji sklep št. 31/08, s katerim se za predsednika NO imenuje Igor 
Lebar, stanujoč v Lipovcih, 9231 Beltinci. 
 
 
AD 13 - Sprejem sklepa o prevzemu finančnih obveznosti za vzdrževanje e točk po vaseh v 
Občini Beltinci 
 
Igor Adžič kot predsednik odbora za informiranja je na svoji 5. redni seji obravnaval tudi to tematiko 
saj je občina pridobila sredstva iz Evropske unije, in v krajih kjer ni širokopasovne povezave se je šlo 
v izgradnjo oz. postavitev E-točk po KS-ih, kar pa je povezano z določenimi stroški tako za 
vzdrževanje le-teh. O tem je bilo na 12. redni seji govora in je bilo tudi tam zavzeto stališče, da se do 
naslednje seje pripravi pisno gradivo na podlagi katerega bo mogoče potem sprejeti odločitev o 
prevzemu finančnih obveznosti za vzdrževanje E-točk po vaseh v občini. Odbor je torej po razpravi 
zavzel skupno stališče, da se na občinskem svetu zavzame pavšalno vzdrževanje teh točk, ki stane 
nekaj čez 1.300 evrov mesečno, kar je nekje 15.000 evrov na leto, v tem da je treba ta sredstva v 
rebalansu zagotoviti, ker v proračunu niso zagotovljena in meni, da se bo tudi lahko zagotovilo-
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dejansko plačilo v primeru ne potrditve tega pavšalnega zneska pa je lahko bistveno višje po 
dejanskih stroških. 
 
Srečko Horvat se strinja s predlogom, da občina financira, zanima pa ga kot tudi občane, kdaj 
naprej je to strošek občine-od kdaj je to strošek občine, ker vemo da je v razpisu bilo zapisano 3 leta 
brezplačno, gospod Jordaki rekel 2 leti brezplačno – te točke so se zagnale letos na spomlad-prevzem 
in meritve se morajo narediti, ker ni funkcioniralo kot bi moralo in je bila izjava da za malo denarja 
malo muzike – zanima ga, če je to bilo letos izvedeno, 2 leti občina nima stroška- občina ima strošek 
občina potem pa naročniki, bo to s strani občinske uprave videti kdaj? Smatral je, da bo o tem odbor 
za informiranje tudi razpravljal, ampak nima očitno za to časa. Nadalje še želi povedati, da stvari so 
za ljudi popolnoma nedorečene-ne vedno da bo znesek po dveh letih na posameznika okrog 30 evrov, 
za to ponudbo, ki jo nudi ta firma – zgolj internet-hitrosti ne garantirajo-ne ve se kako bo, ljudem je 
treba povedati, da bo od takrat in takrat plačevati teh 30 evrov, sedaj pa ljudi prijavljati v to da bodo 
imeli tudi do 200 evrov vstopnih stroškov in da bodo imeli zastonj potem pa bodo rekli da to ne bodo 
plačevali. Naj se to vidi, kako je v razpisnih pogojih, kar dalo ministrstvo ven in se naj to evidentira 
in ugotovi. 
 
