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Občinski svet 

 
Z A P I S N I K 

6. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, 
ki je bila 31.07.2007 ob 18.00 uri 

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

 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Peter Dugar, Martin Duh 
Jože Erjavec,  Štefan Ferenčak, Stanko Glavač, Peter Gruškovnjak, Srečko Horvat, Ivan 
Mesarič, Ana Nerad, Jožica Pucko, Regina Sraka, Martin Virag, Andrej Vöröš, Valerija Žalig. 
  
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:, Daniela Horvat, Simon Horvat Marjan Maučec. 
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predstavnik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Jožef 
Balažic, direktor podjetja Atrij Odranci Anton Kolarič,  direktor občinske uprave, Venčeslav 
Smodiš, Štefan Činč – finančnik I v občinski upravi, svetovalec I v občinski upravi, Janez 
Senica, prisotne so bile tudi sestre patronažne službe Zdravstvene postaje v Beltincih. 
 
Župan Milan Kerman je v začetku pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je prisotnih 13 
članov občinskega sveta, torej je svet sklepčen in se seja lahko nadaljuje.   
V nadaljevanju je člane občinskega sveta seznanil z gradivom, ki jim je bilo posredovano na 
sami seji ter glede na to, da se bo obravnava točke AD 11 (Predlogi za priznanja Občine 
Beltinci ki bodo podeljena v letu 2007) izključila za javnost, predlaga prisotnim, da se ta 
točka obravnava za točko AD 15 (pobude in vprašanja) torej kot zadnja.  
Stanko Glavač in Martin Duh sta prosila za vsaj deset minutno pavzo da člani v miru 
pregledajo gradivo, ki jim je bilo naknadno posredovano na sami seji. Vendar pa je bil župan 
mnenja, da bo pred vsako točko dnevnega reda čas, da si preberejo dodatne dokumente in 
če bo kateri od članov želel takrat prekinitev, bo ta tudi prekinjena. Na samo vsebino 
dnevnega reda pa prisotni niso imeli nobenih pripomb, zato je župan Milan Kerman dnevni 
red (v spremenjeni obliki) na glasovanje). 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 13 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA 8, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 71/IV: 
Sprejme se dnevni red 5. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v spremenjeni 
obliki in sicer:  

1. Potrditev zapisnika 5. redne in 2. korespondenčne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci. 

2. Realizacija sklepov 5. redne seje in 2. korespondenčne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci. 

3. Izgradnja kanalizacijskega sistema Občine Beltinci. 
4. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja 

distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine 
Beltinci –1. obravnava. 

5. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na 
geografskem območju Občine Beltinci – 1. obravnava.  

6. Pravilnik o dodeljevanju državnih – pomoči na področju ohranjanja in razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci. 

7. Razdelitev sredstev za sofinanciranje programov društev in projektov Občine 
Beltinci za leto 2006. 

8. Podelitev koncesij na področju splošne medicine v Občini Beltinci. 
9. Podelitev koncesije na področju zdravstvene nege na domu. 
10. Izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu. 
11. Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Beltinci za leto 2007. 
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12. Imenovanje predsednika in članov upravnega odbora Razvojnega sklada Občine 
Beltinci. 

13. Razno. 
14. Pobude in vprašanja. 
15. predlogi za priznanja Občine Beltinci, ki bodo podeljena v  letu 2007. 
 

 
 
AD 1 - Potrditev zapisnika 5. redne in 2. korespondenčne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci 
 
 
1. Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
Ob pregledu zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci ni bilo nobenih 
pripomb za spremembo zato ga je župan Milan Kerman dal na glasovanje.  
Stanko Glavač je samo dodal, da naj se seznani javnost o njegovi pobudi, ki je bila dana na 
prejšnji redni seji o tem, kako daleč so aktivnosti o postavljenem semaforju na kolesarski 
stezi pri avtocesti.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 13 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 72/IV: 
 
Sprejme se vsebina zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v 
predlagani obliki in vsebini. 
 
2. Zapisnik 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
Ob pregledu zapisnika 2. korespondenčne seje Občinskega sveta ni bilo ugotovljenih 
nobenih pripomb za spremembo, zato ga je župan Milan Kerman dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 13 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 73/IV: 
 
Sprejme se vsebina zapisnika 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci. 
 
 
AD 2 - Realizacija sklepov 5. redne seje in 2. korespondenčne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci 
 
Župan Milan Kerman je podal poročilo o realizaciji sklepov. 
 
 
AD 3 - Izgradnja kanalizacijskega sistema Občine Beltinci 
 
Dosedanje aktivnosti v zvezi z izgradnjo kanalizacije v občini Beltinci sta v uvodu podala 
Janez Senica in projektant gospod Anton Kolarič, ki sta prisotne seznanila z prijavo občine 
na sredstva kohezije-EU (Dolinska kanalizacija) in tudi predstavila celotni sistem omrežja, ki 
naj bi se začel graditi v letu 2007. 
 
Župan Milan Kerman pa je pri tej točki prav tako prebral zapisnik KS Melinci, ki je opravila 
tudi zbor vaščanov in sprejela določene sklepe, za katere se je zadolžil, da jih bo prebral na 
seji sveta.  
 
Ivan Mesarič, predsednik odbora za proračun in finance je prisotnim prebral sklepe odbora, 
ki je zasedal v ponedeljek, 30.07.2007 v zvezi z obravnavo te točke občinskega sveta. Pred 
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samim sklepanjem je član Štefan Ferenčak na takratni seji odbora izrazil svoje 
nezadovoljstvo, saj sklepi odbora ne prinašajo napredka za to o njih ni glasoval, kar je odbor 
tudi upošteval:  
sklep št. 25 - ugotovi, da župan in občinska uprava nista izvedla oz. realizirala  
sklep št. 413/III iz 26. redne seje OS z dne 30.03.2006, saj so bili dani vsi pogoji in tudi v 
proračunu sprejeta postavka, da bi se izgradnja ČN in kanalizacije že začela v letu 2006, to 
je bilo tistih sedem sklepov iz prejšnjega mandata – v nadaljevanju jih je Ivan Mesarič citiral;  
sklep št. 26 – iz obrazložitve strokovnega sodelavca prisotnega na seji odbora, se ugotovi, da 
občina ni pridobila projektne dokumentacije za ČN za 10.000 populacijskih enot;  
sklep št. 27 - ugotovi se,  da  je občina pri projektih projektanta  Atrij d.o.o. Odranci brez 
sklepa OS prekategorizirala kapaciteto iz 10.000 populacijskih enot na 15.000 populacijskih 
enot.  
 
Nerad Ana je izrazila skrb nad nujnostjo izgradnje kanalizacije in nad tem, da je bila do 
sedaj prepričana, ko je brala sklepe, da projekte občina ima in da se bo končno začelo nekaj 
graditi. Občani imajo sklenjene pogodbe in plačujejo obroke za izgradnjo kanalizacije in 
noče, da bi se še naprej le razpravljalo, nič dokončnega pa ni vidnega.  
 
Petra Gruškovnjaka zanima, če je to gradivo in ta točka svetnikom podana le kot 
informacija, ali pa bo potrebno o čem tudi sklepati, sklepov namreč ne vidi. Poleg tega 
sprašuje projektanta, gospoda Kolariča, kako je lahko najprej zagovarjal 10.000 
populacijskih enot, sedaj pa kar naenkrat zagovarja 15.000 enot. Če je seveda to pogojeno z 
izgradnjo cone v Beltincih na križišču avtoceste in železnice, opozarja na to, da je v Sloveniji 
vse manj prirasta (torej nataliteta pada) in kako bo, če občina sredstev – teh 60 % ki jih 
pričakuje, ne bo dobila. Poleg tega je indeks rasti cen od prejšnjega predloga že zvišan na 
230 % iz prejšnjih 150 %, ki je bil bolj sprejemljiv za občane. Boji se namreč da bodo občani 
in občinski proračun preobremenjeni pri izgradnji kanalizacije.  
 
Jožico Pucko zanima, če obstaja sklep oz. kdo se je zmenil, da se dvigne pri izgradnji 
kanalizacije iz 10.000 populacijskih enot na 15.000 populacijskih enot. 
 
Martin Virag je povedal, da se že 12 let govori o kanalizaciji, o izgradnji le-te pa se še od 
pogovorov naprej ni nič premaknilo. Žalostno  je dejstvo, da je večino teh, ki sooblikujejo 
politiko naše občine bilo že od samega začetka poleg, ko se je pogovarjalo o kanalizaciji, oni 
so tisti, ki so kar naprej nekaj spreminjali plane iz mandata v mandat in kar je res je to, da 
je najslabše ne sprejeti nobene odločitve in nič narediti. To pa, mora priznati, ravno delamo 
v naši občini. Potrebno je končno začeti delati. Če bomo vedno iskali le krivce, ne bo iz 
kanalizacije še vedno nič. Treba je združiti moči in začeti delati.  
 
