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OBČINSKI SVET  
OBČINE BELTINCI 

ZAPISNIK 
29. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,  

ki je bila 08.12.2009 ob 19.00 uri, 
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 

 
 
 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Martin Duh, Peter Dugar, Jože Erjavec, 
Štefan Ferenčak, Peter Gruškovnjak, Stanko Glavač, Srečko Horvat, Simon Horvat, Marjan Maučec, Ivan 
Mesarič, Ana Nerad, Regina Sraka Jožica Pucko, Martin Virag, Andrej Vöröš. 
  
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Jožef Horvat, Valerija Žalig,  
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predstavnik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Vlado Baša, Venčeslav 
Smodiš-direktor občinske uprave, finančnik v občinski upravi Štefan Činč. 
 
 
SEJO VODIL:  Milan Kerman, župan. 
 
Župan Milan Kerman je v začetku pozdravil vse prisotne in se takoj v uvodu opravičil svetniku Igorju 
Adžiču, saj izrečeno na prejšnji seji ni bilo mišljeno, da bi naj on kaj prejemal.  
 
Nato je prebral vsebino dnevnega reda 29. redne seje občinskega sveta. Prisotne je spomnil na sklep št. 
421/IV iz prejšnje 28. redne seje, ki je bila prejšnji četrtek, dne 03.12.2009 in na podlagi katerega je bila 
sprejeta odločitev, da se 28. redna seja zaključi in se skliče nova 29. redna seja, ki bo obravnavala točke, ki 
takrat niso bile obravnavane. 
 
Prisotni na vsebino dnevnega reda niso imeli pripomb, zato ga je župan dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14 PROTI: 0. 
 
Sklep št. 422/IV: 
 
Sprejme se vsebina dnevnega reda 29. redne seje OS in sicer: 

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2010-1. obravnava. 
2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki dejavnosti ter urejanju 

pokopališč in o pokopališkem redu v Občini Beltinci-skrajšani postopek. 
3. Predlog Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Beltinci. 

 
 
AD 1 – Predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2010-1. obravnava 
 
 
Župan Milan Kerman je podal obrazložitev investicijskega dela – projekti občine za leto 2010.  
Štefan Činč pa je podal sestavine, ki jih proračun mora vsebovati kot tudi tekoče odhodke v predlogu 
proračuna za leto 2010. Venčeslav Smodiš pa prisotnim predstavi vsebino letnega Načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Beltinci v letu 2010. 
 
Po uvodnih predstavitvah in obrazložitvah župan Milan Kerman odredi 15 minutno pavzo.  
 
Ivan Mesarič prebere dopis župana, ki mu ga je poslal kot predsedniku Odbora za proračun in finance, saj 
je bil navdušen nad tem. Hvaležen je županu, saj je to dokaz, da je občinski svet resen in da iz njega nekaj 
bo in tudi svetnike postavlja v čisto drugi kontekst.  
Nadalje je podal ugotovitve in prebral sklepe ter dogovore, ki so bili sprejeti na dveh sejah Odbora za 
proračun in finance v mesecu novembru 2009, na katerih so konstruktivno sodelovali. Delovno gradivo, ki 
so ga prejeli, je bilo precej ambiciozno.  
Kot predsednik Odbora za proračun in finance je podrobno predstavil pomisleke in pripombe, ki so bili 
podani na samih sejah Odbora. Odbor se je temeljito seznanil s postavkami proračuna tako prihodki in 
odhodki ter predlagali določene prerazporeditve postavk glede na tisto delovno gradivo, ki so ga dobili na 
sejo Odbora. Po koncu obrazložitve je prebral sklep Odbora št. 77 : 
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Odbor predlaga občinskemu svet v sklepu 77, da odlok o proračunu za leto 2010 v prvem branju sprejme, v 
kolikor bo župan upošteval mnenja, pripombe in predloge odbora za proračun, finance in davčno politiko. 
 
Župan odpira razpravo na predlog proračuna za leto 2010 in sicer: 
 
Štefan Ferenčak pove, da je predlog proračuna zelo ambiciozen (po eni strani je dober) in ga kot takega  
ocenjujejo tudi v svetniški skupini LDS, pričakovali pa bi, glede na situacijo v domovini – investicijsko-
razvojno bi naj bila občina bolj naravnava za zagotavljanje oziroma odpiranje novih delovnih mest in naj bi 
bila tudi občina varčevalno naravnana. Delovna mesta bodo v bodočnosti še večji problem. Lokalna 
skupnost bi morala nekaj za to storiti, alternativa temu so socialni problemi. Duh našega prostora je tak, 
da težko namreč tema oziroma vizije, o katerih so že govorili, prodrejo v ta prostor, tudi težko pride v debato 
in odraz tega je tudi to, da žal na tem področju premalo vsi skupaj storimo. V LDS se zavedajo, da krovni 
dokument občina mora imeti predvsem z vidika kanalizacijskega omrežja in če ga ne bi sprejeli bi 
posledično dogajanje tudi okrog kanalizacije zastalo in to si ne morejo privoščiti.  
 