Igor Adžič želi podati repliko Srečku Horvatu da razmišlja o dobri vsebini, ampak tudi sam je bil 
takrat poleg, ko se je potrjevalo pristop k temu projektu. Ceni to ko vztraja tudi njegov kolega Štefan 
Ferenčak, da morajo biti zadeve vse pojasnjene-torej se pitajmo, ali so jim bili vsi detajli res 
pojasnjeni. Odbor za informiranje o tem ne razpravlja – to ni res – nanj je pripravljen vedno, ko ga 
sklicuje. Na seji je bil prisoten tudi Iztok Jerebic poleg župana Milana Kermana in vse kaj jih 
zanimalo so pridobili informacije – ta strošek v razpisu piše sam je klical na ministrstvu-da dajejo 
zastonj – vsi drugi materialni stroški in tehnične okvare, ki se lahko deklarirajo v garancijskem 
roku, to zaračunavajo – to je uradno tudi pridobil. Še želi povedati, pravilno razmišlja, da bo drago e 
točka/število uporabnikov-ljudje dobivajo mačka v žaklju, ki pa tudi ni tako slab, cena  je normalna 
v segmentu, če nisi zanimivi nekomu, moraš drago plačati svojo promocijo. Kot tudi nadalje Igor 
Adžič dvomi da nekdo v ks-ih v doglednem času dobi optični kabel, da bo lahko naše odmaknjene 
vasi od hrbtenične linije da bodo lahko prišli- zato je taka cena. Sedaj pa tehtati o tem, če so na 
analognih linijah in pri neomejeni uporabi o tej ceni za 2 leti se bomo še lahko pogajali, če ne 
pristopimo k sofinanciranju, projekt ne bo nikoli zaživel in še bodo razpisi na to tematiko. V razpisu 
je definirano do končnega uporabnika, mi mislimo da je to občan-oni pa mislijo da je to občina. 
Župan je povedal, da je iz ministrskega razpisa razvidno, da je končni uporabnik e točka v 
posamezni KS,torej točka ki je v KS odprta 24 ur, nikakor pa ne to, da ti imaš to tudi doma-torej 
internet-če hočeš imeti doma pa je to strošek. 
 
Srečko Horvat pove, da njihova svetniška skupina podpira pristop-razpis si je pregledal in pogoji so 
zapisani kot so – tam piše brezplačno 3 leta, po treh letih pa se odloči ali bo ona financirala ali 
lastniki-polno stvari je nerazčiščenih, preveriti in doreči.  
 
Martin Duh  želi povedati, da so ga njegovi kolegi v njihovi KS Melinci obvestili, da je bila kontrola 
dva dni nazaj in je bilo povedano, da se mora tam dežurati 24 ur-kdo bo plačal tega, ki bo to 
kontroliral – tega nimamo in nihče jih ni obvestil o tem-dežurstvo ob vikendih ob večernih urah so 
imeli vendar pa pravi, da ne med tednom. 
 
Župan dodaja, da mora biti točka odprta 24 ur, lahko pa se napiše, da se ključ dobi tam in tam za 
vstop v e-točko. Ivan Mesarič župana v njegovi navedbi podpira. 
 
Stanko Glavač pa meni, da se o taki zadevi odloča, so vprašanja Srečka Horvata res na mestu. 
Morali bi dobiti nanje odgovore-sliko imaš o celotni zadevi-nejasnosti bodo ostale-čeravno bodo to 
izglasovali. 
 
Župan Milan Kerman pravi, da bomo plačevali riziko oz. kar je bilo potrebno za druge dati in 
prenose. Država da signal zastonj, čez 2 leti pa bo treba še signal plačevati-občina prevzame. Se pa 
strinja z Stankom Glavačem popolnoma.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. 
Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 221/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje prevzem finančnih obveznosti za vzdrževanje E-točk po 
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vaseh v Občini Beltinci po predloženem razdelilniku. Sredstva za vzdrževanje se zagotovijo v 
občinskem proračunu za leto 2008 z rebalansom. 
 
AD 14 - Obravnava in sprejem stališča do referendumskega vprašanja na posvetovalnem 
referendumu o območjih in imenih pokrajin ter statusu Mestne občine Ljubljana 
 
V nedeljo, kot je župan Milan Kerman pojasnil, bodo izvedene volitve – posvetovalni referendum o 
območjih in imenih pokrajin v Sloveniji in statusu MO Ljubljana. Tu so dobili zadevo brez gradiva, 
ker smatra, da so stranke dobile določene smernice in bi prosil, da se o tem tudi tu izjasnijo.  
 