Peter Gruškovnjak je podal repliko, saj meni, da je bil v svoji razpravi dovolj jasen. Občinski 
svet je namreč  sprejel sklepe, ki so veljavni iz leta 2006. Potrebno jih je samo realizirati, 
torej začeti delati oz. nadaljevati delo. Če pa je sedaj prišlo do druge finančne konstrukcije 
na račun inflacije, podražitev in uvedbe evra, pa naj se obrazloži. Poleg tega v prejšnjem 
načrtu niso bila sredstva kohezije omenjena, če pridobimo polovico torej 50 % teh sredstev 
je to 7 mio evrov in smo iz 9 mio lanskega proračuna že za 2 mio evrov zadevo za občino 
znižali. 
 
Srečka Horvata zanima, če bo znesek za občane ostal – cena 2.000 evrov kot je bilo govora v 
začetku, ali pa ta indeks rasti (teh 250 %, kot jih omenja Peter Gruškovnjak) pomeni 
podražitev. Poleg tega ga zanima še koliko smo lahko pomirjeni oz. sigurni, da bo občina 
dobila ta sredstva iz kohezijskih skladov.  
 
Tudi Stanka Glavača je zanimalo, ali obstaja kakšno jamstvo, da bo sredstva občina dobila 
za izgradnjo kanalizacije ter ali so vkalkulirana tudi kakšni drugi viri financiranja ( državni 
proračun, regijske spodbude). Ker če pride do izpada vseh teh pričakovanih sredstev se boji 
tudi on, da bo prišlo do drastične pozdražitve ravno za občane občine Beltinci in tudi 
občinski proračun bo obremenjen. 
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Peter Dugar se je osredotočil predvsem na izvajanje projektanta, gospoda Kolariča in se 
dotaknil sklepov iz prejšnjega mandatnega obdobja, ki jih je v zvezi z izgradnjo kanalizacije 
sprejel občinski svet. Vsi računamo na ta evropska sredstva in bi potem lahko konec leta 
2007 že začeli z izgradnjo, vendar pa je prepričan, da bomo gradbeno dovoljenje za izgradnjo 
čistilne naprave imeli šele v prvi polovici drugega leta in nič prej. Vprašanje je tudi, če bomo 
denar sploh dobili to je eno, drugo pa velikost ČN. Strinja se, da se zviša populacijske enote 
na račun bodočega razvoja občine vendar kar se stroke tiče, ČN dela dobro, če je dobro 
dimenzionirana, če je slabo pa dela slabo, če pa preveč dela tudi dela slabo. 
 
Igor Adžič se je prav tako obrnil na sklepe iz 26. redne seje prejšnjega mandata. V javnosti je 
namreč preveč namigovanj, da so svetniki krivi, da v občini še vedno ni izgrajena 
kanalizacija. Pred 16 meseci je bil tudi eden tistih, ki se je dal  prepričati in je podprl tiste 
sklepe, prav tako je bil sprejet proračun, da bi se lani čistilna naprava  že lahko naredila po 
tistih sklepih in časovni dinamiki kot je bilo marca 2006 predstavljeno. Ne želi iskati 
nobenih krivcev, vendar pa so se projekti iz leta v leto spreminjali, iz 3 ČN v letu 2003 smo 
prišli v letu 2007 na eno. Boji se, da bo v letu 2008 nič čistilnih naprav, če bo tako šlo 
naprej. Nadalje opozarja na vsebino pogodbe o sofinanciranju izgradnje kanalizacije v občini, 
katero so prenekateri občani podpisali in tudi po njej plačujejo obroke. V nobenem od členov 
te pogodbe namreč ni navedena obrestna mera za ta sredstva, ki jih občani vplačujejo, niso 
pa do sedaj dobili nobenih obresti izplačani in bi se jim morala glavnica praviloma zniževati. 
Tudi se boji, da iz kohezijskih skladov občina ne bo dobila toliko sredstev kot jih pričakuje. 
 
Štefan Ferenčak je dejal, da je  kronologija izgradnje kanalizacije v naši občini zelo žalostna,, 
ni vredno izgubljati besed. To je namreč tipični primer, kako se ne dela in boji se, da se iz 
tega še vedno nismo  nič naučili. Člani njihove skupine stojijo trdno za tem, da se 
kanalizacije mora nadaljevati. Če je ta pot prava, to bodo tisti povedali, ki projekt vodijo, je 
treba po njej zakorakati in to čimprej. Vse občine so do sedaj dobile nek denar tudi iz 
evropskih skladov in upa, da bo tudi naša sredstva dobila, če ne v taki višini kot predvideva, 
nekaj sigurno bo. Potrebno pa je imeti pripravljene še druge dodatne vire sofinanciranja in 
prosi župana, da naj od sedaj naprej (to je že večkrat prej tudi predlagal), na vsaki seji poda 
kratko informacijo o aktivnostih na tem področju. Če imamo skupno željo, da kanalizacijo 
izgradimo v naši občini, potem moramo iskati skupaj rešitve in odgovore naprej. Zato pa 
tudi ni hotel glasovati o sklepih na seji odbora za proračun finance. Podprl bo namreč vsako 
debato, pobudo, če bo le-ta prispevala k temu, da se kanalizacija nadaljuje.  Spomnil je na 
priložnost, ki jo finančna konstrukcija ponuja do leta 2012. Mimo občine Beltinci je 
odpeljalo že polno vlakov priložnosti, boji se, da je to sedaj eden tistih zadnjih, ki omogoča, 
da se realizira tako zahteven in tako pomemben in nujen projekt.  
 
Sraka Regina je povedala, da je že skrajni čas, da se odločimo za sklepe, če do sedaj niso bili 
oblikovani tako kot bi morali biti, da se oblikujejo tako da bodo užitni – glede sklepov iz KS 
Melinec naj se uredijo, saj ljudje čakajo kanalizacijo. Krivci smo vsi, saj teče že štirinajsto 
leto, povečanje kapacitete ČN na 15.000 populacijskih enot zanjo ni sporno – vse to bo 
prineslo razvoj, je lahko kvečjemu prednost. Občani pogodbe imajo sklenjene, obroke 
plačujejo in kanalizacija v občini mora biti, graditi se naj začne takoj. 
 
Martin Duh meni, da se ta točka dnevnega reda ne odvija pravilno. Čakajo razpravljalci 
odgovore na svoja vprašanja, kar naj jih župan čimprej poda. Kar se čaka 30 let ali koliko, je 
zanka vsem okoli vratu in tudi krajanom, dokler ne bo ČN narejena in dokler ne bo 
funkcionirala. Do takrat bo potrebno plačevati takso in ni vseeno, če so projekti narejeni in 
potrebno bi bilo že začeti kopati in tako bi se porabil denar, ki je bil za to namenjen v 
proračunu že lansko leto. Ne strinja se s tem, da občinski svet zavlačuje z izgradnjo, 
občinska uprava z županom na čelu je imela sklepe in ni zadeve začela realizirati. Torej to je 
zanj sramota in ne le žalost. Strinja se, da je Melinčarjem nujno potrebno dati nadomestilo 
za to, ker bo ČN v njihovi KS.  
 
Ivan Mesarič je povedal, da ga pri tej novi finančni konstrukciji moti predvsem to, da ni 
napisana oz. omenjena višina kanalščine, ki se jo bo po izgradnji kanalizacije plačevalo. Leta 
2006 je bila definirana na nekje približek 1 evro, sedaj pa o tem ni nič nakazanega. Poleg 
tega če je konstrukcija pravilna, smatra to točko kot informacijo in želi občinski upravi in 
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županu srečo pri realiziranju le-te in naj za njo stojijo in jo zagovarjajo in naj se gradnja že 
začne. Sklepi, ki so bili sprejeti v letu 2006 torej niso nasprotujoči temu gradivu, ki je sedaj 
predloženo, bodo pa budno spremljali izvajanje tega projekta še vnaprej.  
 
Peter Gruškovnjak daje pomislek glede sklepov KS Melinci – tistih 20 % vrednosti od 
kanalščine mu je nekako čudno zavezujoče – postavka naj se preračuna. 
 
Peter Dugar predlaga sklep, na podlagi katerega naj se gospodinjstvom na Melincih glede 
nato, da bo v tej KS centralna ČN, ki bo povzročala dodaten smrad upošteva 50 % odpustek 
plačila priklopa na gospodinjstvo – to je upravičen in utemeljen razlog. Teh 200.000 evrov pa 
naj občina najde iz virov nekje drugje.  
 
V nadaljevanju te točke je župan Milan Kerman podal prisotnim odgovore na vsa do sedaj 
zastavljena vprašanja. Posebej je poudaril nesprejeti sklep iz 4. seje občinskega sveta, ko je 
prosil, da svetniki dajo zeleno luč za pripravo razpisa za izgradnjo sekundarne kanalizacije 
Melinci-Ižakovci. Prav tako je podal odgovor glede nerealiziranih sklepov iz leta 2006-kar 
odločno zanika.  
 
Pavza 15 minut. 
 
