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Občinski svet 

 
Z A P I S N I K 

11. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, 
ki je bila 28.02.2008 ob 18.00 uri 

v prostorih sejne dvorane Občine Beltinci, 
Mladinska ul. 2, Beltinci 

 
 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Peter Dugar, Martin Duh 
Jože Erjavec, Jožef Horvat, Štefan Ferenčak, Stanko Glavač, Peter Gruškovnjak, Srečko 
Horvat, Ivan Mesarič, Ana Nerad, Jožica Pucko, Regina Sraka, Martin Virag, Andrej Vöröš, 
Valerija Žalig. 
  
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Simon Horvat, Marjan Maučec,  
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predstavnik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Vlado Baša, 
predsednik Posebne občinske volilne komisije, Karel Makovecki, vodja projekta CERO 
Puconci, Geza Sočič, direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš.  
 
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. Razprave na vsebino dnevnega reda 11. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci ni bilo, zato ga je župan dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 153/IV: 
Sprejme se dnevni red 11. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in sicer: 
1. Poročilo o izidu volitev za nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Beltinci – 
predstavnika romske skupnosti in potrditev mandata novoizvoljenemu članu 
občinskega sveta.  
2. Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja za ravnanje z odpadki Puconci 
d.o.o. – II. obravnava. 
3. Aneks III k medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje in obratovanja 
regijskega »Zbirno-sortirni center za odpadke Puconci«. 
4. Potrditev zapisnikov 9. in 10. redne seje ter 5. korespondenčne seje Občinskega 
sveta Občine Beltinci. 
5. Realizacija sklepov 9. in 10. redne ter 5. korespondenčne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci. 
6. Zbirni center za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij z 
območja Občine Beltinci. 
7. Prošnja KUD Beltinci za dodelitev zemljišča za gradnjo »cimprane hiše v Beltincih«. 
8. Zahteva za vračilo zemljišča. 
9. Potrditev programov javnih del za leto 2008 v Občini Beltinci. 
10. Informacija o izgradnji pomurskega vodovoda. 
11. Pobude in vprašanja. 
12. Razno.  
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AD 1 - Poročilo o izidu volitev za nadomestnega člana Občinskega sveta Občine 
Beltinci – predstavnika romske skupnosti in potrditev mandata novoizvoljenemu 
članu občinskega sveta 
 
Predsednik posebne občinske volilne komisije, ki je v občini pristojna za izvedbo volitev 
člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti, Karel Makovecki je podal poročilo 
o poteku in rezultatih volitev, ki so bile opravljene 17.02.2008. 
Posebna občinska volilna komisija, je na podlag 32. člena Zakona o lokalnih volitvah dolžna 
najpozneje v 15-dneh po ugotovitvi občinskega sveta o prenehanju mandata romskega 
svetnika, razpisati nadomestne volitve za člana občinskega sveta – predstavnika romske 
skupnosti. Dne 18.10.2007 je volilna komisija prejela Sklep občinskega sveta, ki je bil 
sprejet na 7. redni seji občinskega sveta dne 11.10.2007 iz katerega izhaja, da je 
predstavnici romske skupnosti v občinskem svetu, Danieli Horvat prenehal mandat. 
Posebna občinska volilna komisija  je na svoji seji dne 23.10.2007 sprejela sklep o razpisu 
nadomestnih volitev za člana oz. članico občinskega sveta – predstavnika oz. predstavnico 
romske skupnosti ter določila rokovnik za izvedbo volilnih opravil. V tem rokovniku je 
datum nadomestnih volitev določen 20.01.2008, rok za vložitev kandidatur pa za dne 
24.12.2007 do 19.00 ure. Do v rokovniku določenega roka je bil tudi ažuriran volilni imenik 
pripadnikov romske skupnosti. V tem času se je sestala tudi komisija za romska vprašanja 
pri občinskem svetu predvsem z namenom, da člani komisije prispevajo svoj delež k uspešni 
izvedbi razpisanih nadomestnih volitev. Pravočasno je bila z razpisom nadomestnih volitev 
seznanjena tudi romska skupnost – Romska zveza Murska Sobota. Do poteka roka za 
vložitev kandidatur, posebna občinska volilna komisija ni prejela nobene kandidature za 
romskega svetnika oz. svetnico.  
V skladu z določili 92. člena Zakona o lokalnih volitvah je volilna komisija razpisala 
naknadne volitve za romskega svetnika. Kot dan za izvedbo glasovanja je bil določen 
17.02.2008, rok za vložitev kandidatur pa je bil določen datum 06.02.2008 do 19.00 ure. 
Pred potekom navedenega roka za vložitev kandidatur, je volilna komisija prejela 
kandidaturo Romske skupnost-Zveze Romov iz Murske Sobote, ki je kot kandidata na 
nadomestnih in naknadnih volitvah predlagala Jožeta Horvata, roj. 21.10.1955, s stalnim 
prebivališčem Beltinci, Poljska pot 9/a, 9231 Beltinci. Pri pregledu pravočasno vložene 
kandidature za romskega svetnika posebna volilna komisija ni ugotovila nobenih 
nepravilnosti in je vloženo kandidaturo potrdila. Drugih kandidatur volilna komisija ni 
prejela.  
Na naknadnih oz. nadomestnih volitvah romskega svetnika dne 17.02.2008 je bilo v skladu 
z določili Zakona o lokalnih volitvah omogočeno predčasno glasovanje, vendar se tega 
glasovanja ni udeležil noben volilni upravičenec. Ponovno je bil ažuriran tudi volilni imenik 
pripadnikov romske skupnosti v občini Beltinci, ki so izjavili, da so Romi in da želijo biti 
vpisani v posebni volilni imenik. Tako je bilo v volilni imenik vpisanih skupaj 52 volilnih 
upravičencev in sicer 35 pripadnikov romske skupnosti iz naselja Beltinci oz. Lipa in 17 
volilnih upravičencev iz romskega naselja Dokležovje. Po končanem glasovanju dne 
17.02.2008 je volilna komisija ugotovila, da se je volitev udeležilo 20 volilnih upravičencev, 
kar je 38,46 % vseh vpisanih v volilni imenik, pri čemer je dodati, da se noben volilni 
upravičenec iz romskega naselja Dokležovje ni udeležil volitev. Vseh 20 volilnih 
upravičencev, ki so prišli tega dne na volišča je glasovalo ZA kandidata Jožeta Horvata iz 
Beltinec.  
Posebna občinska volilna komisija je na zadnji seji tudi ugotovila, da so bile nadomestne 
volitve za romskega svetnika, ki so bile opravljene 17.02.2008 izvedene v skladu z veljavno 
volilno zakonodajo. Pritožb na izvedbo volitev ni bilo. Tako posebna občinska volilna 
komisija tudi ugotavlja, da je bil kandidat za romskega svetnika Jožef Horvat imenovan na 
zakonit način in kar se tiče volitev ni nobenih zadržkov za potrditev mandata imenovanega 
za občinskega svetnika na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Beltinci. Izvoljenemu 
kandidatu tudi predsednik POVK Makovecki Karel ponovno čestita in mu želi uspešno delo v 
občinskem svetu in med pripadniki romske skupnosti.  
 
Župan Milan Kerman poziva predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, Petra Dugarja, da pregleda potrdilo o izvolitvi za člana občinskega sveta – 
predstavnika romske skupnosti, ki ga je prejel Jožef Horvat. Komisija v sestavi Peter Dugar, 
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Srečko Horvat in Jožef Erjavec so za kratek čas zapustili sejno dvorano. Po pavzi je komisija 
podala poročilo. Predsednik Peter Dugar je povedal, da na podlagi potrdila o izvolitvi člana 
občinskega sveta, ki je bila izdana od strani POVK Beltinci, komisija ugotavlja, da je mandat 
za Jožeta Horvata iz Beltinec veljaven in predlaga občinskemu svetu, da ta mandat potrdi. 
Potrdilo je bilo od strani predsednika v nadaljevanju predano občinski upravi.  
 
Sledi glasovanje o potrditvi mandata. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 154/IV: 
Potrdi se mandat Jožetu Horvatu, roj. 21.10.1955, stanujočemu v Beltincih, Poljska 
pot 9/a, 9231 Beltinci kot nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Beltinci – 
predstavniku romske skupnosti. Mandat traja članu do izteka mandata ostalim članom 
občinskega sveta. 
 
Ob izvolitvi je tudi župan Milan Kerman čestital Jožetu Horvatu za potrditev mandata in 
povedal, da  upa na tvorno in konstruktivno sodelovanje v tem občinskem svetu.  
 
 
 
AD 2 - Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja za ravnanje z odpadki 
Puconci d.o.o. – II. obravnava 
 
Župan Milan Kerman je povedal, da je tokratna seja bila sklicana zaradi te točke dnevnega 
reda, ki je izrednega pomena. Določene obveznosti izhajajo iz pogodb in terminskega plana 
črpanja sredstev.  
 