Peter Gruškovnjak je povedal, da v njihovi svetniški skupini SDS sprejemajo pozitivno to zakonodajo 
o pokrajinah in spoštovane občanke in občane pozivajo, da pridejo na referendum, da povedo svojo 
voljo.  S svojega  stališča oz. videnja želi povedati,da ima naša regija največji indeks ogroženosti – 
160, Ljubljana ima 9 kar pomeni, da bo Ljubljana z okolico za leto ali dve na evropskem nivoju, kar 
pomeni, da Ljubljana če ostanemo država ne bomo prejemniki razvojnih sredstev iz evropskih 
skladov takih ali drugačnih, to pa za nas pomeni, da so večja pričakovanja tujih in domačih 
vlagateljev kar se tiče naše občine-kjer je večja ogroženost je pričakovanja so večja za vlaganja, ni 
vseeno kje se trka na vrata. Razlika med Ljubljano in Prekmurjem, če se začnemo danes razvijamo v 
30 letih je ne zgrabimo v razvoju-koliko napora bo treba vložiti, koliko bomo dohajali osrednjo regijo, 
naša država je majhna ampak mala država ima raznolikosti kot velika. Majhnost naših regij mora 
biti naša prednost ne pa naša ovira-če to ne bomo izrazili s svojo voljo na referendumu, bomo 
odgovarjali našim rodovom zakaj smo pahnili našo regijo v zaostalost osrednjemu delu Slovenije. 
 
Marjan Maučec želi povedati, da pri tem zakonu kar se tiče Pomurja  in sodeluje pri tem od začetka 
in to podpira, ne glede kako  bo, regije bodo morale biti-Pomurja se ne bo razdelilo in tudi poziva v 
imenu prve vrste, da se gre na referendum in da se regija Pomurje ustanovi z sedežem v Murski 
Soboti. 
 
Štefan Ferenčak je podal svoje mnenje, na stranki o tem niso razpravljali. Vsaka plat ima več zgodb 
in tako tudi želi razpravljati. Osebno meni, da ta referendum ne prinaša nam nič – je za pokrajino za 
sedež v Murski Soboti, to je nesporno, kot si je mnenje ustvaril, boji se kot so razpravljalci 
razpravljali, da marsikaj ni dorečeno predvsem finančne konstrukcije, ker obstaja verjetnost, da se 
prenesejo obveznosti občinam in finančna konstrukcija ne bo izpeljana in boji se, da na hitro se 
nekaj reši in se ustanovijo pokrajine, potem pa bodo posledice velike. Vsak pa naj se odloči kot je 
prav zanj.  
 
Marjan Maučec želi dobronamerno povedati, sam sodeluje pri tem že več kot 4 leta in v državnem 
svetu so dosti o tem razpravljali. Zakonodaja ki je sedaj pripravljena razen meja, ve je dorečeno-
glede financiranja, kaj to pomeni glede Pomurja? To je garantira vsaj 30 % več denarja in se bo 
odločalo o tem tu in ne v Ljubljani. Prej sami večkrat prenašali informacije tako ali drugače, potem 
bo 10 km vstran- v Murski Soboti, zato je treba sem pritegniti-imamo to, kar nam prinaša-bojazni 
ni, občinam ne bo vzeto, na državnem nivoju bo prišlo – res ne bo to nič stalo, ampak idealnih zadev 
ni, zato razmišljati pozitivno in meni, da bodo vsi slej ko prej zadovoljni.  
 
Peter Gruškovnjak replicira vsebino Štefana Ferenčaka pa naj mu le-ta ne zameri, ker ne gre osebno 
nanj. Mediji namreč marsikatero zadevo prikrojijo oz. državljanom ne povedo. Osnovno kar se tiče 
pokrajin je ustavno določilo, smo članica EU-priporočilo le-te so regije oz. pokrajine. Zakaj je tako 
vzdušje-saj mediji tirajo svoje, ker so v določenem interesu nekoga, je pa sam veseli, da je za časa te 
vlade prišlo do konkretnih predlogov, kar prej ni bilo govora. Se pravi kot je Marjan povedal, 
zakonodaja je v osnovi dobro pripravljena in če je bojazen, da se bo država birokratizirala dodatno, 
za našo regijo se bodo vse štiri združile v eno in bo ena UE in bomo usluge naprej koristili ,kjer do 
zdaj, ni bojazni. Ne bo nekdo o naših sredstvih centralizirano odločal v Ljubljani in da ta sredstva, ki 
jih dobimo za regijo razpolagali sami, polovica sredstev kar dobi regija je namenjena njenemu 
razvoju – o tem mediji niso državljane seznanili, to je pomembno, da občani o tem vedo. 
 