Župan Milan Kerman je glede na dejstvo, da se je občina prijavila na razpis za sredstva iz 
kohezije – sistem primarne kanalizacije in centralne ČN ter glede na dejstva ter sredstva iz 
strukturnih skladov se predlaga, da občinski svet sprejme sklepe s katerimi se aktivnosti v 
zvezi z  izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Občini Beltinci nadaljuje in sicer: da se 
občinski svet strinja, da  se glede na podane obrazložitve izgradi centralna ČN za 15.000 
populacijskih enot, da v skladu z sklepi ki jih bomo dobili iz kohezijie in iz strukturnih 
skladov ustrezno prilagodimo terminski plan izgradnje kanalizacije, občinski svet pa 
predlaga oz. daje soglasje - zeleno luč, da se pripravi razpisna dokumentacija izgradnje 
sekundarja Melinci-Ižakovci in se jo predstavi na naslednji seji občinskega sveta skupaj z 
finančno konstrukcijo za ta del. 
 
Peter Gruškovnjak dodaja, da naj župan občinski svet sproti seznanja o potekih gradnje 
kanalizacije in da se ga seznanja tudi pravočasno z razpisi. 
 
 
Ivan Mesarič je menil, da če bi župan svetnikom že v gradivu posredoval te oblikovane 
predloge sklepov, bi bilo razprave pri tej točki bistveno manj. 
 
Peter Dugar se strinja s predlogi sklepov in nudi svojo strokovno pomoč županu in občinski 
upravi pri pripravi teh razpisov kot tudi pri ostalih aktivnostih v zvezi z izgradnjo 
kanalizacije v občini. 
 
1. Po razpravi je župan Milan Kerman dal na glasovanje prvi predlog sklepa o podaji soglasja 
k izgradnji centralne čistilne naprave v k.o. Melinci namesto 10.000 populacijskih enot z 
velikostjo 15.000 populacijskih enot. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 74/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci soglaša z izgradnjo centralne čistilne naprave v k.o. 
Melinci namesto 10.000 populacijskih enot velikosti 15.000 populacijskih enot. 
 
2. Nadalje se predlaga v sprejem sklep – po pridobitvi sredstev iz kohezijskih skladov se 
ustrezno prilagodi terminski plan izgradnje kanalizacijskega omrežja v Občini Beltinci. Peter 
Gruškovnjak opozarja, da je potrebno biti pozoren na to, da se ne obremenjuje ne 
občinskega proračuna kot tudi ne občanov, če sredstev iz kohezije ne bo. Nujno je iskati 
nove vire financiranja.  
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Stanko Glavač meni, da bi naj občinska uprava pripravila finančni plan izgradnje in ga 
predložila svetnikom, prav tako ima občina možnost javno-zasebnega partnerstva. 
 
Peter Gruškovnjak je izrazil zaskrbljenost povečanosti indeksa oz. rasti cen iz 9 na 24 mio 
evrov – v primeru izpada sredstev iz kozehije. Nekako bo potrebno to nadomestiti – ali bo 
obremenjen toliko več občinski proračun, naj bi se ta predlog sklepa raje pustil za naslednjo 
sejo sveta, ker se boji, če bo sprejeti, da se bo potem iz proračuna kanalizacijo plačevalo 20 
let. Župan Milan Kerman mu je odgovoril, da se je potrebno zavedati, da če dobimo sredstva 
iz kohezije, bo potrebno v občini pozabiti na marsikaj kar bi želeli delati. Tudi druge občine 
so se v prid kanalizacije morale odpovedati marsikateremu drugemu projektu. Peter 
Gruškovnjak dodaja, da naj se ko bodo sklepi znani, terminski plan na novo pripravi. To naj 
se vključi v sklep. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 75/IV: 
Po pridobitvi sredstev iz kohezijskih skladov se bo ustrezno prilagodil terminski plan 
izgradnje kanalizacijskega omrežja v Občini Beltinci. 
 
3. V nadaljevanju je župan Milan Kerman predlagal še v sprejem predlog sklepa s katerim 
občinski svet daje soglasje za pripravo razpisne dokumentacije skupaj s finančno 
konstrukcijo za sekundarno kanalizacijo Melinci-Ižakovci. Gradivo se pripravi in predstavi 
na naslednji redni seji, ki bo sklicana do 20. septembra 2007. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 76/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k pripravi razpisne dokumentacije za 
izgradnjo sekundarne kanalizacije Melinci-Ižakovci skupaj s finančno konstrukcijo, ki 
se predstavi na naslednji redni seji občinskega sveta, ki bo predvidoma sklicana do 20. 
septembra 2007. 
 
Glede sklepov KS Melinci, ki so bili podani  v obliki zapisnika 5. redne seje Sveta KS Melinci 
je svetnik Peter Dugar  predlaga odpustek 50 % plačila priklopa kanalizacije za 
gospodinjstva.  
 
Srečko Horvat je glede na ta predlog sklepa Petra Dugarja dodal, da če je to sprejemljivo za 
krajane Melinec, naj se ga predstavi na svetu KS-a.  
 
Župan Milan Kerman dodaja, da bo o tem predlogu potrebno na svetu KS Melinci 
predebatirati. Še vedno pa zagovarja dejstvo, da mora biti priklop za vse občane enak – tisto, 
kar se Melinčarjem da za to, da bodo imeli v svoji KS čistilno napravo, pa je stvar 
sporazumnega dogovora. 
 
Martin Duh je povedal,d a v celoti podpira predlog Petra Dugarja, ker je realen in pošten. 
Onadva ne prosita nobene miloščine od občine, saj Melinci niso nikoli niti dobili nobene 
miloščine, to je realna zadeva, ki jim pripada že na samem začetku. Čistilna naprava ima 
vpliv na okolje, okoliške parcele se namreč več nikoli ne bodo dobro prodajale.  
Župan Milan Kerman je ponovno poudaril, da je občina takso za obremenjevanje okolja dala 
državi in nič ni občina dobila zastonj oz. podarjeno. Res pa je, da je v Beltincih dosti tistih, 
ki bi lahko bili priklopljeni na kanalizacijo in takse ne plačujejo, kar ni pošteno. Ko bodo 
Melinčarji priklopljeni na ČN takse ne bodo več plačevali, to je dejstvo. Poleg tega če se sedaj 
podpre odpust 50 % priklopa na Melincih, potem smo zaključili z kanalizacijo v občini, ker 
bodo še iz drugih KS želeli enako.  
 
Vendar pa se Martin Duh s to razlago župana Milana Kermana  ni strinjal. Poleg tega je 
Peter Dugar še dodal, da če se bo iz kanalščine plačevalo vzdrževanje ČN na Melincih potem 
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smo že sedaj v izgubi, kdo namreč garantira kontrolo izvajanja tega sklepa, če KS-i kot 
pravne osebe več ne bodo obstajale.  
 
Ferenčak Štefan nima nič proti temu, da Melinčarji ne bi dobili odškodnine, vendar pa naj 
se zadeva temeljito prouči, razišče in naj se pripravi sklep, ki bo realen in smotrn tako za 
občino kot za krajane Melinec.  
 
Gruškovnjak Peter je povedal, da je zadeva res nerodna, vse je  nekako prehitevano. Misli, 
da se je o tem že dogovarjalo, vprašanje je, kdo je na Melincih komu kaj obljubljal.  
 
Župan Milan Kerman je odločno zanikal kakšrne koli obtožbe, da bi on komu kaj obljubljal. 
Na zboru vaščanov na Melincih je obljubil, da bo sklepe predstavil in prebral na seji sveta in 
to je tudi storil. Dogovor, kolikšno odškodnino bo dobila KS Melinci za ČN v svoji vasi, se bo 
dogovorilo, vsako gospodinjstvo pa mora priklop plačati enako. Občinski svet ima legitimno 
pravico, da sprejema sklepe ali pa jih zavrača.  
 
Glede na pobudo Igorja Adžiča, da naj se sedaj obravnava točka dnevnega reda št.   Ker so 
prisotne sestre patronažne službe iz Beltinec, župan Milan Kerman ni sprejel njegovega 
predloga. Prisotne gospe namreč niso bile vabljene na sejo sveta in se točk ne bo prelagalo.  
 
 
AD 4 – Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Beltinci – 
1. obravnava 
 
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš je predstavil vsebino Odloka o načinu izvajanja 
gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 
na geografskem območju Občine Beltinci ter podal pravne podlage za sprejem tega odloka.  
 
Srečko Horvat je prisotne spomnil na nekaj sej nazaj, ko je bila dana pobuda za preverbo 
spoštovanja koncesije za izgradnjo plinifikacije v občini Beltinci, ki je bila podpisana s strani 
Petrol Plini iz Ljubljane.  Ponovno torej meni, da je potrebno to pogodbo tudi preveriti tako 
na komisiji za statutarna vprašanja, kot na odboru za urbanizem, urejanje prostora in 
komunalo.  
 
Pripomb na samo vsebino odloka v prvi obravnavi prisotni niso imeli zato je župan Milan 
Kerman dal predlog odloka na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 13 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 77/IV: 
 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje 
lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina za geografsko območje Občine Beltinci v 1. obravnavi. 
 