Venčeslav Smodiš je povedal, da je pred člani odlok za II. branje. V začetku želi povedati, da 
odlok v taki vsebini mora biti spreti v II. branju in da ni mogoče dajati dodatnih predlogov in 
pripomb. Če odlok ne bo sprejeti oz. tista občina, ki ga ne sprejeme v enakem besedilu, ni 
ustanoviteljica tega podjetja- tega centra ampak za njo pomeni ravnanje z odpadki in 
odlaganje odpadkov podelitev koncesije, dolgotrajnejši in zahtevnejši postopek. Sam je 
sodeloval v delovni skupini, ki je bila formirana po I. branju tega odloka. Župan Občine 
Puconci je takrat imenoval delovno skupino, v katero so bili imenovani predstavniki večih 
občin in so obravnavali predloge in pripombe posameznih občin (20-ih), ki ga morajo 
sprejeti. Občine so imele posamezne vrste pripomb (nekatere so bile vsebinske) ostalo pa 
oblikovne narave – slovnične. Tudi naša občina je imela pripombo na 18. člen in je sedaj 
osvojeno in tega ni zajetega, kar je bilo prvotno predlagano. Občina Puconci je namreč imela 
željo, da določene odločitve pri imenovanju direktorja brez tega, da bi dal župan Občine 
Puconci soglasje - ne bi moglo biti. Ostale občine in župani so temu nasprotovali, prevladalo 
je, da ta dikcija ne sodi v odlok, saj bi bila s tem favorizirana ta občina napram ostalim. 
Župani pa po ustanovitvi odloka sprejemajo zavezo oz. sklep, da upoštevajo, težko je izbrati 
direktorja pa potem sodelovati z njimi, zato je to težja župana Občine Puconci – tega torej ni 
v odloku. V 41. člen je prišlo določilo o tem, da so nekatere občine zahtevale, da se naj 
transparentno vodi evidenca poslovanja po občinah in da se zagotovi racionalnost pri 
analitiki računovodskega spremljanja odhodkov po občinah, tega najprej ni bilo v odloku, so 
pa v delovni skupini povedali - želeli, zahtevali in pripravljalec odloka je povedal, če se želi, 
je v skladu z zakonom, ampak je več dela za zaposleno osebje oz. administracijo, ki bo delala 
na tem. Ostalo kaj bistvenega ni bilo, ne črtano, ne dodano. Prisotni so pri tej točki prejeli 
tudi zapisnik s sestanka občin sofinancerk Centra za ravnanje z odpadki Puconci, ki je bil 
dne 09.01.2008 v Puconcih, iz katerega izhaja obravnava omenjenega odloka kot tudi 
izvajanje projekta Centra za ravnanje z odpadki Puconci ter obravnava osnutka Aneksa III. k 
medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje in obratovanja regijskega centra »Zbirno-
sortirnega centra Puconci«, kar bo predmet obravnave naslednje točke dnevnega reda.  
Na takratnem sestanku je v nadaljevanju še povedal Venčeslav Smodiš, je bilo izneseno tudi 
določilo v 7. členu odloka o registrirani dejavnosti: pridobivanje sekundarnih surovin iz 
ostankov in odpadkov ter trgovina na debelo z ostanki in odpadki, ki bi morali biti vključeni 
tudi v 8. člen – tega naj v odloku ne bi bilo. Vendar je bilo povedano, da ni nič narobe v 
odloku, ampak podjetje bo tako ali tako moralo pred začetkom poslovanja videti in ugotoviti, 
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katero dejavnost lahko v danem momentu  posluje, za katero pa si mora pridobiti še 
določene listine, prostore in podobno. Pomembno je, da se odlok na podlagi določila 45. 
člena sprejme do 01.03.2008. 
Gospod Geza Sočič je bil mnenja, da pripomb oz. amandmajev ni mogoče dajati – saj se 
odlok mora sprejeti v enakem besedilu na vseh 20 občinskih svetih, kar bi zahtevalo preveč 
časa in ta odlok v roku potem ne bi bil sprejeti.  
Župan Milan Kerman je dodal tudi, da ni do seje prispel noben pisni amandma na vsebino 
odloka, tako da torej pripomb ni - upoštevana pa je iz I. obravnave pripomba, ki se je 
nanašala na 18. člen iz odloka, kot je bilo že v izvajanju Venčeslava Smodiša že pojasnjeno.  
 
Prisotni pri tej točki niso razpravljal, niso imeli nobenih vprašanj, zato je župan Milan 
Kerman dal predlog odloka na glasovanje.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 155/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za 
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. v predloženi obliki in vsebini v II. obravnavi. S tem 
Občina Beltinci postane ustanoviteljica omenjenega javnega podjetja.  
 
 
 
AD 3 -  Aneks III k medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje in obratovanja 
regijskega »Zbirno-sortirni center za odpadke Puconci« 
 
Ustanovitev javnega  podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.n.o. predstavlja 
materialno osnovo za izvajanje te javne službe, je v uvodu pojasnil Geza Sočič. V 
nadaljevanju je prisotnim članom občinskega sveta predstavil delovanje tega centra oz. 
dokument oz. projekt za II. fazo centra, ki je strokovna podlaga k medobčinski pogodbi. To je 
projekt, ki se izvaja v dveh fazah, prva faza je v izvajanju, ki se financira iz sklada EU, druga 
pa predstavlja nadaljevanje aktivnosti do zaključka funkcionalno zaokrožene celote. Center 
mora zagotoviti vse zahteve tako evropske kot slovenske zakonodaje, glede ravnanja z 
odpadki oz. njihovega odlaganja. Najpomembnejši dokument je Uredba o odlaganju 
odpadkov, ki predpisuje, da po letu 2009 se neobdelani odpadki se ne bodo smeli več 
odlagati na odlagališčih, velika zahteva št. 2 pa je, da je potrebno iz skupnih oblik suhih 
snovi izločiti vse organske snovi in snovi, ki se jih lahko kurilno oz. energetsko uporabi. V 
projekt CERO Puconci je vključenih vseh 20 pomurskih občin, razen občin UE Lendava. Ta 
program je skladen s cilji operativnega programa odstranjevanja odpadkov s ciljem 
zmanjšanja količin odpadkov za obdobje 2009-2013, cilj je zmanjšanje količin nenevarnih 
odpadkov in to za 23.000 ton, saj je bilo leto 2006 iz območja, ki ga pokriva center 35.000 
ton, planirano pa je, da bi v letu 2013 odložili le 11.000 ton odpadkov. Ta cilj je mogoče 
doseči s povečanjem količin ločeno zbranih odpadkov za nadaljnjo predelavo ter za izgradnjo 
objektov obdelave odpadkov.  Variantne možnosti so mogoče v okviru funkcionalnih 
objektov, tehnično in tehnološko bodo preverjene v okviru tehnološkega projekta in 
predinvesticijski zasnovi, na to bo podan predlog optimalne izvedbe. Za projekt so bile 
proučeni različni postopki obdelave podatkov pred odlaganjem. Zaradi pomanjkanja 
prostora na odlagališču bo potrebno zgraditi II. fazo deponije s kapaciteto 250 m3 in bo 
izvedena v dveh etapah. Prvo se bo gradilo že letos, ker je dejansko obstoječa deponija že 
polna, drugo pa bi gradili pozneje in bi bila tista financirana iz sredstev kohezije, prva faza 
pa bi bila financirana iz sredstev občin oz. okoljske dajatve. V sklopu II. faze je predvideno 
tudi čiščenje  izcednih voda in ureditev potrebne infrastrukture. Predračunska vrednost 
celotnega projekta je po stalnih cenah skupaj z ddv-jem je 22.117.000 evrov, po tekočih 
cenah pa 23.700.000 evrov, celotni projekt so razdelili na dve podfazi. Faza A vključuje 
izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj in 
soglasij, izvedbo I. etape deponije s pripadajočimi stroški izvedbe, ki se bo izvajala v letu 
2008 s finančnimi sredstvi sodelujočih občin in faza B, ki vključuje izvedbo ostalih 
planiranih ukrepov (ČN za izcedne vode s povezovalnim tlačnim vodom, vsi objekti v sklopu 
MBO skupaj z ureditvijo okolja, izgradnja 2. etape deponijskega polja ter sočasna zapiralna 
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dela 1. etape deponijskega polja), ki se izvajajo v obdobju 2009-2010 in se bodo sofinancirali 
tudi s kohezijskimi sredstvi in sofinanciranjem države (prijava na ta sredstva načrtujejo v 
drugem kvartalu letošnjega leta). – iz teh sredstev se bo financiralo 90 % opravičenih 
stroškov, seveda brez DDV-ja, ki ni upravičeni strošek in niso upravičeni strošek investicije 
v letošnjem letu – so le tiste investicije ki se bodo izvajale po odobritvi samega projekta. 
Gospod Geza Sočič je v nadaljevanju izpostavil finančno konstrukcijo izvedbe tega projekta. 
Glede tega, zakaj ne prijavijo celotnega projekta na kohezijska sredstva, je gospod Sočič 
poudaril, da je kot je že povedal prej – deponija je polna, projekt nekoliko kasni, ker končna 
obdelava ni bila točno definirana s strani države in so določene dileme morali razčiščevati z 
državo. Ta dokument identifikacije investicijskega projekta  nakazuje naprej, kaj je potrebno 
še izdelati, katero dokumentacijo. Ta dokument je osnova za sklenitev aneksa III, ki ureja 
medsebojne odnose med občinami sofinancerkami in občino Puconci, ki je v vlogi 
investitorja, iz propozicij sklada, da mora biti občina, kjer se investicija nahaja biti tudi 
investitor. V nadaljevanju je bila pregledana vsebina tega aneksa, ki v 4. členu vsebuje 
deleže sofinanciranja CEROP Puconci, ki so enaki, kot so bili za prvo fazo in za javno 
podjetje, na občino Beltinci pripada 6, 06 % deleža sofinanciranja. Finančna konstrukcija je 
zelo ugodna, ker odpade na občine sofinancerke upravičenih stroškov le 10 %, dejansko pa 
te okoljske direktive, ki pogojujejo te investicije . najceneje bi bilo da bi neobdelane odpadke 
le odložiti,vendar pa z okoljskega vidika je treba dosti z odpadki narediti, da se doseže vse 
okoljske zahteve, ki so v evropski direktivi in v slovenski zakonodaji. Aneks vsebuje tudi 
sofinanciranje občin po zneskih neto opredeljeno v evrih, glede na delež sofinanciranja ter so 
zabeleženi tudi odnosi v času uporabe. Dodatno tudi poudarja, da je aneks kot obvezna 
priloga vlogi za sofinanciranje, kot začetek postopka za javni razpis. Meni, da je umestno, da 
občinski svet ta aneks podpiše, saj druge poti ni. V doglednem času bodo imeli stvari rešene 
in urejene. EU in komisija ne bo dajala odpustkov državam, ki ne bo okoljske projekte 
izvajali oz. doseganje zahteve direktiv in bo potrebno plačevati kazni, bojazni ni, da projekt 
ne bi bil podprt z vidika financiranja državnih sredstev in kohezijskih skladov.  
Župan Milan Kerman je še dodatno pojasnil, da so bile težnje nekoliko drugačne, da bi bili 
procenti glede financiranja drugačni. Ugotavljalo se je namreč, da Mestna občina Murska 
Sobota v zadnjih časih odlaga nekoliko manj odpadkov, vendar se je zahtevalo, da če je 
odlok opredeljen glede lastništva, potem tudi odvoz odpadkov in sofinanciranje mora biti v 
takih lastniških deležih. Odpadki so problem in bodo problem, dokler bomo odpadke 
proizvajali, prisotni lahko vidijo kakšni so stroški, aneks bo začel veljati, ko ga bodo 
podpisali vsi župani občin, katere bodo občinski sveti pooblastili. V občini smo lahko 
zadovoljni, da imamo takšen zbirni center v tej višini, kamor lahko odvažamo odpadke.  
 