Stanko Glavač pove glede postavke – cesta za industrijsko cono. Razvidno je bilo, da se planira cesta od 
glavne ceste proti ČN. Predlaga, da se ta postavka sedaj umakne, saj je mišljena le iz občinskih sredstev  in 
bi se dodatno kakšna sredstva iskala še iz države. Občina ima še druge velike projekte na vidiku.  
Glede projekta Ekomuzej postavka kot je nastavljena – ali je celotni projekt ali je to le občinski del. 
Delež je tisti, ki se nanaša na občino dodaja Štefan Činč in župan – Zavod za turizem in kulturo Beltinci  bo 
pa ta projekt tudi še predstavil v bodoče.  
Prav tako predlaga, da bi se naj znižal komunalni prispevek v Kmečki ulici vsaj za takso za obremenjevanje 
voda.  
Glede nakupa stanovanj predlaga in sprašuje, če je možno dosečti dogovor s stanovanjskim skladom o 
skupnem sodelovanju pri gradnji stanovanj. Glede parcel na katerih bi se lahko gradilo pa mu je župan 
odgovoril, da so v denacionalizacijskem postopku.  
Prav tako se sprašuje zakaj se mora ocenitev parcel tolikokrat izvajati. Direktor Venčeslav Smodiš mu 
odgovori da je po preteku 6 mesecev le-to potrebno ponovno ponoviti.  
 
Simon Horvat podpira ta predlog proračuna – podaja pa 3 točke iz proračuna – glede e-točk sprašuje, če je 
v tej ceni 20.000 evrov celotno vzdrževanje ali tehnično vzdrževanje ter kdo nadzoruje obratovanje teh točk, 
kakšno je obiskovanje ali so funkcionalne. Bilo bi dobro, da se poda kakšno poročilo o tem.  
Nadalje Simon Horvat spominja na večjo postavko ki ni predvidena – zaključek investicije v Dokležovju 
pločnika – rečeno je bilo, da se prekine investicija zaradi kanalizacije in se za to le-ta ni asfaltiral in je v 
gramozni obliki. Sedaj bi se naj preplastitev naredila.  
Simon Horvat nadalje povečanje sredstev za gozdne poti predlaga – to niso gozdne poti ampak grozne poti 
in znesek je kot je predvideni 3.000 evrov prenizek. 
 