 
AD 5 – Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem 
območju Občine Beltinci – 1. obravnava 
 
Tudi ta odlok, kot je v uvodu pojasnil njegovo vsebino direktor občinske uprave, Venčeslav 
Smodiš bo potrebno sprejeti kot nalaga sprememba Energetskega zakona. Tudi ta odlok 
bodo pregledali matični odbori kot pri prejšnji točki dnevnega reda in podajo svoje mnenje 
do druge obravnave. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
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Sklep št. 78/IV: 
 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog Odloka o načinu izvajanja lokalne 
gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega 
plina na območju Občine Beltinci v predloženem besedilu, v prvi obravnavi. 
 
 
AD 6 – Pravilnik o dodeljevanju državnih – pomoči na področju ohranjanja in razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci 
 
Stanko Glavač, predsednik odbora za kmetijstvo je povedal, da se je odbor sestal na svojih 
dveh sejah, na zadnji, ki je bila 19.07.2007 je pregledal vsebino pravilnika ter ga dopolnil v 
smislu nujnosti ukrepov, ki so bistvenega pomena za našo občino in za naše kmetijske 
površine (apnenje tal in strniščni dosevki). Pravilnik, ki je bil pridobljen s strani države je 
zelo okrnjen, saj se le-ta sklicuje na evropske predpise. Odbor torej občinskemu svetu 
predlaga, kot je bilo tudi vneseno v pravilnik – v 8. člen sprejem  tako dopolnjenega 
pravilnika, katerega se potem v potrditev pošlje na ministrstvo.  
 
Prisotni na vsebino pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci niso imeli nobenih pripomb in so glasovali. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje. ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 79/IV: 
 
Občinski svet Občine Beltinci soglaša s vsebino Pravilnika o dodeljevanju pomoči na 
področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci, katerega se 
naj posreduje v priglasitev na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in na 
Ministrstvo za finance v Ljubljano, da podata pozitivno mnenje. Po pridobitvi mnenja 
s strani omenjenih ministrstev bo pravilnik predložen v sprejem občinskemu svetu.  
 
Ob koncu te točke je Stanko Glavač prisotne tudi seznanil, da je odbor za kmetijstvo na svoji 
seji sprejel sklep s katerim se poziva Upravo RS za zaščito in reševanje Murska Sobota da le-
ta čim prej pristopi k popisu škode po suši na območju Občine Beltinci. V času do te seje 
sveta je občinska uprava z dopisom z dne 26.07.2007 na upravo že posredovala dopis o 
trenutni škodi, ki je nastala na kmetijskih površinah kot posledica suše na območju Občine 
Beltinci. Aktivnosti na tem področju so se torej že pričele izvajati.  
 
 
AD 7 – razdelitev sredstev za sofinanciranje programov društev in projektov v Občini 
Beltinci za leto 2006  
 
Občinski svet Občine Beltinci je na svoji 2. redni seji, ki je bila 12.12.2006 sprejela sklep o 
tem, da se umakne z dnevnega reda ta točka zaradi tega, ker po mnenju nekaterih članov 
občinskega sveta gradiva niso obravnavali matični odbori. Sredstva iz proračuna  Občine 
Beltinci društvom zaradi tega niso mogla biti razdeljena v letu 2006. V letu 2007 pa v 
skladu z veljavno finančno zakonodajo razdelitve sredstev društvom tudi ni bilo mogoče 
izvesti, dokler ni bil v mesecu juniju 2007 sprejeti proračun za leto 2007. Župan Milan 
Kerman je v nadaljevanju pojasnil, da je po sprejetju proračuna imenoval komisije, ki so 
pregledale delo komisij imenovanih leta 2006, ki so pripravile predlog razdelitve 
proračunskih sredstev društvom za leto 2006. Komisije so pregledale postopke in delo 
prejšnjih komisij s predlogom razdelitve sredstev društvom. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je 
bil postopek dela prejšnjih komisij pravilen in v skladu z občinskimi pravilniki. Hkrati je bil 
sprejeti sklep, da ostane predlog razdelitve sredstev iz proračuna Občine Beltinci enak kot je 
bil predložen občinskemu svetu Občine Beltinci v sprejem dne 12.12.2006. Občinskemu 
svetu se torej predlaga, da  potrdi predloge razdelitve sredstev a programe  
društev in projektov, kot so bili predlagani s strani strokovnih komisij. 
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Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 80/IV:  
Iz občinskega proračuna Občine Beltinci za leto 2007 se razdelijo finančna sredstva za 
sofinanciranje programov društev in projektov po predloženem razdelilniku za leto 2006 in 
sicer: 
 
a) KULTURNA DRUŠTVA IN PROJEKTI skupaj: 18.068,80 €    ali 4.330.000,00 SIT 
 
1. KUD GANČANI     834,59 €  200.000,00 SIT 
2. KUD MELINCI     1.043,24 €  250.000,00 SIT 
3. KUD DOKLEŽOVJE     625,94 €  150.000,00 SIT 
4. DKLI IŽAKOVCI     1.669,17 €  400.000,00 SIT 
5. KUD LIPOVCI     1.669,17 €  400.000,00 SIT 
6. KUD BELTINCI     8.554,50 €  2,050.000,00 SIT 
7. KUD LIPA      1.043,24 €  250.000,00 SIT 
8. DRUŠTVO AQUILA LIPOVCI    1.669,17 €  400.000,00 SIT 
9. KUD BRATONCI     959,78 €  230.000,00 SIT 
 
 
b) TURISTIČNA DRUŠTVA:   skupaj: 8.345,88 € ali  2.000.000,00 SIT 
 
1. TD GANČANI    1.001,51 €  240.000,00 SIT 
2. TD MELINCI     1.168,42 €  280.000,00 SIT 
3. TD DOKLEŽOVJE     /   / 
4. TD IŽAKOVCI    1.251,88 €  300,000,00 SIT 
5. TD LIPOVCI     1.377,07 €  330.000,00 SIT 
6. TD BELTINCI    1.168,42 €  280.000,00 SIT 
7. TD LIPA     1.001,51 €  240.000,00 SIT 
8. TD BRATONCI    1.377,07 €  330.000,00 SIT 
 
 
c) SOCIALNI IN ZDRAVSTVENI PROGRAMI IN PROJEKTI skupaj. 5.007,56 € ali 1.200.000,00 SIT 
 
1. SLOV. DRUŠTVO ZA CELIAKIJO POMURJE   333,84 € 80.000,00 SIT 
2. MEDOBČ. DRUŠTVO INVALIDOV M.SOBOTA  375,57 € 90.000,00 SIT 
3. MEDOBČ. DRUŠTVO SLEPIH IN SLAB.M.SOBOTA  333,84 € 80.000,00 SIT 
4. RDEČI KRIŽ OZ MURSKA SOBOTA    1.418,80 € 340.000,00 SIT 
5. ŽUPNIJSKA KARITAS DOKLEŽOVJE   333,84 € 80.000,00 SIT 
6. ŽUPNIJSKA KARITAS BELTINCI    1.251,88 € 300.000,00 SIT 
7. SKUPINE ZA SAMOPOMOČ SEKCIJ BELTINCI  333,84 € 80.000,00 SIT 
8. DRUŠTVO MED.SESTER (DMSZT) POMURJA  333,84 € 80.000,00 SIT 
9. DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA  292,11 € 70.000,00 SIT 
10. DRUŠTVO KORAK NAPREJ BELTINCI   /  / 
 
 
d) DRUGA DRUŠTVA    skupaj:  6.259,43 €  ali  1.500,000, SIT 
 
1. DRUŠTVO UPOKOJENCEV MELINCI   333,84 € 80.000,00 SIT 
2. KOLESARSKI KLUB TIM MLIN BELTINCI   1.251,88 € 300.000,00 SIT 
3. DRUŠTVO GOJITELJEV MALIH ŽIVALI BELT.  417,30 € 100.000,00 SIT 
4. DPM DOKLEŽOVJE      834,59 € 200.000,00 SIT 
5. KZZ UDEL. NOB BELTINCI     208,65 € 50.000,00 SIT 
6. DIMEK BELTINCI      1.460,53 € 350.000,00 SIT 
7. DRUŠTVO SLAVČEK BELTINCI    635,94 € 150.000,00 SIT 
8. DILI LOGOS IŽAKOVCI     312,97 € 75.000,00 SIT 
9. DRUŠTVO ČOLNARJEV DOKLEŽOVJE   312,97 € 75.000,00 SIT 
10. DRUŠTVO UPOKOJENCEV BELTINCI   500,76 € 120.000,00 SIT 
 
Komisija za statutarna in pravna vprašanja naj takoj pristopi k pregledu veljavnih pravilnikov 
za dodelitev sredstev društvom in pripravi eventualnih novih in pripadajočih meril za 
vrednotenje programov.  
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Župan Milan Kerman je po sprejetju sklepa prisotne povprašal, naj povedo, kako se bodo 
sredstva razpisala za leto 2007, glede na to, da pravilniki niso bili spremenjeni do sedaj. 
Sicer je bila to že pobuda od prej, da naj se pripravijo novi. S tem se bo ukvarjala statutarna 
komisija. Glede na to, da je minila že polovica leta 2007 in glede na to, da so postopki (torej 
razpisi daljši) je vprašanje, če je smiselno iti v spremembo pravilnikov za sredstva v tem letu. 
Prisotni so se strinjali, da bi se naj novi pravilniki pripravili za leto 2008 in za naprej tudi 
merila, letos pa naj še ostane delitev sredstev po teh veljavnih. 
 