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo pripomb in ne razprave, zato je župan Milan 
Kerman  dal vsebino le-tega na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnih. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje. ZA: 16, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 156/IV: 

1. Občinski svet Občine Beltinci sprejme Aneks III k medobčinski pogodbi o 
sofinanciranju izgradnje in obratovanje CEROP II-faza in se občina zaveže 
vključiti iz aneksa predvideni znesek sofinanciranja v proračun Občine Beltinci 
za leto 2008. 

2. Sprejme se dokument identifikacije investicijskega projekta Regionalni center 
za ravnanje z odpadki Puconci II-faza in se vključi v načrt razvojnih projektov 
Občine Beltinci 2008-2011. 
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AD 4 -  Potrditev zapisnikov 9. in 10. redne seje ter 5. korespondenčne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Župan Milan Kerman je povedal, da je bil zapisnik prejšnje 9. redne seje s sklepom 
umaknjen z obravnave. Dodatno sta pri tej točki še zapisnik 10. redne seje in izvedene 5. 
korespondenčne seje občinskega sveta. Poziva člane občinskega sveta, ki mislijo, da njihove 
razprave v zapisniku niso bile pravilno oz. dovolj dobro zapisane, da podajo svoje predloge za 
dopolnitev oz. popravek zapisnikov.  
 
Peter Gruškovnjak je glede na razpravo na prejšnji seji v zvezi z zapisnikom 9. redne seje 
povedal,da se je odločil, da v tem mandatu v prihodnje ne bo predlagal sprememb in 
dopolnitev zapisnika, če bo potrebno se bo skliceval na posnetke, ki si jih bo doma tudi sam 
pripravil. Od njega naj ne pričakujejo pripomb oz. dopolnitev zapisnikov.  
 
Prisotni niso imeli pripomb na vsebino zapisnika 9. redne seje, zato ga je župan Milan 
Kerman dal na glasovanje.  
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 157/IV: 
Sprejme se vsebina zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila 
20.12.2007. 
 
 
Glede zapisnika 10. redne seje občinskega sveta, ki je bila 10.01.2008, je župan Milan 
Kerman povedal, da je bil zapisan po tonskem posnetku, ki se ga hrani v občinski upravi. 
Tudi zapisnik 11. redne seje se bo pripravil po tonskem posnetku. 
 
Tudi pri tem zapisniku ni bilo pripomb na vsebino zapisnika, zato ga je župan dal na 
glasovanje.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 158/IV: 
Sprejme se vsebina zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je 
bila 10.01.2008.  
 
 
 
V nadaljevanju je župan Milan Kerman prebral vsebino zapisnika 5. korespondenčne seje, ki 
je bila izvedena 29.01.2008 v zvezi z imenovanjem predstavnika Občine Beltinci v senatu za 
reševanje pritožb zoper policiste na regionalni ravni. Vloženi sta bili dve kandidaturi in sicer 
Dejan Kolarič iz Beltinec in Maučec Ivan iz Beltinec. Pri tem je bilo ugotovljeno oz. sprejeti 
sklep št. 152/IV, da se za predstavnika Občine Beltinci v imenovanem senatu z 14 glasovi 
ZA imenuje  DEJANA KOLARIČA, stanujočega v Beltincih, Krožna ul. 1, 9231 Beltinci. 
 
Pripomb na vsebino zapisnika 5. 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. 159/IV: 
Sprejme se vsebina zapisnika 5. korespondenčne seje, ki je bila izvedena 29.01.2008. 
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AD 5 -  Realizacija sklepov 9. in 10. redne ter 5. korespondenčne seje Občinskega 
sveta Občine Beltinci 
 
 
 
Župan ugotavlja, da je v teku realizacije bil sklep 139/IV – to se je realiziralo nocoj, sklep št. 
151/IV tudi v teku realizacije – izmera je izvršena, odkup še ni izvršen. Drugi sklepi župan 
ugotavlja, da so bili izvršeni. 
 
Peter Gruškovnjak je podal pripombo pri tej točki dnevnega reda in sicer želi opozoriti na 
sklep iz 5. redne seje, kjer se je sprejelo, da se vsi nerealizirani sklepi oz. sklepi, v teku 
realizacije vodijo od prej in se le-ti zapišejo pri sklepih za tekočo sejo nad njimi. 
 
 
AD 6 -  Zbirni center za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij 
z območja Občine Beltinci 
 
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš je povedal, da v skladu z Državno uredbo o 
ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami iz leta 2001 mora občina, ki ima več kot 8000 
prebivalcev urediti najmanj en zbirni center za ločeno zbiranje frakcij (papir, steklo, plastika, 
odpadne kovine, les, oblačila, tekstil, jedilno olje, barve, lepila, smola, detergenti, baterije, 
akumulatorji). Za tak center je potreben asfaltiran, ograjen prostor velikosti cca 20 x 20 m, 
opremljen z elektriko in vodo ter urejenim dovozom. O takem centru je občinski svet v 
preteklosti že razpravljal in odločal. Na seji občinskega sveta, ki je bila 20.12.2004 je  bil 
podan predlog, da naj bi bil ta zbirni center  lociran pri čistilni napravi v Beltincih, ta zbirni 
center ni nič nevarnega. Namesto tega, da ti odpadki – frakcije ležijo tam in okrog in se jih 
vozi dvakrat kot kosovne odpadke. Na ta način bi z ureditvijo tega centra prišlo do 
zmanjšanja odvoz (enkrat na leto bi ostal, enkrat pa bi odpadel). Občina mora imeti tak 
center, tudi Inšpektorat za okolje in prostor je občini naložil ureditev oz. gradnjo zbirnega 
centra. Rok za izpolnitev zahteve je bil večkrat podaljšan, nazadnje do 03.07.2007. 
Zagrožena je bila tudi denarna kazen, če občina tega ne bo uredila do 01.09.2008 (sklep o 
izvržbi so svetniki prejeli tudi v gradivu). Občinska uprava je na tem že izvajala določene 
aktivnosti, iskala možne variante in zaenkrat je ta lokacija pri čistilni napravi v Beltincih, 
kjer bi stala ureditev cca. 11.684,00 evrov ugodnejša in tudi cenejša od predvidene lokacije 
pri kompleksu Fazan v Beltincih (79.285,00 evrov), kot je bilo govora oz. kot je bila sprejeta 
odločitev občinskega sveta na seji meseca decembra 2004. Občinska uprava na tej seji torej 
daje predlog, da se uredi zbirni center za ločeno zbiranje frakcij pri ČN Beltinci. 
 
Peter Gruškovnjak predlaga 5 minutno pavzo za uskladitev.  
 
Po pavzi se je k razpravi prijavil svetnik Stanko Glavač, ki je predlagal, da se mora pot do  
zbirnega centra urediti, dodatni predlog je še, da preide upravljanje tega centra pod okrilje 
JKP Komune d.o.o. Beltinci, da ne bi slučajno imela s tem kaj KS Beltinci.  
 