Srečko Horvat pravi, da smo vsi za te pokrajine- referendum nima teže-je le poizvedbeni referendum, 
ni zakonodajni, kar niso opravili poslanci v DZ, ki so za to plačani, bodo oz. so prevalili na poizvedbo 
na državljane in kar koli bodo odločili je za poslance brez predmetno, toliko da jim bo lažje-silni 
denar se bo porabil za ta referendum, kot je že povedal, za pokrajine so vsi, bodo-je referendum 
nepotreben in neveljaven-nič ne bodo izglasovali - vladajoča koalicija bo naredila po svoje.  
 
Peter Gruškovnjak-da se stroški očitajo referenduma-se zaveda, kako so razdeljena ta sredstva, kdo 
jih dobi? To so volilni odbori – treba jim je plačati-da si vzame v ozir, da so sokrajani, ki so socialno 
šibki, 80 % sredstev pa se potroši za volilne odbore in komisije in državljani in državljanke dobijo v 
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svoje družinske proračune-tudi kot stranka so imeli možnost svoje ljudi imenovati v odbore-ni razlik, 
imajo enakovredno možnost, da sodelujejo. Očitajo samo to, da strošek je, ne pove pa se, komu, za 
kaj je namenjeno-je plačilo za tiste, ki bodo sedeli na volitvah, ko bodo drugi doma počivali. 
 
Simon Horvat ima pravico povedati svoje mnenje v imenu Nsi, se odločili, da bodo šli na referendum 
in pozivajo svoje, tako simpatizerje kot tudi ostale, ne gre samo za denar. Ustavna pravica vsakega 
je, da naj pridejo na volitve – marsikje jih ne znamo izkoriščati dovolj – vsebinsko se  bo dognalo, kaj 
ljudje mislijo. V teh pokrajinah odloča DZ oz. Vlada – zakaj ne bi izrazilo svojo željo tudi državljani, 
ampak  je dobro, da pridejo in da bodo tudi oni nekako v »vladi imeli svojo sliko«, vabi vse občane 
naj se ga udeležijo in se odločijo po svoji vesti.  
 
Štefan Ferenčak  vedno hoče na vse gledati realno – če ne bi vladna koalicija rabila velik projekt in 
če ne bi bile letos volitve, tega referenduma ne bi bilo-vsebine ta referendum nima-noben Prekmurec 
ne bo glasoval proti tej regiji in s središčem v Murski Soboti-nič se ne odloča, to je njegovo mnenje. 
 
Župan ob koncu v nedeljo poziv da se udeležimo volitev, da bo ta pokrajina res pomurska pokrajina 
in da bo sedež tudi v Murski soboti, podpiramo pa tudi, da bo Ljubljana svoja regija kot taka.  
 
AD 15 - Spremembe in dopolnitve statuta JKP Komuna Beltinci d.o.o. 
 
Župan Milan Kerman želi pri tej točki pojasniti, da se potrdijo spremembe in dopolnitve statuta JKP 
Komuna d.o.o. Beltinci v 6. členu statuta (pred 17. členom), kjer se dopolnijo določbe o dejavnosti 
podjetja po standardni klasifikaciji ter se črta, kar se že na seji davno sprejelo, ko smo na poziv 
ministrstva morali kar za nas opravlja drugo javno komunalno podjetje in sicer  določila glede 
odlaganja komunalnih odpadkov (4. alinea) -torej v 6. poglavju statuta (pred 17. členom) se v prvem 
odstavku črta 3 alinea (ravnanje z komunalnimi odpadki). Te spremembe se objavijo na oglasni 
deski na sedežu podjetja in začnejo veljati naslednji dan po objavi. Z ozirom na to, se predlaga 
občinskemu svetu predlaga sklep. 
 