Igor Adžič pove, da so poslušali predstavitve proračuna za leto 2010 in opažajo, da je ponovno glavna 
postavka kanalizacija – pomeni več kot 60 % izvirnega odhodka v kanalizaciji, smo pa se pri sprejetju 
rebalansa pogovarjali, da javnost obvestijo, ker bi 30.09.2009 morala v funkciji biti celotna kanalizacija 
(Melinci,Ižakovci, Dokležovje). Zaradi postopkovnih zadev in v izogib drugačnim predstavitvam je potrebno 
povedati, da za to nihče ni kriv. Končni rok za samo poskusno obratovanje in zagon pa se je podaljšal na 
30.06.2012.  
Strinja se z Štefan Ferenčakom o gospodarstvu, ko je razpravljal. Vemo kakšna je struktura obrtništva in 
podjetništva v naši občini, mnogo ljudi je bilo vezano na podjetje Mura in je 30 % povišana brezposelnost. 
Drugo zastrašujoči podatek pa je bila podpisana izjava o nameri za logistični center. Prebere odstavek iz 
Dela – časopis, da v terminale na kopnem Luka Koper nekaj časa v prihodnosti ne bo vlagala. 
Občine organizirane preko skupnosti občin so imele v novembru srečanje županov, gospodarstvenikov in so 
si izmenjali izkušnje, kako pridobiti vlagatelje, kaj jim ponuditi. Žal na tem obisku oz. srečanju iz naše 
občine ni bil nihče – po objavljenih podatkih je bilo sklenjenih kar precej preliminarnih dogovorov (137), kar   
bi se naj dogajalo v naslednjih dveh letih na tem področju, kar se tiče gospodarstvo.  
Ivan Mesarič ni točno opredelil, ko so na Odboru pogovarjali, kaj se bo v Zdravstvenem domu Beltinci 
delalo (podrobno). Tam je prišlo do potrebe, da se kupi TKG – diagnost. srčnih bolezni z merilcem kisika – 
tudi v laboratoriju je potrebno pohištvo tudi menjati, če se bo potreba pojavila, ni kaj za dodati.  
Dosti se pogovarjalo o načinu izvajanja investicij, kjer je podlaga nakup zemljišč v občini. Predlaga, da se 
potrebna zemljišča odkupi in šele potem preide na investicijo, ko je že speljan tudi postopek v zemljiški 
knjigi. Pozneje se namreč neurejenost predolgo vleče ( primer steza Gančani še iz leta 2004 ). 
Namenjeno je tisoče evrov za delovanje raznih društev (športnih, kulturnih, turističnih) in je to približek že 
sto tisočem sredstev. Več let se borijo, nastaja slaba volja in neka jeza, kajti za vse v tem času, niso izdelani 
ustrezni pravilniki, kjer bi bila določena merila in cilji. Sredstva bi se morala razdeliti na začetku leta in ne 
šele proti koncu koledarskega leta.   
Pojavlja se tudi telovadnica – to ni majhen projekt, ki ogromno stane – pot kako se pride do telovadnice je 
vsem jasno znana. Najbolj dostopen časopis je Vestnik. Vodila se je več investicijska zasnova, prijava na 
razpise v Puconcih kjer so imeli zelo natančno izdelano končno vrednost telovadnice in tudi iz evropskih 
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sredstev pridobili več kot polovico sredstev in na koncu po tehtnem premisleku odstopili od teh sredstev. 
Šli so se namreč pogajat v državo, imeli skupino svetnikov, na koncu so pred tem, da bodo varčni objekt 
imeli – saj so pridobili tudi z državne sfere še enkrat več sredstev in jo sedaj imajo. Da pa bomo mi prišli do 
te telovadnice, je pred nami še dolga pot. Telovadnica je lepa zadeva, kot se sliši, kalkulacije kažejo,da bo 
vzdrževanje  objekta primerljive kvadrature, kot je v Beltincih načrtovano stala, ker celo leto ne bo 
zasedena, občina pa bo amortizacijo (stroške) zaračunali na celo leto, bo stal 400-500 evrov na dan. 
Sprašuje se torej, če lahko ob tej ekonomski ceni pustimo tudi rekreativce, kdo bo to plačeval, biti potrebno 
taktni in vedno (vse je lepo reči, slišati) posledice so – kanalizacija je prioriteta – lahko se zgodi, da bo 
stanje državnega proračuna in če se stanje brezposelnosti povečuje, občina dobiva toliko sredstev iz 
primerne porabe manj – tisti, ki imajo bodo imeli, ostali pa bodo manj dobivali in bo treba preživeti s tem 
kot se živi.  
Delo odborov je trajalo aktivno dolgo in prišli do zaključka, da bo v 2010 prišlo v kratkem po sprejetju – do 
popolne oživitve JKP Komune d.o.o. Beltinci, da bodo preko dejavnosti in konkurenčnih ceh in pravega, 
kvalitetnega dela na trgu, zagotavljali svoje plače in dejavnost. S pravimi cenami in izbiro sredstev, kar bo 
prerazporejeno na več let – opremo bo treba nabaviti – preprosto za domače delo, da se bo služba opravljala 
za lokalne ceste – če bo zaživelo, seveda nekaj let – delo na trgu kot je, bo treba taktni biti in če bomo 
skupaj držali in dali temu smisel in da bi želeli. Občina ne pomaga samo s transferji – bomo razmišljali, da 
se preusmeri brezposelne kot tudi se bo končalo neplačevanje in izogibanje plačevanju – občina bo imela 
tudi javne delavce in bo imela strošek  
 
 
Martin Duh pove, da bo prvi predlog proračuna podprl, kot je do sedaj vse – želi pa da pride vanj zadeve kar 
se tiče krajanov Melinec – del je bilo že v letu 2008, ni pa prišlo do realizacije- vendar je to druga zgodba. 
Glede NK Melinci, ki je imel v letu 2006 obletnico, nagrada je bila obljubljena za obletnico 30 let – to je že 
večkrat sprožil, češ da dobijo v letu 2008 400 EUR, sedaj se naj da 500 evrov.  
Drugo kar predlaga je glede križišča cest, kjer se godijo nesreče, naj se to že enkrat v letu 2010 realizira. Za 
krajane bo zagotovljena večja varnost 
Istočasno je na tej cesti zadeva stara 10 let – poljska pot z leve in desne strani okrog 800 m iz ene in druge 
strani naj se prav tako predvideva. Z desne strani naj se naredi trasa in se razparcelira kot je potrebno. 
Pred časom je že opozoril o nesreči na brodu Melinci. Glede tega se naj občina z lastnikom oziroma 
delavcem, ki je upravljal brod takrat, pogovori.  
Glede ležečih policajev na Melincih tudi ni nič zajeto v tem predlogu proračuna še doda ob koncu svoje 
razprave.  
 