Župan je povedal, da je predvidena ureditev te ceste tudi že sedaj, ko se ureja zemljišča na 
Kmečki ulici. Zbirni center pa ne more delovati brez urnika-določeni morajo biti ure in 
dnevi, kdaj se bo vozilo odpadke. Nadzor nad izvajanjem tega centra prevzema podjetje  
Saubermacher & Komunala Murska Sobota.  Po razpravi je povzel dopolnitev predlaganega 
sklepa s strani Stanka Glavača – ureditev dovozne ceste v asfaltni izvedbi in upravljanje pod 
okriljem JKP Komune d.o.o. Beltinci  ter vzpostavitev režima zbiranja.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 160/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se zbirni center za ločeno zbiranje 
frakcij uredi pri čistilni napravi v Beltincih. Uredi – asfaltira se dovozna cesta do 
centra. Zbirni center preide v upravljanje JKP Komune d.o.o. Beltinci, ki vzpostavi 
režim zbiranja ločenih frakcij. 
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AD 7 -  Prošnja KUD Beltinci za dodelitev zemljišča za gradnjo »cimprane hiše v 
Beltincih« 
 
Kulturno umetniško društvo Beltinci je po besedah župana Milana Kermana naslovilo na 
občino vlogo (dopis z dne 09.01.2006) za dodelitev parcele v izmeri cca 10 arov za gradnjo 
»cimprane hiše« v Beltincih. Bila bi kopija Juline hiše, načrti so narejeni in jih je izdelal 
gospod Rous Boštjan kot diplomsko nalogo  iz etnologije. Predlagano je bilo več lokacij – ena 
pri igrišču v Beltincih (vendar je le-ta v denacionalizacijskem postopku – cena je visoka), 
parcela pri čebelarskem domu – je občinska last in se obdeluje kot njiva in bi lahko na 
tistem mestu se hiša postavila, torej je primernejša lokacija – poleg bi bil čebelnjak, kajti 
tudi to je sodilo v eno kmečko hišo  in tisto je primernejša lokacija. KUD ne bo lastnik, lahko 
bi to bilo urejeno v okviru ZTK-ja oz. tako, da so uporabniki vsi, ki na kulturnem področju 
delajo. Tradicija je bila veliko, stare hiše niso v avtentični obliki ohranjene,. Le-ta bi bila na 
novo postavljena na starih načrtih in župan meni, da je pobuda v tem smislu, da se nekje 
potrebno naredi središče kulturnega dogajanja in se predstavi širše v sklopu raznih 
prireditev kulturnega značaja.  
 
Valerija Žalig je pozdravila pobudo in koliko se pogovarjala z KUD-om Beltinci, ta hiša bi v 
Beltincih oz. naši občini zgradila. Imamo veliko društev, veliko prireditev, manjka prostor, 
kjer bi se srečevali in tu vidi KUD Betlici priložnost, da bi ta hiša bila središče vsemu temu, 
veliko bi se lahko dogajalo različnih stvari. Sama predlaga, če bo občinski svet v kakšni koli 
obliki podprl, misli, da bi bilo dobro, da se razmišlja o tem, da bi se zagotovila tudi ležišča. V 
Beltincih je sama delala v društvu in pred 10-mi leti so se pogovarjali o ustanovitvi šole 
ljudske glasbe, vendar žal ni primerne lokacije, kjer bi se lahko ta stvar odvijala, ideja je še 
vedno živa, tudi tu vidi možnost, da bi lahko tu zaživela. Opozarja na dve taki podobni 
lokaciji – eno ima občina Velika Polana (kako je tam urejeno lastništvo sicer ne ve) – to je 
Miškova hiša (rojstna hiša Miška Kranjca) in ena je Sabolova domačija – za podobne 
projekte se da dobiti nepovratna sredstva in v prvi fazi gre pri tem, da KUD oz. ZTK - kdor 
bo pač imel v lastništvu to parcelo, kandidira na sredstva in velika verjetnost je, da bo ta 
sredstva tudi dobil.  
 
 Peter Gruškovnjak v uvodu želi povedati, da ne nasprotuje vsebini, pokazal je kako na listu 
papirja, kako je nazadnje izgledala Julina hiša vsem prisotnim na seji. Občina Beltinci je od 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine leta 2000 - novembra prejela akt za ohranjanje 
kulturne dediščine v celotni občini. Potrebno bi bilo takrat sprejeti že prostorski plan in se 
vključiti z pripravo ustreznih odlokov. V tem gradivu je dosti zgradb, sakralnih objektov,  
tudi cimpranih -  »živih« hiš se najde. Beltinci so žal zanemarili, kar so vsega imeli, so pa 
lepe ohranjene cimprane hiše v Bratoncih (eno Škergetovo so tudi že podrli), sta v Lipovcih 
kar dve ali celo tri. V  Gančanih – Jeričeva hiša je ohranjena v celoti, manjka ji baje le 
slamnata streha. Ohranjati avtentinčno in živo arhitekturo kot kulturni spomenik ima večje 
vrednote in prednosti, kot pa če bi delali nekaj na novo. Pohvalil je nalogo Boštjana Rousa in 
se strinja, da se ohranja tako, podpiral bi predlog, če bi se delalo naselje v večjem obsegu – 
kmečka vas, da bi se arhitektura ohranila. Meni, da je vredno več, da se  iz tega gradiva  
poišče in najde in ohrani ta del kulturne dediščine. Murska Sobota je leta 1908 imela  malo 
prebivalcev, Beltinci pa se lahko že v tistem času pohvalijo z več kot 1500 prebivalci in več. 
Imamo torej v občini za ohranjanje dediščine cimprane hiše – torej je potrebno  ohraniti te 
žive zgradbe. V  Beltincih so lepe zgradbe, ki slišijo kot trg, saj so Beltinci imeli nekoč že 
tržne pravice. Tu je Duhova hiša (za gostilno pri Goslarju), zgradba Viragovih na Panonski 
ulici (čudovita fasada), preko ceste Jerebiceva zgradba, Šerugova na Kmečki ulici. V občini  
imamo  torej polno zgradb, ki jih lahko prevzamemo, vložimo, obnovimo in s tem ohranjamo 
to kar so naši predniki zgradili, to ima večjo vrednost - vložek namreč v vsakem primeru  
možen v obeh primerih in sredstva zagotovo dobimo. Peter Gruškovnjak zaenkrat ne podpira  
tak način pristopa in poziva KUD in ostale, da se pridružijo njegovi ideji, da se poišče (lahko 
bi v taki zgradbi uredi tudi muzej), cimprano hišo ohranimo v eni od naših vasi v občini in 
imamo za  potencialne goste-turiste, da bodo prišli lahko tudi v druge vasi (se v tisti KS 
združi z tisto vsebino, ki je za tisto vas značilna), ni nujno, da je vse v Beltincih. Glede 
prenočišč se strinja-vendar z adaptacijo prevzemom novega lastnika gostišču Zvezda, kjer se 
ponujajo določene kapacitete, kjer bo mogoče tudi prespati, se pravi turizem bo šel naprej v 
občini. Lahko pa se naredi dosti, s tem, če se ohrani - obstoječe »živo« kar občina ima. Poleg 
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tega čaka občino tudi denacionalizacija grada in parka, zadeve so še odprte, kaj smo v 
stanju da se naredi, da grad ne bomo zgubili,. V poslopju je  še ogromno nezasedenega 
prostora - so interesenti ki bi, kot je omenila Valerija – lahko odprli zasebno glasbeno šolo s 
poudarkom poučevanja na ljudskih glasbilih, ampak potrebno je stopiti skupaj - složno. 
Grad ima večjo prednost skupaj s parkom, kjer je bogato, staro drevje in grmičevje in 
mogoče bo, ko bo postopek denacionalizacije končan in če bo ostal grad Beltincem in  
občini, lahko urediti marsikaj in tudi razmišljati v kontekstu, da se ga zaključi kot celota.   
Želi, da se naprej pogovarjajo na podlagi njegove ideje-na podlagi strokovne podlage, ki jo je 
prisotnim v začetku predstavil in naj zavrnejo predlog, kot ga ponuja KUD Beltinci.  
 
Valerija Žalig se že več let pogovarja z KUD-om, aktivno sicer več v društvu ne sodeluje, so 
se pa pogovarjali že pred 10 leti o tem. Pozna to tematiko dobro, pozna tudi zadeve, kako 
tečejo v Veliki Polani in le-te so jo osebno navdušile. Glede možnosti prenočitve želi povedati, 
da tu ni bilo mišljeno - turizem kot tak – Miškova hiša v Veliki Polani, kamor prihajajo 
pisatelji iz vsega sveta in nesejo ime Polane po celem svetu. Dobijo možnost zastonj bivanja -
veliko takih je ki se s tem ukvarjajo, da bi našo živo glasbo raziskovali, tudi naši mladi 
glasbeniki bi tako dobili priložnost delati s temi ljudmi. Takim in podobnim bi z uresničitvijo 
tega projekta dali možnost oz. bi jim nudili, da bivajo pri nas  zastonj. V Gančanih je bilo 
dosti band in morali bomo Slovenci delati na svoji identiteti. Strinja se s Petrom 
Gruškovnjakom, da se ohrani stara arhitektura Beltinec, vendar pa želi ponovno poudariti, 
da gre pri tem za  drugi projekt. Možno je dobiti sredstva, to je tudi pomembno in dolgo ne 
bo več, pobuda je dana, tudi KUD Beltinci in projekti so pripravljeni, imeti je potrebno 
primerno lokacijo in vsaj zemljišče v najemu. 
 
Peter Gruškovnjak je še dodal, da ni z nobeno besedo oporekal programu kot tudi ne 
vsebini. Poudaril  je tisto, kar je Valerija navedla pred njim. V Polani so ohranili »živo stavbo« 
(vendar mu je Valerija replicirala z navedbo, da so zgradili v Polani domačijo na novo), tako 
arhitekturo kot smo dobili za primerjavo, je v Beltincih – živa, stoječa. Glede sredstev 
evropskih – ta sredstva bodo še nekaj časa, najdlje bodo skladi na področju socialnega 
varstva, ohranjanja kulturne dediščine in mladinskih programov. Želi ponovno povedati o 
čem se gre pri tem - živa arhitektura ima zgodovinski pomen - ima zaledje. Če bi se odločili 
in takoj podpre, če so investitorji, da se jim ponudi neko parcelo, da naredi pet ali šest hiš 
da se to obnovi, kot je Boštjan Rous naredil v svoji diplomski nalogi in se potem to ponudi 
kot tržno zanimivost s tem, da se interesente privabi. Dokler ima občina svojo živo 
arhitekturo in če se bodo delale kopije iz preteklosti, bodo te vredne zgradbe, ki so 
funkcionalne in jih občina ima, začele propadati in takrat se bo zgubili zgodovinsko vrednost 
-  tu pa je vseeno prednost zgodovinska vrednost. 
 