Peter Gruškovnjak  je poudaril, da je komisija, ki je pregledala dotacije in delo prejšnjih 
komisij za sredstva v letu 2006 sprejela ugotovitev, da bo potrebno pravila na novo pripraviti 
ter da naj društva (TD-ji in KUD-i) podatke o stanjih na svojih računih. Poleg tega obstaja 
tudi pobuda, da naj bi ZTK prevzel pokroviteljstvo in »nadzor« nad društvi, saj le-ta najbolj 
vidi, kako društva delujejo.   
Srečko Horvat je mnenja, da naj potem, če bo zahtevano posredovanje stanja na računih, to 
storijo tudi druga društva, ki jih tudi občina financira ne le TD-ji in KUD-i. 
 
Valerija Žalig je povedala, da zahtevanje teh podatkov ni potrebno, saj ima vsak občan, ki to 
želi te podatke na vpogled na internetu. Je pa tudi res, da imajo društva različne programe 
in vedno morajo imeti neko rezerv, ker drugače velikih prireditev v občini ne bi bilo, če teh 
»zlatih« rezerv društva ne bi imela. Kontrola nad sredstvi pa itak obstaja in sicer so to 
programi in zaključni računi, ki jih društva morajo posredovati in ki so verodostojni. 
 
Martin Virag pa postavlja vprašanje, kaj se s tem želi doseči, saj društva pri razpisu morajo 
predložiti zaključne račune društev, tako da če obstaja potreba po teh podatkih, se naj 
zahteva vključi v pravilnike. Kot je v nadaljevanju še pojasnil si  nekatera društva denar 
mogoče na računih varujejo za večje projekte, zato jih ne porabijo, če pa je namen tega, da 
naj bodo društva denar trošila, da bodo potem jih lahko spet pridobila,  pa naj se kar pove.  
 
Peter Gruškovnjak je dejal, da se vidi, kako so društva različno tretirana in ne dobijo 
enakega deleža sredstev. V nekem primeru občina odkupi zemljišče in je to že njen vložek v 
društvo, potem spet po drugi strani posodi občina društvu občinski šotor zastonj in tudi to 
lahko rečemo vložek občine. Na eni od sej njegovega odbora za družbene dejavnosti je bilo že 
iznešeno, da se sredstva na računih naj ne bi akumulirala ter da jih naj ne bi uporabljali 
samo za kakšne svoje interne izlete in podobno. Akumulacija sredstev pa še posebej ni 
zaželjena sedaj ko se v občini gradi kanalizacijsko omrežje.  
 
 
AD 8 – podelitev koncesij na področju splošne medicine v Občini Beltinci 
 
Župan Milan Kerman je povedal, da je bila ta točka dnevnega reda umaknjena na prejšnji 
seji sveta, zato pa se jo sedaj uvršča ponovno, saj je tudi matični odbor na svoji seji 
pregledal pogodbo o koncesiji, opravljeni so bili razgovori z prosilci-zdravniki.  
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš je povedal, da tega ne bi bilo potrebno uvrščati 
na dnevni red seje sveta, saj bi župan lahko sam podelil koncesije oz. podpisal pogodbe, 
vendar pa se je odločil, da sprejme sklep občinski svet.  
 
O podrobnosti sej odbora je podal poročilo predsednik Peter Gruškovnjak, ki je pojasnil 
dopolnitve v pogodbi o podelitvi koncesije. Izrednega pomena namreč je, da občanom oz. 
zavarovancem ne sme biti zmanjšan standard zdravstvene oskrbe, koncesionarji morajo 
zagotoviti zdravstveno oskrbo v Zdravstveni postaji Beltinci od 06. do 20.00 ure od 
ponedeljka do sobote v času, ki ga ne pokriva dežurna služba javnega zavoda. Napotitve na 
laboratorijske preiskave se ne sme zmanjšati oz. ne sme se varčevati pri laboratorijskih 
preiskavah, realizirati jih morajo tokom leta vsaj do višine, ki jo priznava zdravstvena 
zavarovalnica v strukturi glavnine V pogodbi se mora tudi definirati kaj pomeni izraz 
»strokovni team«, ki ga more ob sebi imeti zdravnik, da lahko normalno izvaja svojo 
dejavnost ter mora biti navedeno tudi kdo in kako bo izvajal kontrolo nad izvajanjem 
koncesijske pogodbe. 
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Martin Virag je sicer bil zaprošen, da se pri tej točki ne oglaša, vendar pa ne more mimo 
svojega prepričanja, da je javno zdravstvo v Sloveniji dobro organizirano in da je tudi dobro. 
S tem, ko damo koncesijo zdravnikom  v naši občini ne bomo nič pridobili. Meni, da bodo 
naši ljudje zaradi tega dobili še manj, kod doslej. Sicer pa bo čas svoje pokazal. Res bi mu 
bilo žal za vsakega zdravnika, ki bi iz naše občine odšel ven, vendar pa kvaliteta sredstev na 
račun velikega ali manjšega števila pacientov tisto, kar mora odtehtati svoje. Glede 
nevarčevanja pri laboratorijskih izvidih, to pa je po njegovem mnenju nekaj čisto drugega, 
pogreša v tej pogodbi tudi specialistične preglede, na katere zdravniki privatniki ravno ne 
hočejo pošiljati svojih pacientov, o tem pa ni nihče razmišljal. Iz spoštovanja do svojih 
volilcev ne bo glasoval proti podelitvi koncesije, vendar pa se bo glasovanja vzdržal, po 
njegovem mnenju ko se bo zdravstvo v Beltincih privatiziralo s tem ne bomo na dolgi rok nič 
dobrega naredili za svoje občane.  
 
Valerija Žalig je povedala, da dobro pozna zdravnike, ki so zaprosili za koncesijo, vendar pa 
bi morali v občini oz. v naši zdravstveni postaji imeti vsaj enega, ki bi bil iz javnega sektorja. 
Poleg tega je nujno, da bo 24 –urno zdravstveno varstvo za naše občane v Beltincih 
zagotovljeno, pri glasovanju se bo zdržala. 
 
Ob koncu razprave je župan Milan Kerman najprej dal na glasovanje predlog sklepa, da se v 
pogodbe o podelitvi koncesije na področju splošne medicine v Občini Beltinci vnesejo vse 
zahteve Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 81/IV: 
V pogodbe o podelitvi koncesij na področju splošne medicine v Občini Beltinci se 
vnesejo vse zahteve Odbora za družbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
Ob koncu te točke je bil na glasovanje podan še predlog sklepa, ki ga je pripravila pri tej 
točki dnevnega reda občinska uprava.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 12. 
 
Sklep št. 82/IV: 
 
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se podeli koncesije na področju 
splošne medicine v Občini Beltinci gospe Eriki Zelko, dr. med. spec., roj. 10.03.1968, 
stanujoča Črenšovci, Otroška ul. 29, 9232 Črenšovci, gospodu Deanu Kövešu, dr. 
med., spec., roj. 01.06.1961, stanujoč Kupšinci št. 52/b ter gospodu Ivanu Neratu, dr. 
med. spec, roj. 15.07.1954, stanujoč Veržej, Ul. bratstva in enotnosti 21 za dobo petih 
let. Za podpis pogodb o koncesiji omenjenim zdravnikom se pooblašča župana Občine 
Beltinci, Milana Kermana. 
 
Peter Gruškovnjak je po končanju te točke dnevnega reda predlagal, da se seja prekine in se 
nadaljuje drugič, ker je preteklo že 5 ur . Vendar pa je župan Milan Kerman obrazložil, zakaj 
meni da se naj seja nadaljuje, s čimer so se prisotni strinjali. Seja se nadaljuje.  
 
AD 9 – Podelitev koncesije na področju zdravstvene nege na domu 
 
Smodiš Venčeslav je povedal, da je Agencija za dolgotrajno oskrbo na domu Beltinci, Cvetno 
naselje 6 z vlogo v mesecu marcu 2007 med drugim zaprosila tudi za podelitev koncesije za 
opravljanje zasebne dejavnosti na področju socialnega varstva na območju Občine Beltinci 
in sicer na področju storitev pomoči družini na domu in storitev socialnega servisa. 
Direktorica omenjene agencije – zavoda je Marjeta Močnik, dipl. med. sestra iz Beltinec, 
Cvetno naselje 6. v mesecu juliju je občinska uprava prejela dopis Zavoda sv. Cirila in 
Metoda iz Beltinec, iz katerega je razvidno, da je tudi navedeni zavod preko katerega se bo 
izvajalo institucionalno varstvo v Domu starejših v Beltincih zainteresirano za izvajanje te 
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storitve.  Po podatkih Centra za socialno delo Murska Sobota, ki izvaja za občino Beltinci to 
storitev je bilo v aprilu mesecu leta 2007 le 7 upravičencev te pomoči.  Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Ljubljana je podalo pozitivno mnenje k podelitvi koncesije za opravljanje 
zdravstvene nege na domu. Vlagateljica je zaprosila za mnenje tudi Socialno zbornico k 
podelitvi koncesije – Ministrstva za zdravje za opravljanje navedenih socialno-varstvenih 
storitev, ki pa ga le-ta do sedaj še ni prejela. Občinskemu svetu Občine Beltinci se predlaga 
sprejem pogojnega sklepa, da se koncesija podeli v primeru pridobitve pozitivnega mnenja 
Ministrstva za zdravje.  
 