Peter Dugar je pregledal proračun za leto 2010 in je investicijsko zelo intenzivno naravnan, ampak kljub 
temu ima pripombe. Kanalizacija je stalnica zadnjih let proračuna in upa ter želi, da bo uspelo, da drugo 
leto pridobimo sredstva iz evropskih skladov, da se ta projekt že enkrat zaključi in se bodo v druge stvari 
sredstva lahko tudi usmerila. Moti ga pri vsem tem to, da je premalo in to samo 2,6 % proračuna za 
gospodarstvo, v tem času. Razume, da je kanalizacija nujna, nekatere investicije pa so iz vidika 
gospodarnosti neupravičena – tribuna mu je padla v oko. Strošek je velik (ni proti športu, da ga kdo ne bo 
narobe razumel), kajti kljub temu, da bi pridobili 30 % iz države, bi morala občina še vedno ogromno 
prispevati.  
Obrtna cona, upa da se bo s cesto pritegnilo investitorje. Naj se aktivirajo sredstva razvojnega sklada in naj 
se pomaga bodočim investitorjem.  
Pri odhodkih ga prav tako motijo plače. Prosi za pojasnilo župana oziroma finančnika.  
KS Melinci je poslala županu in občinski upravi dopis, da bi se s 1.1.2010 upravljanje vodovoda preneslo 
na Komuno Beltinci – ali se to sedaj že predvideva v Komuni?  
Dodatno pa še pove, šola vrtec Melinci – zavoda sta dala, kaj je tam predvideno.  
Glede načrta razpolaganja stanovanj naj se naredi razpis torej dati možnost vsem, da naj odprodajo 
stanovanje.  
 
Peter Gruškovnjak pove, da podpirajo v njihovi skupini SDS predlog proračuna in upajo, da četrtič in 
zadnjič podpirajo ter glasujejo za izgradnjo kanalizacije z ČN – da se pri proračunu za leto 2011 ne bodo 
pogovarjali o tako visokem deležu izgradnje kanalizacije – da bo kakšen manjši delež raje ostal. Če tega ne 
bo, bodo v SDS zelo razočarani na vse, ki so delali in premalo naredili. Opozarja – predhodniki so govorili o 
razvoju gospodarstva – da po podpisu pisma o nameri so se vsi lepo imeli-kaže grafiko izgleda prostorskega 
plana v občini v treh fazah-pri silosih v Lipovcih. V elaboratu pri kanalizaciji je bilo govora o cca, 3500 mest 
delovnih vezanih na kanalizacijo – imamo to. Minister za gospodarstvo je povedal v Radencih, da bo v letu 
2010 izšel razpis za to področje, ki ga kaže – piše o tem tudi v časopisih, ne govori o Luki Koper – vseeno 
mu je, kdo je investitor – kdorkoli pride sem-glavno je, da se občina tudi z proračunom vključi v aktivnost, 
da se nadaljuje začrtana pot.  
Vlada je sprejela poseben zakon o Pomurju – minister za razvoj je dobil nalogo, da do konca leta mora 
narediti točno programsko strateško vsebinsko, da se v zakon vnese – sekretar za to področje je domačin iz 
M.Sobote- torej koliko je občina lokalno prišla poleg oz. nasproti, kaj želimo potegniti iz tega zakona, da se 
vzpostavijo delovna mesta in da se sredstva dobijo za našo občino. Imamo možnost zahtevati od teh 
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posameznikov in državnih resursov, da to omogočijo zato, ker smo ena najbolj brezposelnih, najbolj 
socialno ogroženih občin. Če ne pride do vlaganja v nove produkte, delovna mesta da se bodo zaposlili in 
dodano vrednost občini dajale – je lahko elaborat večih družb na tem področju. To zemljišče ne bo ostalo 
kmetijsko področje – saj ko bo šla tu železnica, nam je smoter da se to izkoristi. 
 
Jožica Pucko sprašuje pri načrtu pridobivanja oz. razpolaganja s stvarnim premoženje – so različne cene za 
odkup zemljišča – kolesarske steze in dovozne ceste – na podlagi česa se je prišlo do izračuna teh cen. 
Razlika v ceni je zaradi različne opredelitve, torej ali gre za stavbno ali kmetijsko zemljišče, dodaja 
Venčeslav Smodiš. 
 