Po razpravi je župan Milan Kerman dal na glasovanje predlog sklepa, da se da soglasje za 
parcelo št. 1674, k.o. Beltinci za stavbno pravico v korist KUD Beltinci za gradnjo »cimprane 
hiše«. Predlagana parcela se predlaga za vključitev znotraj meje zazidave za naselje Beltinci 
tako da bo mogoče pridobiti upravna dovoljenja za graditev objekta. Od solastnika 
predmetne parcele – fizične osebe Občina odkupi njegov delež. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 6, PROTI: 8. 
 
Sklep št. 161/IV: 
Ne sprejme se sklep o dodelitvi v brezplačno uporabo oz. ustanovitev pravice na 
zemljišču s parc. št. 1674 k.o. Beltinci v korist KUD Beltinci za gradnjo »cimprane 
hiše«. 
 
 
AD 8 - Zahteva za vračilo zemljišča 
 
Župan Milan Kerman je pojasnil, da je na 20. redni seji, ki je bila 25.07.2000 bil s strani 
takratnega občinskega sveta sprejeti sklep št. 338/I s katerim občinski svet soglaša, da 
Občina Beltinci uredi parkirne prostore na delu zemljišča s parc. št. 1459, k.o. Beltinci, 
katerega brezplačno prepusti v last in uporabo Občini Beltinci, gospa Perkič Vera, Beltinci, 
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Mladinska ul. 18. Na to parcelo so se poiskali predračuni, vendar do izgradnje tega 
parkirišča nikoli ni prišlo. V mesecu januarju (17.) 2008 je gospa Vera Perkič je podala 
pisno zahtevo za vračilo parcele – torej takojšen prenos lastništva navedene parcele v njeno 
last. Prenos lastništva zahteva zaradi neizpolnitve dogovorjenih obveznosti s strani Občine 
Beltinci. Dodatno župan dodaja, da to ni celotni vrt ampak je del parcele -širine 6 metrov od 
asfaltne ceste. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan Milan Kerman dal predlagani sklep na 
glasovanje.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 162/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da Občina Beltinci neodplačno-prenese 
(dejansko vrne) lastništvo s parc. št. 1459/2, k.o. Beltinci na osebo Vera Perkič, 
Beltinci, Mladinska ul. 18, 9231 Beltinci: 
 
 
AD 9 -  Potrditev programov javnih del za leto 2008 v Občini Beltinci 
 
 
Na podlagi razpisov, ki so bili v mesecu novembru in decembru 2007 in na Zavodu za 
zaposlovanje se je občina prijavila na 14 različnih programih s skupno 35 delovnih mest. 
Izvajalci programov so Komuna d.o.o. Beltinci, ZTK Beltinci, Vrtec Beltinci, Zavod sv. Cirila 
in Metod Beltinci in Ozara Murska Sobota. Največ delavec oz. javnih del je bilo odobrenih s 
področja komunalnega urejanja KS in romskih naselij Občine Beltinci in sicer 12, ki so 
sofinancirani iz zavoda v višini 60 %.  6 delavcev bi delalo celo leto 2008, šest le od aprila do 
oktobra 2008.   Na področju urejanja javnih površin in romskih naselij – delavci Romi (2), ki 
bi bila sofinancirana 100 % preko zavoda in bi delala preko Komune Beltinci od marca do 
decembra tega leta. Za program pomoč družini na domu je predvidena ena delavka s 
sofinanciranjem zavoda v višini 60 % čez celo koledarsko leto. Za program pomoč pri 
razvijanju družabništva in za program Pomoč pri organiziranju in izvajanju humanitarne 
dejavnosti sta za vsak od teh dveh programov za Zavod Cirila in Metoda Beltinci predvidena 
po dva delavca v sofinancerskim deležu 60 %, vendar bosta dva za humanitarne dejavnosti 
Zavoda Cirila in Metoda začela delati z marcem 2008, dočim pri programu razvijanja 
družabništva pa dva delavca že delata od januarja tega leta. V vrtcu Beltinci so predvideni 
trije programi z peto stopnjo izobrazbe z sofinancerskim deležem zavoda 60 % in sicer dva za 
celo leto 2008 za program – Pomoč otrokom, ki zaradi specifičnosti v razvoju potrebujejo 
dodatno individualno pomoč ter 2 za Program Pomoč pri spremstvu otrok, pri vzgojnem, 
negovalnem in varstvenem delu v vrtcu za otroke s posebnimi potrebami  in še en delavec 
kot informator – nadzornik objektov. Prevoz potnikov z brodom je lahko dobila ZTK Beltinci, 
ker tako občina kot Komuna Beltinci tega programa kot tudi programa informiranja 
obiskovalcev na otoku ter spodbujanje razvoja turizma v občini ni mogla dobiti. Za prevoz 
potnikov z brodom in skrb za mlin na reki Muri so predvideni (2 Ižakovci in 2 Melinci). Za 
program informiranja obiskovalcev na otoku ljubezni v Ižakovcih sta predvidena 2 delavca 
od marca do decembra 2008 kot tudi za to dobo en izvajalec za program spodbujanja razvoja 
turizma v Občini Beltinci. Ozara Murska Sobota – vključena preko programa Pomoč pri 
duševnem zdravju ena oseba iz Občine Beltinci za celo koledarsko leto in tudi preko 
programa Podpora ljudem s težavami v duševnem zdravju – pisarna za svetovanje Ljutomer 
prav tako ena oseba iz naše občine za čas od marca do decembra 2008. to so zaposlitveni 
programi in javnih del zaenkrat več ni, možnosti so edino preko evropskega socialnega 
sklada v bodočnosti, tam so ustrezni pogoji in druge pogoje morajo kandidati izpolnjevati.  
Župan meni, da imamo zaposlenih manj, v letih 2003 in 2004 imeli 49 zaposlenih preko 
javnih del, količina delavcev je zmanjšana iz razloga, ker tudi omejena sredstva so pri 
Zavodu za zaposlovanje in man delavcev iz naslova dobili, ker je le 30 urni delavnik, pred 
leti pa 40 urni delavnik in sedaj je teh 35 delavcev res minimum za občino Beltinci, kar 
lahko imamo. Občina Beltinci lahko črpa 60 % državnih sredstev, romski program je 
sofinanciran iz zavoda 100 % in kar imamo iz evropskih socialnih skladov ki so drugače 
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sofinancirani iz preprostega razloga, ker ni potrebno, da se jih sofinancira. To so kategorije 
delavcev težko zaposljivi, pomagati tem delavcem je torej ena od zaposlitvenih politik za 
katero se prav gotovo borimo pri nas v Občini Beltinci.  
 
Peter Gruškovnjak postavlja vprašanje, če je teh 35 delavcev maksimum ali pa je možno 
skozi leto pridobiti še kaj delavcev? Župan mu je podal odgovor, da je možno le preko 
evropskih socialnih skladov – preko razpisov, preko teh razpisov pa ne več, ker so to zaprti 
razpisi. 
 
Glavač Stanko sprašuje kako je preko Evrope, če bi se dalo dodatno dobiti (kakšni so 
pogoji),  vse krajevne skupnosti namreč ugotavljajo, da delavci, ki so jih po vaseh imeli pred 
leti, dejansko sedaj zelo manjkajo in vasi se ne moremo tako urejati – kritike se pojavljajo, 
druge občine so izkoristile mogoče te ljudi tudi za te namene, če bi se dalo delavce dobiti-
zavedati se, kaj pomenijo smeti-razmišljati bo potrebno ljudi zaposliti. Župan Milan Kerman 
mu je odgovoril, da bodo prišli v bodočnosti in pogoji bodo se ugotovili in bomo izkoristili 
maksimalno pogoje kot se bo dalo. Razprave pri tej točki dnevnega reda več ni, zato je župan 
dal predlagani program javnih del na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 163/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlagani in s strani ministrstva potrjen 
program javnih del v letu 2008 v Občini Beltinci. 
 
 
 