Župan Milan Kerman je še dodal, da je Zdravstveni dom Murska Sobota podal negativno 
mnenje k podelitvi koncesije za opravljanje zasebne dejavnosti na tem področju, svoje 
obširno mnenje  pa je podala tudi vodja  patronažne službe v Beltincih, gospa Martina 
Horvat, dipl.med. sestra. O tem je razpravljal na svojih dveh sejah tudi odbor za družbene 
dejavnosti, kjer je bila prisotna tudi prosilka koncesije, gospa Močnik Marjeta.  
 
Peter Gruškovnjak je v uvodu pojasnil, da je to področje zelo občutljivo, potrebe po tej 
storitvi pa so na terenu čedalje večje, kar ni nobena skrivnost in česar se vsi zelo zavedamo. 
Koliko je pa pri tem razlogov za in proti, o tem pa se ne bo sodilo. Dejstvo je, da zadeve na 
področju zdravstva nekako niso usklajene in da se prehiteva. Javna služba, ki doslej pokriva 
to področje, bi sedaj prešla v privatni sektor in pomembno je, da se zadeve sinhronizirajo na 
terenu samem. Torej vse te službe se morajo uskladiti, ne sme prihajati do nezdrave, 
nelojalne konkurence, kar ni smiselno in kontradiktorno dejstvo, da se grozi z odpusti tistih, 
ki so v javnem sektorju še zaposleni. Trg je namreč prosto odprt, vloga je sicer za opravljanje 
te dejavnosti samo ena, mogoče če bi bila še kaka ali dve, bi bila konkurenca večja, razprave 
še bolj širše. Na odboru za družbene dejavnosti, kot je župan že povedal, so razpravljali o tej 
tematiki in so bila mnenja članov odbora deljena, a ni sprejel nobenega sklepa, ampak je 
prepustil v odločitev občinskemu svetu. 
 
Župan Milan Kerman je pojasnil na vprašanje Petra Gruškovnjaka zakaj ni gospe Močnikove 
na nocojšnji seji. Na matičnem odboru tako ali tako prisotna, zadeve so bile tudi od strani 
patronažne službe dobro obrazložene, odbor pa bi stališče do tega zavzeti. 
Valerija Žaligje povedala, da se strinja s Petrom Gruškovnjakom. Spoštuje delo patronažne 
službe, res pa je da zavod ne bi dal razpisa na trg, če potreb na terenu tovrstnih ne bi bilo. 
Če omenjena podelitev koncesije ne predstavlja nobenih stroškov za občino, naj se sami  
občani odločijo, kje bodo tovrstno pomoč iskali.  
 
Martin Virag meni da je to razpis zavarovalnice in sprašuje se, kaj bomo pridobili s privatno 
patronažno službo, če boo podelili tudi za to področje koncesijo. Namreč živimo v času, v 
katerem ima čedalje večjo vlogo denar in vprašanje je, če se bo na tem področju delalo vse 
po predpisih in ali se bo kaj privarčevalo. Pozdravlja konkurenco, če se bo kdo pojavil, da bo 
to delo opravljal, ne strinja pa se s tem, da bi se zaradi tega druga služba ukinila, torej da bi 
se državni sektor zaradi privatnega ukinil. Meni, da bi dejansko morali še malo s tem 
počakati, da se naredijo kontrole za spremljanje kakovosti in pravilnosti dela. Ko se enkrat 
da nekaj privat, vprašanje je, kdo bo potem to kontroliral oz. nadziral. Socialo smo imeli v 
Sloveniji med najboljšimi, sedaj pa se lahko bojimo da bo za siromake najslabše in bomo še 
to, kar je bilo dobro lahko zgubili.  
 
Po razpravi je župan Milan Kerman podal v glasovanje pogojni sklep, s katerim se podeli 
koncesija gospe Močnik Marjeti ob izpolnjevanju pogojev za določeno dobo (5-ih let) za 
opravljanje zasebne dejavnosti na področju zdravstvenega varstva na območju Občine 
Beltinci in sicer na področju zdravstvene nege na domu kot javne službe,  če ji bo dano 
pozitivno mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pozitivno mnenje 
Ministrstva za zdravje in v kolikor to za občino nebo imelo nobenih finančnih obveznosti. S 
koncesijsko pogodbo po izdani odločbi o podelitvi koncesije bodo med koncedentom Občino 
Beltinci in koncesionarko Agencijo za dolgotrajno oskrbo na domu Beltinci urejeno razmerje 
v zvezi z opravljanjem te dejavnosti.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 8, PROTI: 1. 
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Župan po ugotovitvi izida glasovanja, glasovanje ponovi z pozivom svetnikov k prijavi za 
glasovanje. Prijavilo se je za glasovanje 9 svetnikov. ZA: 8, PROTI: 1. 
 
Iz ponovnega glasovanja izhaja, da predlog sklepa ni bi sprejeti (ne ob prvotni kot tudi ne ob  
ponovni izvedbi glasovanja. 
 
Sklep št. 83/IV: 
 
1. Agenciji za dolgotrajno oskrbo na domu Beltinci, Cvetno naselje št. 06, katere 

direktorica je Marjeta Močnik, se ob izpolnjevanju pogojev za določen čas (5 let) ne 
podeli koncesija za opravljanje zasebne dejavnosti na področju zdravstvenega 
varstva na območju Občine Beltinci in sicer na področju zdravstvene nege na domu 
kot javne službe, če ji bo podano pozitivno mnenje Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in pozitivno soglasje Ministrstva za zdravje in v kolikor to za 
Občino Beltinci ne bo imelo nobenih finančnih obveznosti.  

2. S koncesijsko pogodbo, po izdani odločbi o podelitvi koncesije, bodo med 
koncedentom (Občino Beltinci) in koncesionarko (Agencijo za dolgotrajno oskrbo 
na domu Beltinci) urejena razmerja v zvezi z opravljanjem zasebne dejavnosti na 
področju zdravstvenega varstva na območju Občine Beltinci in sicer na področju 
zdravstvene nege na domu. 

 
 
AD  10  - Izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu 
 
Agencija za dolgotrajno oskrbo na domu Beltinci je z vlogo v mesecu aprilu leta 2007 tudi 
zaprosila za podelitev koncesije za opravljanje zasebne dejavnosti na področju izvajanja 
socialno varstvenih storitev pomoč družini na domu, ki ni enak negi na domu, o čemer je 
bilo govora pri prejšnji točki dnevnega reda, je v uvodu pojasnil direktor občinske prave, 
Venčeslav Smodiš. Iz vloge je razvidno, da bi dejavnost obsegala prvo socialno pomoč, 
gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in osnovnih življenjskih 
potrebah,  pomoč pri ohranjanju socialnih stikov ter storitve svetovanja in učenja. 
Vlagateljica je zaprosila tudi za mnenje Sociale zbornice k podelitvi koncesije za opravljanje 
navedenih socialno-varstvenih storitev, ki pa ga do sedaj tudi še ni prejela.  
 
Na začetku se je izvajala socialno varstvena storitev pomoč družini na domu znotraj 
občinske uprave. Je pa občina v skladu z veljavnim odlokom prenesla po določenem času v 
celoti izvajanje javne službe pomoč družini na domu na Center za socialno delo Murska 
Sobota, kar je bilo za občino ceneje. Tudi za leto 2007 je med Centrom in občino že 
sklenjena pogodba o izvajanju teh storitev. Po podatkih Centra za socialno delo Murska 
Sobota je bilo v mesecu aprilu 2007 7 upravičencev pomoči družini na domu. Pripomb na 
delo sedanjega izvajalca centra s strani upravičencev oz. njihovih svojcev ni bilo. 
Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme sklep, da se 1.1.2008 naprej javna služba 
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu  izvaja na podlagi koncesije.  
 
Regina Sraka je povedala, da je 7 upravičencev, ki se jim nudi pomoč na domu prenizka 
številka. Po krajevnih skupnostih bi morali imeti komisije ali pa bi občina naredila seznam 
pomoči potrebnih, saj jih je v občini dosti več. Na terenu bi bilo potrebno ugotoviti dejansko 
stanje in presenečeni bi bili, koliko je takih občanov, ki pomoč nujno rabijo pa ne upajo ali 
pa ne vedo kam se morajo obrniti da bi tovrstno pomoč dobili.  
 
Župan Milan Kerman je glede predloga Regine Sraka pojasnil, da je Center za socialno delo 
tisti, ki opravi prvi pregled, ki določi če je prosilcu pomoč zares potrebna, saj občina kot tudi 
ne KS nista za to strokovno usposobljeni.  
 
