
 1 

OBČINSKI SVET  
OBČINE BELTINCI 

ZAPISNIK 
nadaljevanja 19. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila 

12.02.2009 ob 18.00 uri, 
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 

 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Martin Duh, Jože Erjavec, Štefan 
Ferenčak Stanko Glavač (sejo zapustil v začetku točke Pobude in vprašanja), Peter Gruškovnjak, Jožef 
Horvat, Srečko Horvat, Simon Horvat, Ivan Mesarič, Ana Nerad, Jožica Pucko, Regina Sraka, Martin 
Virag, Andrej Vöröš . 
  
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Peter Dugar, Jožef Horvat, Marjan Maučec, Valerija Žalig. 
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predstavnik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Vlado Baša,  Venčeslav 
Smodiš-direktor občinske uprave. 
 
SEJO VODIL: Milan KERMAN, župan. 
 
Župan Milan Kerman je pozdravil prisotne in ugotavlja, da je trenutno prisotnih 15 članov občinskega 
sveta, zato se s sejo lahko nadaljuje in sprejema sklepe. Nadaljuje se pri točki 10 dnevnega reda 19. 
redne seje Občinskega sveta in sicer 
 
 
AD 10 - podaja soglasij  k cenam socialno varstvenih storitev  Centra za socialno delo Murska 
Sobota v letu 2009 (k pogodbam o opravljanju strokovnih del v zvezi z: zdravstvenim 
zavarovanjem občanov,  dodeljevanjem enkratnih denarnih pomoči, kritjem pogrebnih stroškov 
socialno ogroženim  občanom) 
 
Uvod v to točko je župan predal besedo, na podlagi določil poslovnika, ki pravi, da lahko župan 
pooblasti sebe, podžupana ali katerega koli izmed delavcev občinske uprave oz. zunanjega sodelavca,  
direktorju občinske uprave Venčeslavu Smodišu. 
Le-ta je povedal, da je CSD Murska Sobota poslal v proučitev in sprejem ter podpis predlog treh 
pogodb. V citiranih pogodbah so med drugim vsebovana določila, da je občinski svet dolžan sprejeti 
sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD Murska Sobota za področje posamezne socialno 
varstvene storitve. Podrobno je predstavil področja urejanja posamezne pogodbe kot tudi vsebino 
predlaganega sklepa pri tej točki dnevnega reda.  
 
Peter  Gruškovnjak, predsednik odbora za družbene dejavnosti, ki je te pogodbe pregledal na svoji seji 
odbora ugotavlja, da če bi občina izvajala to področje sama bi bila storitev bistveno dražja, zato je 
stališče odbora (sklep št. 58) tak, da naj občinski svet potrdi predlagane pogodbe.  
 
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, zato je župan Milan Kerman predlagani sklep dal na 
glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 311/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k cenam strokovnih del  socialnovarstvenih storitev 
Centra za socialno delo Murska Sobota, določenih v pogodbah med Občino Beltinci in  
izvajalcem Centrom za socialno delo Murska Sobota in sicer v: 

1. Pogodbi o opravljanju strokovnih del v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem občanov (in k 
aneksu) v letu 2009 (mesečni znesek v višini 310,59 EUR, letni znesek v višini 3.727,08 
EUR). 

2. Pogodbi o opravljanju strokovnih del v zvezi z kritjem pogrebnih stroškov socialno 
ogroženim občanom v letu 2009 (mesečni znesek v višini 10.00 EUR, letni znesek v 
višini 120,00 EUR). 

Pogodbe o opravljanju strokovnih del v zvezi z dodeljevanjem enkratnih denarnih pomoči za 
leto 2009 (mesečni znesek v višini 24,51 EUR, letni znesek v višini 294,12 EUR). 
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AD 11 - sofinanciranje socialno-varstvenega programa Društva varnega zavetja-Varna  hiša 
Pomurja v letu 2009 
 
Župan Milan Kerman pove, da je uvodničar pri tej točki dnevnega reda direktor občinske uprave, 
Venčeslav Smodiš, kateremu predaja besedo. 
 