 
AD 10 -  Informacija o izgradnji pomurskega vodovoda 
 
 
Župan Milan Kerman je pri tej točki podal le informacijo. Ko bo zadeva aktualna bo 
obravnavana na eni od sej sveta z razpravo in sprejetjem določenih sklepov. Glede izgradnje 
pomurskega vodovoda je bila sklenjena konzorcionalna pogodba in občinski svet jo je 
pregledal leta 2005 na seji sveta. Podpisana je bila dne 21.01.2005, razen Občine Apače in 
Občine Ljutomer, ki nista pristopili k podpisu pogodbe in tudi posledično ne k izgradnji. 
Takrat je bilo povedano oz. v pogodbi zapisano, da občine financirajo izgradnjo le v 10-ih %. 
Pogovori na to temo se vršijo že od leta 2003, v letu 2004 so bile volitve, takrat je malo 
zastalo, od takrat pa aktivno tečejo dogovori naprej. Ocenjena vrednost vodovoda je 35 mio 
evrov, kar bi jih naj v 90 % črpali iz kohezijskih sredstev. Bil je narejen tudi terminski plan 
izgradnje pomurskega vodovoda, vendar je na Ministrstvu za okolje in prostor zadeva tekla 
nekoliko počasneje -  zapletlo se je namreč pri izbiri projektantov in tudi državni lokacijski 
načrt še ni sprejeti. Med tem časom kot trdi ministrstvo, na zadnji seji v mesecu februarju, 
je bilo rečeno, da v taki obliki konzorcionalne pogodbe  ne morejo izvajati, (o tem je bilo dosti 
napisanega tudi po časopisih), zato ker je sprememba zakonodaje v tem smislu, da morajo 
občine biti investitorji in ne ministrstvo. Iz tega razloga so poslali na občine v pregled 
pogodbo o sporazumnem prenehanju te prve pogodbe, tako da bi z eno pogodbo razveljavili 
prejšnjo in sklenili novo pogodbo-dogovor, ki bi veljal naprej, da bi financiranje potekalo na 
drugačen način. Nova ocenjena vrednost pomurskega vodovoda je narasla tako na 85 mio 
evrov. Pomurski vodovod naj bi tvorilo tri podsisteme voda (najprej levi in desni breg Mure je  
bilo mišljeno prvotno), sedaj pa se je tudi levi breg reke Mure razdelil na dve področji –
soboški del (gornji del)  in lendavski del (dolnji del). Predlog je, da se ta vodovod upravlja 
vsak sistem en upravljalec, ki je usposobljen za to. Tako da tisti, ki imajo svoje upravljalce 
bodo morali skleniti pogodbe z upravljalcem, ki bo skupen, npr. za A- lendavski konec, B-
murskosoboški konec ali C področje-ljutom.gornjeradgonski konec). Tako bi nastali trije 
upravljalci vodovodnih omrežij. Predlog je bil, da bi bil le en upravljalec, nekako pa se je 
dogovorilo, da bi zaradi lažje obvladljivosti bilo bolje, če bi vseeno bili trije upravljalci. Ta 
sistem bi se gradil (vsak) za sebe, tudi upravljalec bi bil prijavitelj na kohezijska sredstva. 
Občine bi sodelovale v sofinanciranju. Še vedno je tendenca in župani se še vedno ne morejo 
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strinjati s tem, da financirajo občine več kot je bilo takrat povedano, torej več kot 10 % 
vrednosti vodovoda. Kljub temu bo potrebno financirati več, DDV- namreč ni upravičeni 
strošek in ga bodo morale kriti občine - iz kohezije ga namreč občine ne bodo dobile in bodo 
občine morale sofinancirati izgradnjo vodovoda. Sedaj je naloga občin ta, da mora financirati 
izdelavo projektov - en del le teh bo potrebno financirati že v letu 2008. Občina bo morala 
financirati projekte Hraščice-Renkovci (do meje lendavske občine), Dokležovje-Bakovci (do 
meje MO Murska Sobota)  in Melinci-Bistrica (do meje) in projekte vodovodnega stolpa. V 
proračunu je znesek za izdelavo projektov v letu 2008 predvideni. Občina Beltinci ima  7 km 
primarnega voda (sekundarne vode si mora občina urediti sama). Projekti bodo občino stali 
70.000 evrov – to je strošek, ki leta 2005 ni bil predviden. Ko se bodo naredili projekti za 
pomurski vodovod, se bo naredil tudi državni prostorski načrt, ki je osnova za nadaljnje 
izvajanje. Državni prostorski načrt se po novem imenuje državni lokacijski načrt.  Župan 
Milan Kerman je še ob koncu povedal, da pa ni seznanjen z najnovejšimi podatki, saj mu je 
bilo šele danes dopoldne sporočeno, da je na razgovoru na ministrstvu tudi projektant, kot 
tudi bo potrebno proučiti te nove pogodbe, ki bodo nadomestile tiste iz leta 2005. O vsem 
tem bo podrobno govora – ob pridobitvi dodatnih informacij na naslednji seji sveta, ki bo 
predvidoma 13. marca 2008.  
 
Ker je župan podal prisotnim pri tej točki le informacijo o tem projektu, razprave pri tej točki 
ni bilo. 
 
 
AD 11 -  Pobude in vprašanja 
 
 
Glavač Stanko je podal predloge in pobude, ki so bili iznešeni tudi na svetu KS Beltinci in 
sicer: 
1. pobuda za zaprtje ceste pri domu starejše (del Ravenske); 
2. trgovina Kalia v Beltincih postavlja svoje reklamne panoje preveč na cestišče 
(Gregorčičeva ulica) in tovornjaki, ki se tam obračajo so polomili vsa varovala za šolsko pot 
otrok, tako da so jih morali odžagati. Za otroke tako ta pot predstavlja nevarnost. Predlaga 
pregledati mapno kopijo in trgovino na to opozoriti; 
3.  Igrala, ki so bila na prostoru, kjer sedaj stoji dom starejših (prej stara šola), naj se 
premestijo na nek prostor v športnem parku, kjer bi jih lahko starši z otroki lahko nemoteno 
uporabljala; 
4. pri kulturnem domu naj se na steno pri vhodu namestijo držala, ki bodo olajšala vstop in 
izstop starejšim občanom (pobuda člana sveta KS Betlinci Martina Horvata); 
5. Občina Beltinci naj poda odgovor, kako je z čistočo potoka Črnca in potoka Dobla – sta 
nepokošena in v katastrofalnem stanju; 
6. glede javne razsvetljave po vaseh, naj se preveri, če je tudi za KS Beltinci sklenjena 
pogodba o vzdrževanju le-te, saj se v Beltincih večkrat zgodi, da le-ta ne deluje; 
7. glede zamenjave oken na Panonski ulici v Beltincih si je pridobil informacijo od 
sekretarja, ki je tudi občan občine Beltinci in le-ta mu je povedal, da postopki potekajo in 
nekje meseca junija ali julija bi prišlo do realizacije; 
8. glede sakralnega objekta pri Lipi sprašuje, koliko bi občina bila pripravljena sodelovati, 
saj to ni samo v interesu lastnika ampak mora biti v interesu vseh, da se vzpostavi v stanje, 
ki ne bo v sramoto vsem. Župan meni, da naj KS Beltinci najprej pridobi predračune, 
Stanko Glavač se je strinjal; 
9. v KS Beltinci sta kar dva prehoda čez potok Črnec (lesena), en se je obnovil, drugi pa je v 
takem stanju, da je nevaren. Postavlja vprašanje, kako je s tem? Nekoč naj bi (po besedah 
bivšega župana Jožeta Kavaša, naj občina financirala obnovo le-teh) in tudi tu želi, da se 
prispeva delež sofinanciranja občine; 
 10. v KS Beltinci se izvajajo določena dela, za katera KS ne ve in v sled dobrega 
informiranja, naj bi to postalo pravilo, da se jih obvesti, če se kaj izvaja. Vaščani namreč 
sprašujejo, vidijo, da se nekaj dogaja, ne vedo pa za kaj gre – navedel je primer v Veških 
grabah, kjer bi se naj nekaj kopalo. Župan mu je takoj podal odgovor, da se je tam odvzemal  
mulj, da se je s tem le prezračilo vodo. Njegovo izjavo je potrdil tudi prisoten gospod Vlado 
Baša. 
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Ana Nerad se sprašuje, ker bere vprašanja in pobude iz sej sveta in ugotavlja, da so te samo 
napisane na papirju. Prvo vprašanje, ki ga zastavlja je, da namreč ne ve, kaj je s kolesarsko 
stezo, ki se dela na Melincih – delovni stroji stojijo na enem mestu in se ne premakne 
nikamor. O tem jo sprašujejo tudi vaščani Melinec, sama jim odgovora ne ve dati. Nadalje 
ugotavlja, da se je v Beltincih naredil dom, katerega je Župnija Beltinci naredila in 
spodbudila jo je neka oddaja na televiziji, kjer je Občina Bohinj delala enako dom in bilo je 
tam lepo povedano, da občina sofinancira, sodeluje in spodbuja izgradnjo. Ona pa ugotavlja, 
da v naši občini nimamo posluha in župnik je lepo pozval za sredstva in to vidi 
pomanjkanje, nihče tu ne premišljuje, kako oz. na kakšen način bi vseeno naša občina 
pristopila k temu. Župan je tudi obljubil na eni od sej - bilo je rečeno, da bo dana 
informacija, ko bo dokončno znano kako in kaj – to njej pomeni, da nekako še bo in misli, 
da se na tem dela premalo. Vzpodbuja vse svetnike z županom na čelu, saj je dom v naši 
občini - v centru Beltinec in tudi pred volitvah se je že govorilo o tem domu, kako se bo 
urejalo center. Vprašanje je torej, kaj se dela na tem! Ana Nerad je še pred časom tudi z 
gospodom Srečkom Horvatom postavila vprašanje, kaj je s štipendiranjem-dogovor s 
skladom - z RA Mura Murska Sobota – odgovora do zdaj še vedno nimata?  Po njenem 
mnenju mora biti to pripravljeno in urejeno. Nadalje je prebrala glede zneska za reklame pri 
izidu informativnega glasila, bi naj bila podana na naslednji seji sveta, vendar odgovora še 
do sedaj ni. Tudi gospa Regina Sraka je postavila vprašanje glede statusa CATV, saj jo sedaj 
vabijo da bi bila v neki komisiji pa ne ve o tem nič, dobro bi bilo dati tudi o tem kakšno 
informacijo. Nadalje jo zanima, kaj je z romskim projektom, ali se je že začel izvajati? Župan 
Milan Kerman jo sprašuje, kateri projekt misli, ker jih ima občina več - Ana Nerad želi 
odgovore za vse projekte.  Župan Milan Kerman je še povedal, da nekatera njena vprašanja, 
tudi sam nima odgovorov in ne ve, kdo bi ji lahko te odgovore dal. Glede romskega projekta-
kanalizacije Dokležovje-Beltinci se bo izvajal v letošnjem letu, ker so bila za letošnje leto bila 
pridobljena sredstva. Drugi projekt je še v izdelavi – ureditev romskega naselja Beltinci je v 
zaključni fazi in bo moral gospod Baloh priti v kratkem v Beltince in bo moral povedati, če se 
strinja s takim projektom ali ne ter seveda bo moral dodati tudi vir financiranja.  
 