Po razpravi je bil na glasovanje dani predlog sklepa. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
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Sklep št. 84/IV: 
 
Občinski svet Občine Beltinci soglaša s tem, da se od 01.01.2008 naprej javna služba 
socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu izvaja na podlagi koncesije. V ta 
namen občinska uprava pripravi akt za podelitev koncesije za izvedbo pomoči družini 
na domu, ki ga sprejme občinski svet in s katerim se določi obseg storitev, krajevno 
območje izvajanja storitev, število ali obseg koncesij, ki se bo podelil koncesionarju, ki 
bo izpolnjeval pogoje.  
 
 
AD 12 – Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Beltinci za leto 2007 
 
V skladu z določili  Zakona o javnih financah informira oz. poroča župan občinskemu svetu 
o polletni realizaciji proračuna Občine Beltinci za leto 2007, je v uvodu pojasnil župan Milan 
Kerman. 
 
Besedo je dobil računovodja, Štefan Činč, ki je prisotnim podal podrobno poročilo o polletni 
realizaciji proračuna Občine Beltinci za leto 2007.  
 
V nadaljevanju je bil prisotnim predstavljen razdelilnik sredstev za politične stranke in 
skupine, ki so zastopane v občinskem svetu glede na doseženo število glasov, na zadnjih 
volitvah novembra 2006 – letna kvota znaša 5,516 € na glas. 
 
Ob koncu je bil na glasovanje podani predlog razdelitve sredstev političnim strankam, listam 
in svetniškim skupinam zastopanim v Občinskem svetu Občine Beltinci za mandatno 
obdobje 2007-2010. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 2. 
 
Sklep št. 85/IV: 
 
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje razdelilnik sredstev političnim strankam, 
listam in svetniškim skupinam zastopanim v Občinskem svetu Občine Beltinci v 
mandatnem obdobju 2007-2010. 
 
Petra Gruškovnjaka zanima, zakaj prisotni še vedno niso prejeli poročila o notranjem 
revidiranju poslovanja Občine Beltinci za leto 2006.  
 
Župan Milan Kerman je povedal, da poslovanje za leto 2006 pregleduje tudi Nadzorni odbor 
Občine Beltinci, ki bo pregledal tudi pričujoče revizijsko poročilo in bo podal svoje poročilo 
na sejo sveta.  
 
 
 
 
AD 13 – Imenovanje predsednika in članov upravnega odbora Razvojnega sklada 
Občine Beltinci 
 
Peter Dugar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prisotne 
seznanil, da je 20. junija 2007 potekel mandat Upravnemu odboru Razvojnega sklada 
Občine Beltinci in na podlagi določil Odloka o ustanovitvi Razvojnega sklada Občine Beltinci 
je potrebno imenovati nove člane in tudi predsednika. Komisija je na podlagi poziva, ki ga je 
poslala vsem političnim strankam in samostojnim svetnikom in listam na svoji 7. redni seji 
komisije sprejela sklepe, ki jih predlaga v sprejem občinskemu svetu. Za predsednika UO 
Razvojnega sklada Občine Beltinci se predlaga Jožeta Dominka, Lipa 165/a, 9231 Beltinci. 
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ZA člane UO pa Slavka Pivarja, Lipovci 10, Baša Antona, Melinci 3/b, Tratnjek Marjana, 
Bratonci 36 in Horvat Viljema, Sončna 2, Dokležovje. Vsi predlagani kandidati ustrezajo oz. 
izpolnjujejo pogoje za imenovanje v UO Razvojnega sklada Občine Beltinci. 
 
Po uvodnih besedah predsednika komisije je župan Milan Kerman dal na glasovanje predlog 
za imenovanje predsednika UO Razvojnega sklada Občine Beltinci. 
 
Prisotni niso imeli pripomb in so glasovali. Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov 
občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 86/IV: 
  
Za predsednika UO Razvojnega sklada Občine Beltinci se imenuje Jože Dominko, Lipa 
165/a, 9231 Beltinci. 
 
V nadaljevanju so prisotni še glasovali o članih UO Razvojnega sklada Občine Beltinci in 
sicer. Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 13 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 87/IV: 
 
Za člane UO Razvojnega sklada Občine Beltinci se imenujejo: Pivar Slavko, Lipovci 
100, Baša Anton, Melinci 3/b, Tratnjek Marjan, Bratonci 36, Horvat Viljem, 
Dokležovje, Sončna 2. 
 
Pri tej točki dnevnega reda je predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Peter Dugar še povedal, da je pod točko razno na njihovi takratni 7. redni seji, ki 
je bila 02.07.2007 bila podana pobuda s strani člana komisije Srečka Horvata o tem, da naj 
komisija za statutarna in pravna vprašanja  občinskega sveta preveri zakonitost izvolitve 
članov v Uredniški odbor občinskega informativnega glasila na podlagi 7. člena Odloka o 
občinskem javnem glasilu.  
 
 
AD 14 – Razno  
 
1.Vloga KS Lipa – 7. svetovni festival praženega krompirja 
Svet KS Lipa je na Občinski svet Občine Beltinci naslovil prošnjo za donatorstvo ob izvedbi 
7. svetovnega festivala praženega krompirja, ki se bo letos odvijal v KS Lipa in sicer 8. 
septembra 2007. Kot finančno pomoč pri tem velikem projektu prosi KS Lipa sredstva v 
višini 8.000,00 €. 
 
Štefan Ferenčak je povedal, da je ta festival svetovnega značaja in ta dogodek mora občina 
kar najbolje izkoristiti za svojo promocijo. 
 
Stanko Glavač je dejal, da to ni tako mali znesek, kot prosijo.  
 
Ivan Mesarič pa poudarja, da je to enkratna priložnost tako za KS Lipa kot za celotno 
občino, ki jo je treba izkoristiti. Vendar pa meni, da so v KS-u vešči, da bodo poiskali tudi 
kakšne sponzorje in sredstva poskušali pridobiti tudi iz drugih naslovov. Higienična cifra za 
podporo temu projektu je po njegovem mnenju 4.000,00 €. 
 
Valerija Žalig je dejala, da je tudi sama v organizacijskem odboru pri pripravi tega festivala, 
pomaga tudi pri izvedbi folklornega festivala, ki se je ravno uspešno zaključil ta vikend in 
meni, da glede na to, da ve kako veliki stroški so za samo pripravo take prireditve, vseeno pa 
je nekako v nerodnem položaju sama, da bi potrdila tako velik znesek, ko se za izvedbo 
festivala v Beltincih ni iz proračuna namenilo toliko sredstev. Strinja se s polovičnim 
zneskom, kot ga je predlagal Ivan Mesarič, vendar pa bo potrebno tudi povedati, kje vzeti iz 
katere postavke.  



 16 

 
Po razpravi je bilo ugotovljeno, da sta podana 2 predloga – dva zneska sredstev kot dotacija 
za izvedbo festivala. Župan Milan Kerman je podal oba na glasovanje. 
 
a. predlog za dodelitev 8.000 evrov sredstev kot dotacija za izvedbo festivala praženega 
krompirja. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 9 članov občinskega sveta iz česar izhaja da o tem 
predlogu sklepa člani občinskega sveta ne morejo glasovati. 
 
b. predlog za dodelitev 4.000 evrov sredstev kot dotacija za izvedbo festivala praženega 
krompirja. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA:  16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 88/IV: 
 
Krajevni skupnosti Lipa se nameni iz občinskega proračuna za izvedbo 7. svetovnega 
festivala praženega krompirja, ki se bo odvijal 8. septembra 2007 sredstva v višini 
4.000 evrov.  
 
2.prisotni so prejeli v vednost pisni odgovor – možnosti (variante) sodelovanja Občine 
Beltinci pri izgradnji Doma starejših v Beltincih: ali odkup postelj, sodelovanje kot partnerji 
v firmi DOUM d.o.o. Beltinci. Na dopis je Župnijski urad že podal odgovor, ki ga je župan 
prejel šele 30.07.2007 in ga je potrebno še proučiti.  
 
3. Ministrstvo za kmetijstvo poziva oz. vabi vse v njihov razstavni prostor na osrednjem 
slovenskem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni.  
 
4. Peter Gruškovnjak je spomnil na zapisnik 5. seje sveta KS Melinci, kjer na koncu lepo 
piše, da župan Milan Kerman seznanil občinski svet z njihovimi sprejetimi sklepi in 
zahtevami ter jih podal v obravnavo in sprejem ter tako nima časa, da bi koga sovražil. 
Župan Milan Kerman mu je odgovoril, da ni bilo nikomur nič obljubljeno in se zelo dobro 
zaveda svojih besed, tako da je naredil točno kot je bilo na občnem zboru takrat na Melincih 
zahtevano. 
 
5. Stanko Glavač je podal predlog, saj na Panonski ulici – nasproti stanovanjskega bloka 
nasproti  stanovanjske hiše Majcerič Rozvite ni nameščeno ogledalo, zato prosi, da se le-to 
čim prej namesti. 
 
6. Martin Duh je ponovno povedal, kar je bilo že večkrat povedano zapisano pa ne, da se ne 
razpravlja oz. ne izvaja zadeva NK Melinci, ki so v lanskem letu praznovali 30 obletnico, dali 
vlogo za sponzorstvo, praznovanje je minilo, niso pa dobili nič. Vendar pa je župan Milan 
Kerman povedal, da so dobili zastonj v najem šotor za svojo prireditev, ki so jo imeli v 
počastitev svoje okrogle obletnice in tudi to je lahko šteti kot dotacijo občine. Nadalje pa ga 
zanima kako daleč je urejena zadeva glede ceste Beltinci-Bistrica, ki je bila zgrajena pred  8 
leti oz. da naj sej o čim prej uredi.   
 