Srečko Horvat želi poudariti, da so področja zapisana v 2. členu, za katere se Komuna doregistrira to 
pomeni, da je zajeti tudi CATV. Eni si pridobivajo mnenja od vladnih služb v Ljubljani, je dolgo čakal 
ampak dočakal. Dobil je odgovor na vprašanje, če se Komuna JKP lahko ukvarja z upravljanjem 
CATV sistema. Glede na to, kar se doregistriralo, sedaj se dopolnjuje statut želi prebrati odgovor: 
CATV ni javna služba občine, ker je tako odločilo Ustavno sodišče, CATV je možno organizirati kot 
gospodarsko družbo, je tako na ta način organiziranih največ CATV sistemov v Sloveniji, v večini 
primerov so se graditelji in investitorji CATV sistema sami organizirali in ustanovili društvo ali d.d. - 
odvisno od obsega storitev. Sedaj poziva prisotne, naj se odločijo, če je to v skladu z zakonom, da se 
komuna JKP podjetje v lasti občine ukvarja z upravljanjem CATV, katerega je prepovedalo 
Ustanovno sodišče - isti primer se zgodil v Razkrižju - sklep so tam morali  razveljaviti. Predlaga, da 
se stvari preverijo če je to možno ali ni možno, odgovor je pridobil kot je.  
 
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš prosi za to pisanje odgovor. Odlok je sprejeti s 
spremembami in statut povzema odločbe iz odloka – da se lahko s čim podjetje lahko ukvarja ali ne, 
pisanja nima. Če bo dokazano, da temu ni tako, črtalo se določene stvari, se lahko črta tudi to. 
Dopolnitve statuta tudi občinski svet sprejema, usklajen bo z določbami odloka-ne ve, če je na 
zadnji seji povedal, če je predal –tudi občina je zaprosila, če je CATV ¾ leta nismo dobili odgovora, 
lahko bi  pokazal njemu, dosti ve, vsega ne ve. Spremembe in dopolnitve pa če sprejmejo ali ne.  
 
Srečko Horvat  je dejal, če bi občinska uprava prečitala Zakon o medijih, Zakon o 
telekomunikacijah, zakon o elektronskih telekomunikacijah  kot tudi odbor za informiranje in 
predsednik programskega sveta v prejšnjem mandatu, bi videl da v kaj se je spravljal je nezakonito 
in to brez odgovora, kar je dobil od Vlade lokalne samouprave. Venčeslav Smodiš želi dodati, da v  
zakonu o gospodarskih javnih službah in v občinskem odloku je CATV zapisana in najverjetneje po 
njegovem nezakonito zapisano med izbirnimi  gospodarske javne službe.  
 
Peter Gruškovnjak  daje mnenje glede tega-JKP je gospodarska družba, ima ustanovitveni kapital in 
se z določenimi dejavnostmi ukvarja – tudi društva in zadruge se ne morejo ukvarjati s tem - 
telekomunikacije so d.o.o. glede tega mu je to jasno – kar se tiče gospodarska družba, ki se ukvarja 
z različnimi dejavnostmi-če ji je po zakonodaji prepovedano se ukvarjati s temi stvarmi, ne vidi 
razloga pri tem, vprašanje je kako je bilo zastavljeno to vprašanje na vladno službo. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 3. 
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Sklep št. 222/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Komune javnega 
komunalnega podjetja Beltinci, d.o.o. v predloženi vsebini.  
 
AD 16 - Razno 
 
Na mizo so dobili pri tej točki  dnevnega reda kar tri zadeve, pojasnjuje župan Milan Kerman. 
 
Sponzorstvo na jubilejni prireditvi 20. krumplova noč v Lipi. Predvidevajo 10.500 evrov stroškov. 
Tudi  Turistično društvo Brod Melinci prosi za sredstva za 16. tradicionalne Ciglarske dneve na 
Melincih.  Tu nastane problem, ker sta ti dve prireditvi istočasno – NK Lipa in Brod Melinci se ne 
moreta dogovorit, se krpa z šotorom-lani ga imela Lipa-2004, 2005, 2007 imeli oni, nekako moramo 
jih prebroditi. Predlaga župan da NK Lipa v tem kontekstu krijemo strošek enega šotora v velikosti 
našega, to je tisto, kar je možno. Melinci pa si tudi zaslužijo vsoto, da se jim pokrije v višini 500,00 
evrov.  Postavitev šotora je nekje 1000 evrov.  Zavedati se je tudi, da ciglarski je tudi etnokulturna 
prireditev in je prav da nekaj dobijo.  
 
Igor Adžič se strinja da so to tradicionalne prireditve- ampak zakaj se v proračunu ne doreče že to v 
začetku leta.   
 