Jože Horvat je bil zgrožen, ker namreč prvič sliši o teh projektih za Rome, ki se že predolgo 
vlečejo, že od časa, ko je bil še svetnik in se nič ne premakne. Sliši, da občina ne pomaga za 
dom starejših, le kako naj bi potem pomagala tudi Romom – ki bi moralo biti ogledalo 
Beltinec – tam je prava džungla. Mu je pa župan Milan Kerman odgovoril, da se dela na teh 
projektih ravno za to, da se bo naselje uredilo. Bo pa romski svetnik poklican, ko bo prišel 
gospod Baloh, da bo videl, kako ti projekti izgledajo.  Vendar Jože Horvat ni bil zadovoljen z 
odgovorom, po njegovem mnenju se to vleče že predolgo.  
 
Ivan Mesarič je spomnil župana, da so dobili občani, ki imajo zemljišča okrog AC in 
železnice, na domove dopise, kjer sta podpisnika župan in direktor Inženiring Graj Murska 
Sobota. Presenetil ga je podpis župana, ampak toliko ga to ne muči, muči ga pa, da sta 
podpisnika-predlagatelja poslala dva dopisa in sicer za odkup kmetijskega zemljišča, kjer se 
navaja, da se bo sprejelo in bo postalo nezazidano stavbno zemljišče in glede na to, da se po 
neki ceni sklene predpogodba, da se 50 % plača, v drugem dopisu (sam ima tam tri 
zemljišča na tisti lokaciji), pa piše čisto druge stvari. Najbolj kar ga muči in tudi druge, da 
sta nekje s predlagateljem postavila nizko ceno. Kmetje to kupujejo, da je to nekje ena plača 
v Muri, nekje 315,00 evrov, vendar poudarja, da je to sedaj trenutno najbolj elitna lokacija v 
Sloveniji. Takih Slovenija nima na pretek – nekje 5 (železnica in AC križanje). Na odboru je 
povedal župan prisotnim, da se odkupuje tisti kompleks proti Lipovcem, da se ureja, tu se 
bo 150 ha uredilo, kar ni malo, potem pa še samo ko je proti Rakičanu ostane. Ta del 
enkratna priložnost in zemljišče izkoriščeno. Ne bo navijal in navajal cen, vendar pa je 
sestrično spraševal v Gomilicah in je meril 32 cm talnica izpod nivoja in so dobili nekje 800 
evrov za ar, tako so vsaj rekli. To želi povedati, le bi župana prosil, da zaščiti te lastnike (to 
je 150 ha) vstran vzeto – tako se govori namreč in je velika razlika, če se igra na to prvo 
žogo, ali se bo pa cena naredila kot je treba. Sam v časopisju spremlja prodaje zemljišč in 
hiš in na Kranjski gori nek travnik oddaljena od smučišč 6 mio oz. 6.000 ar. To je 
priložnost, občani se bodo odločali kot se pač bodo, vendar to je edinstvena prilika okrog AC 
in železnice. Interesenti bodo prišli, če ne letos, drugo leto. Na odboru če se spomni župan 
so se pogovarjali, tudi nekaj naših ljudi vključenih in vabijo ter se dogovarjalo, bo dejansko 
pokupljeno, vendar ne bi bil rad, sedaj ko ima vedenja, da pove, kako se tem stvarem streže, 
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da občani občine Beltinci prodajo, ko pa vejo, da bi bilo lahko  dobili okrog tisoč evrov ali 
celo več. Drugi vidik – kmetje so zgroženi tudi nad njim kot svetnikom, saj ljubijo svojo 
zemljo in čutijo drugače, bilo bi pametno, da to vidimo in temu prisluhnemo – meni, da je 
bilo narejeno to vse preveč na hitro in se tako ustvarja neki nemir in ne ve, če je tako prav. 
Župan je povedal, da ne bo o tem sedaj odpiral razprave, 13. marca ko bo seja sveta, bodo  
prišli predstavniki, ki bodo znali boljše razložiti kako in kaj. Ne želi razlagati in bo razprava 
brezplodna in brez predstavnikov, ki nekaj znajo povedati. Premalo vedenja še ima, čeravno 
7 mesecev sodeluje v tem procesu. Ivan Mesarič dodaja, da so kmetovalci zbegani glede tega, 
to je dejstvo. 
 
Jože Erjavec je podal pobudo, saj od medobčinske inšpektorice pričakuje poročilo o do sedaj 
opravljenem delu na področju: sanacije divjih odlagališč (smetišč) in kaznovanje oz. podatke 
o izrečenih globah. Nadalje pričakuje program izvajanja nalog na njenem delovnem področju 
v prihodnje, ker namreč opaža, da nastajajo nova smetišča kljub rednemu odvozu. Župan 
Milan Kerman je podal odgovor, da bo inšpektorica medobčinskega inšpektorata povabljena 
na eno od prihodnjih sej sveta, kjer bo podala poročilo in odgovorila na vprašanja, saj po 
statutu in odloku o ustanovitvi mora letno poročilo občinskemu svetu posredovati.  
 
Peter Gruškovnjak je podal rezime tistega, kar je govoril Ivan Mesarič in izvajanje gospoda 
župana. Dejstvo je, da je na video posnetku preverljivo, ne bo rekel da na zapisniku, ker je v 
začetku seje povedal svoje mnenje. Na zadnji seji je jasno in razumljivo postavil vprašanje v 
zvezi z izmerami, kaj se dogaja na k.o. Bratonci in k.o. Lipovci in dobil je odgovor, da župan 
in občinska uprava o tem nič ne vesta, danes je pa tukaj slišal pred nekaj minutami, da je 
gospod župan v to že sedem mesecev vključen, to ga preseneča -  torej verodostojnost takih 
informacij in razume Mesaričevo razpravo, če se stvarem tako streže kot se naj ne bi.  
Predlaga prvo pobudo: po preteku enega leta  ponovno poziva župana in občinsko upravo, 
da naj pričnejo s postopkom postavitve  spominskega obeležja v počastitev  državnega 
praznika 17. avgusta – priključitev Prekmurja državi Sloveniji. Nadalje sprašuje: 
1. Kdaj se pričakuje dokončanje izgradnje oz. preplastitve ceste Lipa-Beltinci in posledično s 
tem dokončanje kolesarske steze na isti relaciji? 
2. Iz kakšnih razlogov in po čigavem naročilu je poleti leta 2006 bila prekinjena obnova 
gradu (obnova fasade na dvoriščni strani)? Kdo je zahteval zaustavitev del? 
3. V preteklosti je delovno mesto koordinatorja bilo zasedeno s polovičnim 4-urnim delovnim 
časom. Po odhodu delavke v bolniški stalež po preteku cca. štirih mesecev nezasedenosti 
delovnega mesta pa se je izkazala potreba po nadomeščanju s polnim delovnim časom. Na 
ZZRS je pod št JA86988 shranjena vloga po nadomeščanju delovnega mesta koordinator v 
občini Beltinci s potrebno izobrazbo ekonomist – smer turizem. Zakaj smo na to delovno 
mesto zaposlili osebo, ki ne izpolnjuje pogoja po izobrazbi, se pravi da je pedagog tujih 
jezikov? 
Na pobudo in postavljena vprašanja pričakuje Peter Gruškovnjak pisne odgovore na 12. 
redni seji Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
Srečko Horvat želi postaviti vprašanje, kdaj se bo nadaljevala gradnja kolesarske steze proti 
Lipovcem (od Dokležovja proti Lipovcem). Župan Milan Kerman daje odgovor, da se bo po 
sprejetju proračuna šlo v razpis. Vprašanje pa je, če bo ta steza lahko povezana do križišča 
Lipovci, ker ob elektrifikacija železniške  proge Pragersko-Hodoš bo prišel na tem 
železniškem prehodu nadvoz, ki se bo začel pri  vhodu v betonarno in se bo končal pri 
lipovski poti proti Dokležovju, bo verjetno potrebno imeti v tem času prekinjeno ta čas, 
škoda je, da se sedaj asfaltira, dobro bi bilo malo počakati. Vendar pa Srečko Horvat 
predlaga, da naj bi se vsaj steza gramozira.  
 
Dugar Peter postavlja vprašanje glede na odobrena sredstva iz regijskih spodbud za 
sekundarne vode za kanalizacijo, če se že pripravlja vloga za javni razpis, ker občani 
sprašujejo, kdaj se bo začelo po vaseh kopati. Župan Milan Kerman daje odgovor, da je 
osnova za javni razpis sprejetje proračuna. Peter Gruškovnjak na izvajanje Petra Dugarja 
dodaja, da je 17. januarja 2008 bil rok, kdaj bodo znana sredstva kohezije – sklepi oz. 
stališče strokovnih komisij na Ministrstvu za okolje in prostor in na Ministrstvu za lokalno 
samoupravo. Danes je namreč že 28. februar, naslednja seja sveta se planira za 13. marec 
2008 in občinski svet še do danes ni prejel. Župan Milan Kerman mu je odgovoril, da tudi 
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občinska uprava ni prejela še v tej zvezi nobenih odgovorov. Peter Gruškovnjak ni bil 
zadovoljen z županovim odgovorom in je dodal, da prosi, da mu nekdo razloži, kdo in kje se 
zadeva zadržuje. Župan mu odgovarja da na Ministrstvu za okolje in prostor, ki bi moralo 
svoj sklep že septembra meseca dati, vendar Peter Gruškovnjak meni, da to, kolikor sam ve, 
ni res. Nadalje ga zanima, če je vloga pravilna, če je popolna in če je projekt narejen tako kot 
mora biti? Župan Milan Kerman mu še dodaja, da kot je bilo povedano od Eko Lendava, bi 
naj bile vloge v redu, tudi pomurski poslanec, gospod Horvat se je vključil, saj ima 
pripravljeno poslansko vprašanje za ministra. Peter Gruškovnjak na podane odgovore 
vseeno predlaga, da naj  pridejo pripravljalci iz Ekoškega parka Lendava na naslednjo sejo 
sveta in svetnikom razložijo, kako so zadeve pripravili in kako to izgleda.  
Župan je dodal, da je vloga na ministrstvu in edino, kar se lahko naredi je to, da se pokliče 
na sejo gospoda Prinčiča iz ministrstva. Peter Gruškovnjak si je od tega gospoda namreč 
pridobil ustni odgovor, da naj ne bi mogli to vlogo projekta Dolinske kanalizacije ne morejo 
dati naprej na Ministrstvo za lokalno samoupravo, kjer bi potrdili financiranje. Župan je ob 
koncu povedal, da se bo poklicalo nekoga na sejo, da bo povedal, kako je s tem projektom. 
 