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš je povedal, da je društvo poslalo v podpis pogodbo  o 
sofinanciranju socialno-varstvenega programa tega društva. Iz pogodbe je razviden tudi znesek, ki bi 
naj pripadal na Občino Beltinci za leto 2009 v višini 2.772,05 evra – pri izračunu deleža je uporabljen 
ključ: število prebivalstva). Iz poročila društva izhaja, da je v zavetišču skupno število uporabnikov v 
lanskem letu bilo 104, iz Občine Beltinci v tem časovnem obdobju ni bilo niti ene uporabnice. Ena 
uporabnica naj bi bila nameščena v drugo Varno hišo v Sloveniji, zaradi tega, ker se je bilo bolje 
umakniti daleč vstran od nasilnega partnerja in ker v Varni hiši Pomurja ni bilo prostora.  
 
Gruškovnjak Peter, predsednik odbora za družbene dejavnosti je povedal, da je odbor vlogo Društva 
varnega zavetja-Varna hiša Pomurja prav tako obravnaval na svoji seji in je sprejel sklep št. 59, s 
katerim naj občinski svet sofinanciranje le-te potrdi oz. sprejme. Na odboru se zavedajo, kot je že 
večkrat povedal, socialnih in drugačnih težav občanov in si ne smemo zatiskati oči pred tem, ni 
prijetno za nekoga, ki se mu zgodi to, da išče zavetje v taki ustanovi in so bili vsled tega na odboru 
enotnega mnenja, da je to treba podpreti in pri takih finančnih transferjih tudi sodelovati. Kot svetnik 
pa v svojem imenu pove, glede na to, da je to zavod, da je to društvo in da v prihodnje bi bila 
proračunska postavka, kot so Karitas, Rdeči križ in kot je njihov odbor že predlagal, ker ima širšo 
vsebino in vsako leto o tem razlagati ni potrebno v javnosti na široko razpravljati, ker so področja, ki 
jih pokrivajo take ustanove, znana.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan Milan Kerman dal predlagani sklep na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 312/IV: 
Občina Beltinci bo v letu 2009 sofinancirala program socialno varstvenih storitev Društva 
varnega zavetja Ljutomer-Varna hiša Pomurja za ženske in otroke žrtve nasilja v znesku 
2.772,05 Eur, za kar se sredstva zagotovijo v občinskem proračunu občine za leto 2009. Župan 
Občine Beltinci podpiše pogodbo o sofinanciranju tega programa. 
 
 
 
AD 12 - določitev višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Beltinci 
 
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš pove, da je bil pravilnik  o enkratni denarni pomoči za 
novorojence v Občini Beltinci sprejeti na seji dne 01.02.2005  in od takrat pa vse do sedaj, višina ki je 
bila določena-enkratni znesek do sedaj ni bil spremenjen. Predlaga se torej povišanje iz 125,19 evra na 
150,00 evrov pomoči za vsakega živorojenega otroka. Sklep bi naj začel veljati z dnem sprejetja, objavi 
pa se v Uradnem listu RS.  
 
Stališče odbora za družbene dejavnosti je tudi v tej zadevi pozitivno in le-ta, kot je povedal predsednik 
Peter Gruškovnjak, predlaga občinskemu svetu, da se sklep o povišanju enkratne denarne pomoči za 
novorojence sprejeme.  
 
Župan Milan Kerman pove oz. predstavi prisotnim finančni učinek in sicer do sedaj pri ceni 125,19 
evra je bilo sredstev v višini 10.00 evrov, sedaj pa se poveča za 2.000 evrov, kar pomeni, da je to  pri 
150 otrocih in nataliteti kot v 2008 sredstev v proračunu za to področje zagotovljenih v višini 12.000 
evrov. 
 
Srečko Horvat pri tej točki želi povedati, da njihova svetniška skupina LDS ta predlog podpira. Postavi 
pa vprašanje, če zakonodaja dopušča oz. če je možno, da se sklep glasi… z 1.1.2009, predlaga, da je to 
mejni datum za sprejem tega sklepa.  
 
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodi odgovori, da se praviloma naj ne bi sklep sprejemal za  
nazaj, vendar pa je odločitev prepuščena občinskem svetu. 
 
Prisotni se strinjajo s predlogom Srečka Horvata, da naj bi se sprejel sklep v taki obliki kot predlaga.  
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Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 313/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme sklep, da se začetek izplačevanj povišanja enkratne 
denarne pomoči za novorojence prične z 01.01.2009. 
 