Na odborih, kot je prisotne spomnil Peter Gruškovnjak, je že bilo pred časom govora, da se določi, 
katere prireditve so prioritetnega značaja za občino in občina ima polno stroškov, pravila igre se naj 
sprejmejo. Ivan Mesarič se strinja z predlogom župana Milana Kermana in se naj da na glasovanje. 
 
Peter Dugar želi povedati, da je za ta predlog, vendar pa se spomnimo nazaj da pred leti obletnico 
slavil tudi NK Brod Melinci in niso dobili še zdaj nakazano, zato se naj vse enakomerno obravnava-
Martin Duh pravi, da je bilo izglasovano in sredstva niso bila izplačana oz. nakazana.  
 
Glasovanje o predlogu za NK Lipa kot je predlagal župan Milan Kerman. 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 223/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci  sprejema sklep, da se NK Lipi dodeli plačilo najema šotora, ki 
ga letos ne dobi na posojo od občine Beltinci za izvedbo tradicionalne 20. krumplove noči v 
mesecu juliju 2008.  
 
 
Glasovanje o predlogu za TD Brod Melinci kot je predlagal župan Milan Kerman. 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA:  15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 224/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se TD Brod Melinci za izvedbo etnokulturne 
prireditve  16. tradicionalnih ciglarskih dnevov v mesecu juliju 2008 dodeli v uporabo-posojo 
občinski šotor in 500,00 evrov 
 
 
Peter Dugar pa poudarja, da naj se za NK Melinci realizira tista sredstva oz. sklep, ki je bil sprejeti 
za izplačilo sredstev za obletnico, katero je le-ta slavil pred leti.  
 
 
Svetniki so prav tako dobili na mizo pogodbo o poslovnem sodelovanju med gospodarskim 
interesnim združenjem RAST Orehova vas in Občino Beltinci z namenom pospeševanja razvoja 
kakovostnega turizma in z njim posredno povezanih gospodarskih dejavnostih v vzhodni Sloveniji, ki 
je v tej povezavi obravnavano kot aviodestinacija. To takozvano pogodbo so dobile vse občine v 
Slovenije in zadnjič kot je v uvodu pojasnil župan Milan Kerman, so se o tem pogovarjali tudi na 
predsedstvu Združenja občin, kjer bi naj letno prispevali donacijo za letališče Maribor. Župan je 
proti temu in če se prisotni strinjajo, da se tega ne sprejme.  
 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
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Sklep št. 225/IV: 
Občinski svet je proti podpisu pogodbe o poslovnem sodelovanju z podjetjem RAST g.i.z. 
Orehova Vas, o sofinanciranju letalskih povezav v zvezi z Aerodromom Maribor.  
 
Ivan Mesarič prosi župana, da gospod direktor do naslednje seje pregledata posnetek te seje ko je 
odvzel besedo gospodu Adžiču, če je bilo v skladu z poslovnikom – ni mu dal priložnosti opomin bi 
mu moral dati, meni, da je bil poslovnik kršen in prosi za odgovor na naslednji seji. 
 
  
Simon Horvat  opozarja, da je predlagal, da se v presojo zakonitosti poda Predlog o financiranju 
posameznih svetniških skupin… o tem ni bilo glasovano pri tisti točki dnevnega reda. 
 
Igor Adžič želi povedati, da glede na odvzeto besedo, ni mogel  prej povedati in sedaj želi vprašati 
kateri organ v Sloveniji bo presojal zakonitost za pravilnik, ki je izključno v domeni občine. To bi 
želel razlago – tudi odlok če ima zakonsko podlago ni podlage dodaja Venčeslav Smodiš. Vendar 
zavedati se, da financiranje političnih strank, pravilnik se je izvajal, potem bo treba poračune za 
nazaj tudi narediti, tega se je treba zavedati, do sedaj je bilo financiranje nezakonito.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 3, PROTI: 11. 
 
Sklep št. 226/IV: 
Ne sprejme se predlog o tem, da se posreduje Pravilnik o financiranju posameznih svetniških 
skupin v presojo zakonitosti.  
 