 
AD 12 -  Razno 
 
 
1. Vloga Župnijskega urada Beltinci – kapela Melinci 
Vloga je naslovljena na občinski svet in vsebuje tudi nekaj tistega, o čemer je na eni od 
prejšnjih sej razpravljal svetnik Martin Duh. Od vodje kapelskega odbora gospe Jožice 
Jerebic in iz dopisa izhaja malo drugače, kot je Martin Duh takrat razpravljal. Pobuda je 
namreč stekla šele na spomlad leta 2007 in ne prej. Prosijo, če bi ugodno rešili to zadevo in 
vključili v proračun izgradnjo centralne kurjave v kapeli na Melincih. Določena sredstva 
meni župan Milan Kerman bi se lahko dala za ta namen. Na pobudo odbora za proračun in 
finance so bila na zadnji seji odbora dodatna sredstva za sakralne objekte in meni, da bi se 
iz tistega naslova lahko kaj namenilo.  
Martin Duh pri tej točki želi povedati, da je prisotne v predhodnih dveh sejah o tem 
informiral, enkrat je bilo kot vprašanje, nato pa njegova zahteva, da naj se le-ta vključi v 
proračun občine Beltinci. Iz preteklosti njegove svetniškega obdobja je podprl v vseh 
krajevnih skupnostih, kjer se gradili ali obnavljali taki objekti (orgle v Dokležovju, orgle v 
Beltincih), sedaj pa pričakuje, da se prisotni nekako solidarno odzovejo temu povabilu in 
podprejo v proračunu, upa, da bo župan to predstavil v proračunu, da ne bo potrebno 
posredovati amandmajev.  
 
2. Dopis Mestne občine Murska Sobota, oddelka za infrastrukturo, okolje in prostor ter 
gospodarske javne službe občinam pridobiteljicam delov enotnega poslovnega deleža družbe 
Saubermacher & Komunala d.o.o. Murska Sobota 
S tem dopisom kot je v uvodu povedal župan Milan Kerman, želijo seznaniti občine s 
sporočilom o  tem, da jih je dne 11.02.2008 direktor podjetja Saubermacher & Komunala 
Murska Sobota, dr. Branko Škafar, univ.dipl.ekon., obvestil, da daje odpoved z delovnega 
mesta direktorja Saubermacher & Komunala, ker je 08. januarja 2008 prejel naziv doktorja 
znanosti poslovnih ved in s tem so se mu odprle nove možnosti glede razvoja njegove 
nadaljnje kariere. Gospod Škafar je naredil ogromno predvsem na področju ekoloških 
osveščanj in je pohvalno, da je Prekmurje dobilo še enega doktorja znanosti.  
 
Peter Gruškovnjak je glede na prejšnjo vsebino pojasnil, da se naj financira v kapelo na 
Melincih v višini 30 % investicije in da se za toliko poveča proračunska postavka – sakralni 
objekti. Nekdo se je o tem namreč že prej dogovarjal, zato je potrebno to tudi urediti. Nadalje 
je še povedal, da je sicer res, da so pripravljeni priti in predstaviti projekt na lokaciji kot je 
bilo govora – na k.o. Bratonci in k.o. Lipovci. Pri tem namreč gre se za temeljni razvojni 
projekt na območju naše občine. Sedaj kot svetnik kot tudi nekoč, ko ni bil član občinskega 
sveta, se je zavzemal in v lanskem letu pri sprejetju proračuna je člane občinskega sveta 
prosil, da se uvrsti postavko za začetek-zagon industrijske gospodarske cone na tisti lokaciji 
in takrat je bil zavrnjen. Investitorji v občino prihajajo, zato, ker so videli priložnost, na 
katero je ves čas opozarjal – križišče avtoceste in železnice. Prišel razvoj v občino bo, če bodo 
trezne glave, ko se bo odločalo in potrjevalo prostorski plan. Take stvari je potrebno naše 
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občane sproti seznanjati, da so seznanjeni z dogajanji v občini, ne po nekih tretjih ali četrtih 
kanalih. To misli, da je pomembno. Dodatno pa še omenja, da se bo na naslednji seji 
sprejemal proračun. Pred občino je investicijsko veliko prioriteta kanalizacija in edino to. 
Tudi bo treba premisliti, o čemer so se menili tudi že na odboru za proračun in finance (o 
rezervnih scenarijih), ki jih bo treba pripraviti, odlašanja si občina ne more privoščiti. Kot je 
bilo na Melincih povedano - sekundarni vodi bodo morali biti zaradi načina sofinanciranja v 
določenem času vezani na ČN in bo morala zadeva financirati, če ne, bodo morala biti 
sredstva vrnjena-to so resni projekti občine Beltinci in občinskega sveta.  Še dodatno 
opozarja, da pričakuje pri sprejemanju skoraj 20 mio evrov vrednega proračuna za leto 
2008, da bo to velik  zalogaj in s tega mesta naproša gospoda župana, da razmisli o 
čimprejšnjem profesionalnem opravljanju svoje funkcije. Takšna sredstva bo verjetno težko 
voditi ob redni službi in tudi bo treba še pojačati s kakšnimi strokovnimi sodelavci. Tako 
velik proračun -  20 mio evrov  do obdobja tega občinskega sveta še ni bilo, kvečjemu se je 
razpolagalo z 5 mio evri – letos pa je težak kar štirikrat več in to je tudi njihova dolžnost do 
vseh občanov – prisotne poziva, naj dobro premislijo o tem, saj je sprejem proračuna pred 
vrati. 
 
Štefan Ferenčak želi prisotne spomniti na tematiko razvoja občine in kolikokratnega poziva 
k razvoju občine. V tej sejni sobi se je dosti razpravljalo o razvoju in imeli so svoje priložnosti 
- želi spomniti kolege in kolegice svetnike na ta mandat ali še tudi na prejšnjega, da 
vsakokrat ko se je načelo to področje-so vsi zatajili. Kaj se je naredilo v zadnjem desetletju v 
občini Beltinci z lastnimi programi-razvojnimi? To ni tema, kjer so uspešni, tisti, ki govorijo 
o razvoju, ko bo spet priložnost, da bi nekaj nastalo, boji se, da ne bo spet vse splavalo po 
vodi. Nove priložnosti, ko bodo nastale, poziva člane občinskega sveta,  naj vsak premisli pri 
sebi, naj pokažejo voljo – bilo je v preteklosti kar nekaj priložnost a volje za  industrijsko 
cono pri ČN v Beltincih ni bilo. 
 
Ivan Mesarič želi spomniti župana na obvestilo, ki je na vratih občinske uprave glede tega, 
da je dosegljiv po dogovoru vsak dan od 18.00 ure naprej (to obvestilo je imel skopirano in 
ga je pokazal prisotnim in tudi na kamero). Meni, da je najbrž  to za župana racionalno, zanj 
kot za občana pa, da ne bo rekel ravno žaljivo, ampak ko se je doma o tem poglobil-
marsikatere stvari lahko uredi v dopoldanskem času, vendar edino njegov župan je lahko 
dostopen uradno če se dogovorita  samo po 18.00 uri. Noče biti žaljiv, glede profesionalizma, 
ki ga je tudi že Peter Gruškovnjak načel, bo potrebno mogoče tudi o tem kaj povedati, 
vendar županu želi povedati, čeravno ve, da se zalaga in ima obveznosti, vendar pa bo mogel 
biti tudi v jutranjih-dopoldanskih urah dostopen občanom. Njega so nekateri občani 
opozorili, češ, kako lahko tako početje svetniki dovolijo, drugi spet  se posmehujejo. Večina 
pa jih meni, da bo to normalna občina postala šele, ko bo imela profesionalnega župana. 
Sam namreč dobro ve, da želi biti župan dostopen, da ima obveznosti tudi s svojo službo, da 
se trudi, vendar Občina Beltinci s svojimi 8600 dušami si najbrž zasluži, da je župan, v 
urah, ki so glede na krajevno običajen način njim dostopen. To ga namreč boli, ker ne bo več 
v politiki po koncu tega mandata, vendar pa v teh dveh letih bi lahko projekte bolj smiselno 
zastavili, če bi si kot župan vzel več časa v teh standardnih urah.  
 
Ker je bil  s tem dnevni red seje izčrpan in ker prisotni niso imeli več nobenih dodatnih 
predlogov oz. pripomb, je župan Milan Kerman sejo zaključil ob 20.30 uri. Povedal je še, da 
je bila ta seja svet ekspeditivna, hitra in racionalna ter upa, da bodo tudi naslednje seje tudi 
tako konstruktivne. 
 
 
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 
 
 