 
Nato pri tej točki župan poda na glasovanje celotni predlog dopolnjenega oz. popravljenega predloga 
sklepa. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI; 0. 
 
Sklep št. 314/IV: 
Občinski svet soglaša s tem, da z 01.01.2009 znaša višina enkratne denarne pomoči ob rojstvu 
otroka 150,00 EUR. Sklep se objavi v Uradnem listi RS. 
 
 
AD 13 - Odločitve o vlogah za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
 
 
Župan Milan Kerman pove, da je ta točka povezana z osebnimi imeni in zato predlaga prisotnim, da se 
seja zapre za predvajanje za javnost. 
 
Razprave o tem ni bilo, zato je župan predlog dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 315/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme sklep, da se obravnava točke AD 13 – Odločitve o vlogah 
za oprostitev  plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zapre za javnost. 
 
 
 
Pri tej točki dnevnega reda je po razpravi  župan Milan Kerman dal vsak predlog na glasovanje in sicer: 
 
1. Horvat Antonija, Gančani 116 – oprostitev 50 %  - Prisotnih:15 članov OS.  
Glasovanje: ZA: 2,  PROTI:12.  
2. Mesarič Bohar Milan, Gančani 30 – oprostitev 100 % - Prisotnih: 15 članov OS.  
Glasovanje: ZA:15, PROTI: 0. 
3. Apatič Marija, Pot ob Črncu 3, Beltinci – oprostitev 100 % - Prisotnih: 15 članov OS. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
4.Marič Marija, Gančani 46 – oprostitev 50 % - Prisotnost: 15 članov OS. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.  
5. Pintarič Štefan, Glavna ul. 40, Dokležovje – oprostitev 100 % - Prisotnost: 15 članov OS. 
Glasovanje: ZA:15,  PROTI: 0. 
 
Sklep št. 316/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci  sprejema sklep s katerim se zaradi slabših socialnih in 
materialnih razmer delno ali v celoti oprostijo plačila nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča naslednji zavezanci, ki ne dosegajo meje socialne varnosti in sicer: 
1. Mesarič Bohar Milan, Gančani 30    100 % 
2. Apatič Marija, Pot ob Črncu 3, Beltinci   100 % 
3. Marič Marija, Gančani 46     50 % in 
4. Pintarič Štefan, Glavna ul . 40, Dokležovje     100 %. 
Prošnji za delno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, Horvat Antonije 
iz Gančan 116 se ne ugodi. 
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AD 14 - razno 
 
Župan Milan Kerman pove, da je vseeno, glede na mnenje gospe Voduškove, ki pravi, da te točke naj 
ne bi bilo na sejah,  to točko uvrstil na dnevni red iz preprostega razloga. Pri tej točki se naj ne bi 
sprejemali sklepi  kot tudi ne finančne ali druge obveznosti, lahko pa se dajo prisotnim obvestila, 
vabila, čestitke. Župan prisotne obvesti, da je Vrtec Beltinci pridobil certifikat kakovosti, OŠ Beltinci 
pa je ostala Qšola 2009 v RS kot šola z najbolj sodobnim poslovanjem. Na OŠ Beltinci prav tako poteka 
preverjanje za certifikat kakovostih in po podatkih, ki naj bi bili zadovoljivi, bi OŠ Beltinci naj le-tega 
tudi pridobila. Vljudno pa je vse prisotne povabil na dobrodelni koncert naše domačinke-Beltinčarke 
Mateje Horvat-Moire. 
 