 
Marjan Maučec meni, da bo koncentracija počasi padla,  tudi prejšnji sklep nima podlage da se 
nekaj preverja. Župan je dolžan, ne pa da občinski svet zahteva da se nekaj preverja, župan je 
dolžan to narediti, zato ima tudi pravno službo, ki je za to plačana- če ugotovi in zadrži določen 
sklep. Nihče pa od njih ne more zahtevati, kar naj preverja. Ne glede na zadržanost se lahko sklep 
izvaja in tudi tu je tako. Nadzorni odbor imamo, ki to mora pregledati, ravno glede tega predloga, ki 
ga je Peter Gruškovnjak predlagal glede ZTK-ja in ni bilo glasovano.  
 
Duh Martin je glede na to, da seje o tem govorilo tudi na komisiji za pravna vprašanja, želi izjasniti 
se, da je bil na občinskem prostoru za parkiranje poškodovano njegovo vozilo in okradeno-poklical je 
policijo in preverili so zadevo in naredili zapisnik, naslednji dan po oškodovanju je  sam obvestil 
občinsko upravo-direktorja občinske uprave in ga zaprosil, da naj javni delavci, ki delajo svoja dela 
in se gibljejo po terenu lahko naletijo na registrsko tablico, ki mu je bila ukradena.  S strani policije 
je dobil več vprašanj  tako na policiji in o samem dogodku, kjer je povedal, da so eni  zapuščali ta 
svet kot so prej vsi šli in mora poudariti, da je nekdo to naredil od tega, da pa zanika, da bi bilo to 
narejeno v zvezi z nekim vandalizmom splošne narave-mladi nadebudneži ampak nekaj takega 
ampak je to politično dejanje. Sama policija je ugotovila, da je bilo zadeva specifična, ker ni šlo za 
krajo in ne za lom- ker ali gre za krajo, tisti ki krade, komad ne lomi,tu pa je bila kraja  je bila in lom  
je bil, da je namerno bilo poškodovano njegovo vozilo. Iz tega razloga zahteva in predlaga, da se 
uvede redarstvo za njihova vozila za njihova imetja, ker je bil vabljeni na sejo občinskega sveta in 
mora biti poskrbljeno, da bo varno tudi odšel. Tisti, ki vabi, mora zagotoviti tudi varnost. Je pa 
šokirani, ker je na seji občinska uprava, direktor in župan o tem niso vedeli skoraj. Oba bi morala 
posredovati v zvezi z policijo, obiska uprava ne skrbi za njihovo varnost-kar je dolžna zato so tudi ti 
tu. Zahteva in predlaga, da se uvede redarstvo za njihovo imetje. 
 