 
AD 15 - Pobude in vprašanja  
 
Peter Dugar je podal pobudo v imenu KS Melinci in v imenu KS Dokležovje. V teh dveh KS-
ih imajo še vedno svoje lastno vodovodno zajetje in v teh sušnih mesecih, ki vladajo v tem 
koledarskem letu namreč obstaja velika bojazen, da bo vode kar naenkrat zmanjkalo. 
Predlaga, da se jih oboje priklopi na občinski vodovod.  
 
Ivan Mearič in Jožef Erjavec sta kot svetnika prejela dopis KS Lipovci s katerim ju prosijo, 
da preberejo dopis na seji sveta. Namreč dopis vsebuje sklepe in pobude, ki s strani Občine 
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Beltinci  niso bili realizirani  (dopis se preda v hrambo v občinski arhiv)  in sicer: napisna 
izvozna tabla Beltinci se naj na izvozi z avtoceste zamenja z izvozno tablo Lipovci, obstoječi 
podvoz na poljski cesti se naj poglobi do mere, da bo prevozen za vso kmetijsko 
mehanizacijo (vključno z kombajni). Pobude iz tekočega mandata: na Občino se posreduje 
predlog za postavitev vsaj dveh prometnih otokov na občinski cesti Bratonci-Gančani skozi 
Lipovce, občina naj naroči izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo kolesarske steze od 
»križa« do prvih lipovskih hiš, na občino se posreduje pobudo za zagotovitev sredstev  v 
proračunu za leto 2008 za namene postavitve doprstnega kipa ob 100. obletnici rojstva 
slikarja Karla Jakoba, poda se pobuda za celovito rešitev zagotovitve ustreznega načina 
zbiranja in odlaganja odpadkov – zbirni center.  
 
Srečka Horvata zanima, do kdaj naj bi komisija za statutarna in pravna vprašanja uredila 
oz. preverila zakonitost o imenovanju članov v Uredniški odbor glede 7. člena iz odloka, ki 
pravi, da morajo biti v odboru zastopane vse politične opcije, ki so zastopane v občinskem 
svetu. Rok bo do konca avgusta 2008, mu je odgovor podal župan Milan Kerman. 
 
Svetnik Simon Horvat ga je tudi prosil, da naj pri tej točki dnevnega reda te seje prebere 
pobudo, s katero naj se pristopi k zbiranju podatkov (fotografije ali video posnetki) med 
gradnjo vodovarstvenega nasipa na območju občin ob naselju Dokležovje, zaradi trajnega 
arhiva in pa tudi morda predvajanja na internem kanalu, saj se mu zdi zanimiva gradnja 
tako za občane kot tudi za CZ in GZ, kajti takšne gradnje obrambnega nasipa na našem 
območju dolgo več ne bo. Prav tako bi bilo smiselno izdelati enako dokumentacijo med 
gradnjo avtoceste na območju občine. Prav tako smatra, da je sedaj pravi trenutek, saj sta 
obe gradbišči v vseh fazah gradnje (zatečeno stanje, izkopi, nasutja in končna faza zatravitev 
brežin). Ob koncu gradnje pa bi bilo prav, da bi za arhiv ter za zanamce pridobili od 
izvajalcev tehnične podatke o izvedbi in vgrajenih materialih. 
 
Igor Adžič je podal na izvajanje Srečka Horvata repliko – namreč kot predsednik komisije za 
statutarna in pravna vprašanja se je prvič seznanil s to nezakonitostjo glede uredniškega 
odbora informativnega glasila, zagotavlja pa, da bo to pridobil tudi ustrezno strokovno 
mnenje in bo zadeva obravnavana na prvi naslednji seji komisije.  
Nadalje pa ga zanima zakaj še vedno ni izveden sklep s katerim naj bi se KS Beltinci vrnilo 
lastništvo nad kulturnim domom v Beltincih. Sklep je veljaven in lastništvo se lahko prenese 
na krajevno skupnost. 
 
Peter Gruškovnjak je opozoril na sobotni članek v časopisu Delo glede stanja z našim 
beltinskim gradom. Nikakor se namreč ne sme dovoliti, da bi denacionalizacijski upravičenci 
dobili beltinski grad v naravi nazaj, nekako moramo zaščititi to nepremičnino, ki je zelo 
dragocena za naše območje. Poleg tega je grad duša in srce naše občine kot je to tudi s svojo 
edinstvenostjo botanični park. Že je tudi pred kratkim predlagal, da bi se tudi lahko v parku 
postavilo obeležje ob priključitvi Prekmurja k Sloveniji.  
 
Stanko Glavač ponovno postavlja vprašanje glede namestitve ulične razsvetljave na Ravenski 
ulici, kar še vedno ni urejeno. 
 
Štefan Ferenčak je povedal, da je prišla do njih pobuda od strani občanov, da naj župan 
organizira sprejem tudi za študente – diplomante v naši občini, kot je to že nekaj let praksa 
tudi v drugih občinah.  
 
Ker prisotni niso imeli več nobenih predlogov, je župan Milan Kerman prešel na obravnavo 
zadnje točke dnevnega reda in sicer je prosil za izključitev prenosa za javnost. 
 
Seja se zapre za javnost 
 
 
AD 15 – Predlogi za priznanja Občine Beltinci, ki bodo podeljena v letu 2007 
 
Predsednica komisije za priznanja, odlikovanja in nagrade, Regina Sraka je povedala, da je 
komisija na podlagi sklepa občinskega sveta iz prejšnje seje o številu priznanj, ki naj bi se 
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jih podelilo ob letošnjem občinskem prazniku 17. avgustu. V časopisu Vestnik je bil 
objavljen razpis za podelitev priznanj, na katerega je prispelo 8 predlogov. Komisija je po 
pregledu vseh prispelih predlogov sprejela sklep, da se za prejemnika plakete predlaga 
podjetje KLIMA FORJAN iz Melinec, za prejemnike treh priznanj pa Vrtec Beltinci, Nikolaj 
Szepessyi iz Beltinec in Ljudske pevke »Večernice« iz Beltinec. 
 
Igor Adžič je predlagal drugi sklep v sprejem in sicer da naj bo prejemnik plakete v tem letu 
Nikolaj Szepessyi, Klima Forjan pa naj dobi letos priznanje. Dr. Szepessyi namreč si zasluži 
plaketo glede na to, koliko je z otvoritvijo stalne razstave v beltinskem gradu doprinesel k 
prepoznavnosti naše občine.  
 
Predsednica komisije Regina Ozmec je povedala, da sta kar dva predlagala Klimo Forjan za 
prejemnika plakete zato je komisija tudi oblikovala tak predlog sklepa.  
 
Tudi Valerija Žalig se strinja, da naj Nikolaj Szepessyi prejme plaketo, saj je za njegov 
doprinos res veličasten in je priznanje bistveno premalo. 
 
Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani občinskega sveta sta bila predlagana 2 predloga 
sklepov, katera je župan Milan Kerman dal na glasovanje.  
 
1. Predlog sklepa komisije za priznanje, odlikovanje in nagrade. Prisotnih je 16 članov 
občinskega sveta: ZA: 1 PROTI: 0. Iz glasovanja izhaja, da sklep komisije ni bil izglasovan. 
 
Sklep št. 89/IV: 
 
Ne sprejme se predlog Komisije za priznanja, odlikovanja in nagrade o podelitvi 
priznanj in plakete Občine Beltinci ob občinskem prazniku, 17. avgustu v letu 2007.  
 
2. Predlog sklepa Igorja Adžiča o podelitvi plakete Nikolaju Szepessyju in treh priznanj 
ostalim štirim, kot jih je navedla komisija za priznanja, odlikovanja in nagrade.  
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. Glasovanje: ZA: 10,  
PROTI: 0. 
 
Sklep št. 90/IV: 
 
Sprejme se predlog podelitve priznanj Občine Beltinci ob občinskem prazniku 17. 
avgustu 2007 in sicer: 

1. Nikolaj Szepessy, Mladinska ul. 8, 9231 Beltinci – plaketa občine Beltinci. 
2. Klima Forjan, Martin Forjan s.p., Melinci 131/b – priznanje občine 
3. Vrtec Beltinci, Jugovo 33, Beltinci – priznanje občine 
4. Ljudske pevke »Večernice« Beltinci, vodja Katica Tkalec, Mladinska ul. 4/c, 

Beltinci. 
 
 
Ker je bil s tem dnevni red seje izčrpan in ker prisotni niso imeli več nobenih dodatni 
predlogov oz. pripomb je župan Milan Kerman sejo zaključil ob 00.50 uri. 
 
 
Seja je posneta na magnetogramski trak in se hrani v arhivu Občine Beltinci. 
 
 
 
Zapisala:        Župan: 
Lilijana ŽIŽEK        Milan KERMAN 
 
 
 
 