Ivan Mesarič  pove, da je prejel kar nekaj klicev občanov, ki se pritožujejo nad anormnimi zneski, ki so 
jih prejeli na položnicah za plačilo vrtca za svoje otroke. Nadalje glede plačil oz. sejnin prosi župana, da 
naj le-te postavi v normalne okvirje oz. naj to področje čim uredi. Nadalje še predlaga, da naj se 
ponovno – na željo večine občanov ponovi posnetek glede plačil oz. sejnin kot tudi točke glede 
gospodarjenja s prostorom, saj je že prvič naletel na dober odziv. Nato opozori prisotne, da je še samo 
leto in pol do volitev in naj ne pozabijo na to. Želi, da do konca mandata dobro sodelujejo, saj so tudi 
do sedaj, z izjemo nekaterih burnih razprav, kar dobro izpeljali svoje aktivnosti. Poleg tega želi, da 
župan odreagira – glede na to, da predstavlja tudi občinski svet v javnosti- na zapiske iz časopisov, kjer 
je bilo kar grdo poročano o beltinski politiki. Glede aktivnosti za telovadnico pa upa, da bo še v tem 
mandatu dana zelena luč s strani občinskega sveta-torej naj se aktivnosti pripravijo do te mere-
finančni načrt za naprej-da bodo na občinskem svetu sprejeli določene sklepe tudi v zvezi s tem.  
 
Župan Milan Kerman poda odgovore na nekatera zapažanja in razpravo Ivana Mesarča in sicer: glede 
sejnin je matični odbor pristojen za to, glede člankov, bo zadevo preveril in odreagiral, glede 
telovadnice pojasni, da bodo svetniki o vsem pravočasno seznanjeni, glede posnetka za sejo, pa nima 
proti, da se le-ta ponovno predvaja. Strinja pa se s tem, da je res še zelo malo časa do volitev. Glede 
plačila vrtca pa doda, da pritožbe že na občinsko upravo prihajajo pa se obravnavajo individualno od 
primera do primera.  
 
 
Peter Gruškovnjak glede vrtca želi povedati, da je odgovornost za  dajanje pojasnil izključno v domeni 
ravnateljice Vrtca Beltinci, ki zavod vodi in le ona je za to pristojna. Poziva pa jo, da naj to čim prej 
stori. Občina to ni dolžna reševati in tudi ne dajati pojasnila.  
Spominja pa prisotne na čas pred enim letom, ko so se soočali z farmo prašičev v KS Lipa in od takrat 
ni občina sprejela nobene rešitve torej o tem, kam se lahko večje rejce živali umesti in na kakšen 
način. Enako nezadovoljstvo kot takrat se sedaj širi tudi v KS Melinci. Nobenih zahtev se namreč ni 
postavilo, da se smrad ne bi širil – odbora za urbanizem in kmetijstvo na tem področju nista 
občinskemu svetu pripravila nobenih rešitev- torej kako bodo lahko občani gradili prostore za svoje 
dejavnosti, po drugi strani pa da bi spet druge zaščitili pred negativnimi vplivi.  
 
Direktor občinske uprave, Smodiš Venčeslav poda odgovor oz. pojasni prisotnim, kako je z izdajo takih 
in podobnih dovoljenj in v kolikšni meri je pri tem prisotna občinska uprava. 
 
Simon Horvat  poda odgovor Petru Gruškovnjaku o tem, da se je odbor za urbanizem na zadnji seji 
seznanil z potekom pridobivanja prostorskega plana občine, ki so v postopku na ministrstvih. Potem 
pa želi predvsem gledalcem povedati, da se že nekaj časa na internem kanalu vrti kontakt kjer lahko 
pomoč poiščejo odvisniki od drog in njihovi svojci na področju Pomurja. Strokovnjak s tega področja je 
dosegljiv na svojem naslovu v Martjancih in bo 1/3 svojega časa opravljal tudi na področju Škofije 
Murska Sobota. 
 
Stanko Glavač glede gradnje objektov želi povedati, da občina ne more iti v nobenem primeru nad 
zakon. Projekt kot tak mora imeti oceno vpliva na okolje in brez tega, če niso izpolnjeni vsi pogoji in 
vsa dokumentacija investitorja kompletna, le-ta gradbenega dovoljenja ne more dobiti. Je pa dejstvo, 
da v nobeni KS v občini nimamo območja, ki bi bilo namenjeno za določene gradnje, kot tudi je 
evropska politika ekološko naravnana, obstajajo pa tudi nadzori.  
 