Župan Milan Kerman odgovarja Martinu Duhu , če tako misli, da mora župan skrbeti, bo spodaj pač 
vodil sejo in pazil njihove avtomobile. Direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš želi povedati, da 
takoj, ko je dal Martin Duh predal to obvestilo, je sam šel okrog občinske zgradbe pogledat, če bi kje 
bila kaka tablica, tudi je apeliral ostalim  tako javnim delavcem kot v občinski upravi – seznanjeni 
zavestno s tem bili. Na statutarni komisiji tekla razprava, sam meni, da občinski svet je na njih, 
kako bo svet varovani, župan za red na seji skrbi kar se samo sejo dogaja, so določila v statutu, 
varstvo premoženja pa ne pozna zakona, kjer bi bilo to zapisano, se pa strinja da se boji za to, da se 
tudi njegovemu premoženju kot tudi županovemu kaj ne zgodi. Je pa bil predlog izoblikovani na 
komisiji pa ne sprejeto, da občinska uprava najde tarifo, koliko bi stalo fizično varovanje, koliko bi 
mogoče stalo zavarovanje parkirišča pred občinsko stavbo, v primeru da do poškodovanja imovine 
svetnikov pride in šele takrat s temi podatki je priti na sejo in sprejeti odločitev. Občinska uprava da 
glede tega nič ne naredi, kot pravi Martin Duh, se sprašuje a bi morala glede tega, da povedal 
policiji, da naj gremo krivca iskat, to ni dolžnost občinske uprave, pa se strinjal, da na nek način bo 
treba k temu pristopiti in to reševati. 
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Župan predlaga oz. ima drugačen predlog in sicer da se najame kombi in se jih vse pelje na sejo in 
bo cenejše. Druga rešitev je, začnimo seje ob 15.00 popoldne in ne delamo ponoči in je toliko cenejše 
kot pa varovanje. Zakaj moramo imeti nočne seje?  Daje prisotnim to v razmislek – gospe in gospodje 
– odbore, ki so zvečer, kdo bo tam varoval, tudi to je tisto- tudi delovna telesa so to. Nadalje še se 
sprašuje, kdo bo varoval njegovo integriteto, ko dobiva stvari kot jih dobiva od anonimk in napiše 
novinar na podlagi svetnika na podlagi izjave, tudi to se zamislimo in njihovo integriteto, kdo jo 
varuje, bomo fizično varovali avtomobile, tvoj napad na tebe in družino, kdo pa to varuje – 200 evrov 
takoj ti tam, psihično pa nisi prestal, da mu družina psihično trpi, kdo mu bo te bolečine plačal in to 
je tisto, lahko je policiji prijavil, koga lahko policiji prijavi? O tem se je potrebno zamisliti ali ni to 
potemtakem povečanje sredstev ko vsi govorijo o kanalizaciji. Glede preverjanja varovanja zvečer- 
predlaga, da se seje začnejo prej v zgodnjem popoldanskem času in bodo potem normalno vsi šli 
domov - zakaj pa ne. Ali pa se jih s kombijem vse pripelje na sejo tudi to je ideja. Poleg tega pravi 
Martinu, da  se je peljal domov in se je peljal potem nazaj, ne ve, kdo mu je med potjo to naredil, da 
ni takoj prijavil – vendar mu Martin Duh ugovarja,  da je bilo ta izjava od župana sedaj nesramna in 
kako naj policijo pokliče ponoči, vsi so baje takrat že odšli. Župan mu replicira, da se vseeno da to 
narediti. 
Martin Duh želi poudariti, da ne gre tu za tistih 200 evrov, gre se za njegovo varnost in za njegovo 
imetje.  Ali je nekdo vrgel žogico, ker mu je bilo napravljeno, ni mogel potrditi policiji, ampak je vrgel 
njemu žogico, ker je njemu bilo to že narejeno. Policija je rekla, da je specifično dejanje pri tem bilo 
in ne kraja, lom, bilo namerno narejeno – da ta lopov ne dela tega! Vse ostalo, ne briga ga, koliko bo 
to stalo, ni to on povzročil, občina je dolžna, tako župan kot pravnik sta jih dolžna zaščititi. Če se ne 
razpravlja, da je bilo pred občinsko zgradbo streljanje, da se ne angažira občina, nikoli ni poklical, ni 
zahteval, da naj najde tega, ki je streljal, imamo posnetke avta, torej to odobrava občinska uprava, 
da se ji to dogaja- kot je bilo že povedano, vpliv na svetnike!  
 
Župan Milan Kerman želi povedati, da je izvedel v teh dneh, da večina svetnikov točno ve, kdo je to 
bil, naj se javno  ime pove. Saj po Beltincih se o tem govori, da Martin Duh ve za to ime, da ga bomo 
potem lahko prijavili policiji – ali si ne upa.  Jožica Pucko je bila mnenja, da torej župan ve za ime in 
naj ga javno pove. Vendar pa ji je župan repliciral, da ni imena nihče povedal, ampak se govori v 
Beltincih, da se točno zna, kdo je to poškodovanje avtomobila naredil, in naj gospa Puckova že 
enkrat posluša.  
 
Martin Duh meni, da ko se za nekaj gre o tem župan pač nič ne ve in ker je le-ta želel še nekaj 
povedati, je župan povedal, da sejo zaključuje in jo je ob 23.30 uri tudi končal. 
 
 
 
Zapisnik seje je bil pripravljen oz. zapisan po tonskem zapisu. Seja je posneta na magnetogramski 
trak in se hrani v arhivu Občine Beltinci. 
 
 
 
Zapisničarka:       .  Župan: 
Lilijana ŽIŽEK         Milan KERMAN 
 
 