Nerad Ana želi glede plačila vrtca staršev povedati, da je bilo glede tega vse sprejeto na seji sveta, da če 
so bili zavedeni to ne verjame. Na svetu zavoda so povišanje cene prav tako obravnavali, sedaj pa ko so 
dobili starši položnice pa so negodovanja, saj so se cene zvišale za prvo starostno obdobje. Zanima jo, 
kako bo župan te pritožbe, ki jih že dobiva skupaj z občinskih svetom reševal. Namreč cena kot je bilo 
na seji tudi predstavljeno se je povišala zaradi planiranega povišanja stroškov dela-seveda v okviru 
zakonskih določb. Glede tega ji župan Milan Kerman poda odgovor, da se vsaka pritožba obravnava 
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individualno – starši priložijo za izračun (takšna je zakonodaja) podatke dohodkov za leto 2007, če pa 
se je v letu 2008 stanje družine – status zaposlitve, višina OD spremenila, pa to mora dokazovati z 
dokazili in se potem po posameznem primeru ponovno dokumentacija pregleda in odloči. Če pa je 
potrebno najti generalno rešitev, pa je potrebno vključiti odbor za družbene dejavnosti, ki poda na 
naslednji seji smernice kot tudi odbor za proračun in finance. 
 
Ivan Mesarič želi dodati glede cene vrtca le to, da je na podlagi preverjanja, bilo ugotovljeno, da so cene 
v MO Murska Sobota nižje kot pri nas.  Kot je že večkrat povedal in ponovno poudarja, da je občina 
dala vse vrtcu, država pa ne zmore in potem prelaga na občino in starše. Dejstvo je namreč, da so 
standardi ki so visoki – strošek dela, tako dragi in to je privedlo do zvišanja cene. 
 
Martin Virag poda svoje mnenje, na podlagi katerega je razumel na zadnji seji razpravo in predstavitev 
povišanja cene vrtca za otroke prvega starostnega obdobja, ker je tam potrebno več strokovnega kadra-
torej »ti otroci več stanejo«. Cena pa do sedaj ni bila pravilno ocenjena, ker je bila generalna za obe 
starostni obdobji-do sedaj je bilo to v redu, sedaj pa je zakonodaja se spremenila, da je drugi otrok v 
družini lahko zastonj v vrtcu in je potem cena taka kot je.  
 
Igor Adžič je po povabilu župana Milana Kermana, da naj poda sklep iz zadnje seje komisije o pripravi 
novega statuta občine Beltinci. Igor Adžič seznani prisotne, da bodo v teku seje prejeli dva osnutka-
delovna statuta. Oba bosta posredovana tudi z dopisom vsem predsednikom KS-ov in v roku treh 
tednov  se bo počakalo na morebitne dopolnitve oz. spremembe roku treh tednov. Skupaj z njimi se želi 
definirati ožje dele občine – ljudje bodo odločali o ohranitvi le-teh (torej KS-ov)  ter ohranitev njihovih 
pravic. Novi statut je potrebno sprejeti oz. uskladiti z veljavno zakonodajo torej ga novelirati. Znotraj 
zakonskih okvirjev se bo potem oblikovalo končni predlog za sprejem na občinskem svetu (potrebni sta 
dve obravnavi in 2/3 večina). 
 
Peter Gruškovnjak se je ob koncu te točke oglasil, saj se je naveličal poslušati pripomb iz klopi, češ, da 
je za take cene vrtca kriva prejšnja vlada, sedaj pa poziva novo vlado, če imajo sedaj v rokah škarje in 
platno naj naredijo, da se bo cedil med in mleko-sam bo takoj podprl predlog, da bo vrtec v občini 
najcenejši in da bo s tem dvignjen standard.  
 
Štefan Ferenčak ki se je moral oglasiti na razpravo Petra Gruškovnjaka pove, da je res tako mislil kot 
je povedal, ko sta se z kolegom pogovarjala v klopeh – to je posledica tega, kar je prejšnja vlada 
naredila, saj je sprejela tako zakonodajo in s tem omogočila, da je drugi otrok brezplačno v vrtcu.  
 
Ker prisotni niso imeli več nobenih dodatnih razprav pri tej točki dnevnega reda je s tem bil le-ta 
izčrpan in je župan Milan Kerman sejo zaključil ob 20.05. uri. 
 
Zapisnik je bil pripravljen na podlagi tonskega zapisa, ki se hrani v arhivu Občine Beltinci. 
 
 
Zapisala:         Župan: 
Lilijana Žižek         Milan Kerman 
 
 
 
 