Stanko Glavač kot predsednik odbora za kmetijstvo ponovno razpravlja pri tej točki dnevnega reda in sicer 
o tem, da je na 8. redni seji odbora, ki je bila 01.12.2009 odbor obravnaval tudi cene zemljišč oz. ravnanje z 
njimi (odkupi in odprodaje) in povzetek tega je bilo, da kmetijska se morajo bolj ceniti, kar je namenjena za 
izgradnjo infrastrukture (cest, stez). Možna je tudi zamenjava le-teh, sprejeti je bil sklep št 27 o tem, da 
občinski svet sprejme sklep, da občina kupuje zemljišča, ki bodo namenjena za izgradnjo infrastrukturnih 
objektov po minimalni ceni 7,00 evrov. Morajo biti opravljene cenitve po cenilcih. Odbor predlaga OS, da 
sprejme sklep, da prodajna cena zemljišč ne glede na gradbeni okoliš in bodo uporabljene za gradnjo 
objektov ne sme biti nižja od 18.00 evrov. Pobuda je bila tudi podana o tem, da se povabi uradno 
zapriseženega cenilca na sejo sveta, metodologijo ocenjevanja zemljišč. Župan sprašuje ali se s tem ne 
diktira tudi cenilcu, tako mora pozabiti svojo stroko.  
 
Ivan Mesarič, ki je tudi član tega odbora pove, da se pri tem gre za to, da je to zelo resna zadeva – toliko je 
zakonov in predpisov na tem področju – ocenjevali so v njegovem primeru kot je podal primer prodaje 
svojega deleža zemljišča-kmečkega – ar kmečke njive – m2 8,57 evra. Podpira sklepe odbora, naj se povabi 
cenilca stroke – če ne bo urejeno tako, bo predlagal revizijo postopkov – mogli bodo le-ti dokazati, zakaj je 
temu tako-občina ne bo nič kriva. Ne zastrašuje nikogar, tu so bili naši ljudje ponižani in videlo se bo, če 
bo realizirana pobuda, kot jo predlaga odbor za kmetijstvo.  
 
Župan poziva prisotne, da se dorečejo oz. podajo predlog kot mora biti – Ivan Mesarič pove, da na odboru ni 
bilo lahko o tem  -  dejstvo je, da je od 5-8 EUR za zemljišča kmetijska (povedal mu cenilec, s katerim je 
govoril) –gradbena stroka pa je dejansko čisto druga cena. Naj se oblikuje predlog dober in se pripravi 
čistopis do druge obravnave proračuna.  
 
Igor Adžič je bil prisoten na odboru za kmetijstvo – občanom želi pojasniti – da je prva postavka bila – 
kmetijska zemlja za nadaljnjo kmetijsko obravnavo,  predelavo – kmetijskemu trgu se ne more diktirati 
ceno – cilj je postal, da so se različna vrednotenja pojavljala – merilo ne more biti za znotraj oz. zunaj 
gradbenega okoliša – pogovarjali se o zemlji, ki je v bližini cestnih povezav, mostov – občina kar odkupuje, 
da se da cena oziroma ovrednoti zemljo. Ne morejo pristati na ceno kot je – ne sme razvrednotiti zemljišč 
(kmetijskih), saj so to površine, ki so pomembne kmetovalcem oz. so jim bile vredne. Če se vkalkulira 
vrednost investicij v ceno zemljišča se vidi, da se pri nas giblje od 3 – 6 %, je zelo nizka cena  - ne moremo 
biti Prekmurci vedno manj vredni. Želijo torej srednjo vrednost – vsepovsod je razlika v ceni – ne se tega 
bati. Sklad kmetijskih zemljišč daje bistveno več – država kupuje tudi bo višji ceni, mi pa bi sami na sebe 
igrali manj vrednega. Torej taktno premisliti pri tem in bodo problemi na tem področju.  
 
Andrej Vöröš kar se tiče postavke zaščite in reševanja v občini je bilo usklajeno, odbor se bo sklical – 
najverjetneje amandmajev ne bodo vlagali – zanima ga – veseli se, da bo prišlo do prenove Pila v Bratoncih 
in tudi dvorane, ali so to celotna sredstva. Župan daje odgovor, da so to celotna sredstva.  
Pridružuje se mnenju Ivana Mesariča, da se oblikuje sklep, da bi ne prišlo do anormnega povišanja 
postavke v proračunu v prihodnje, sam podpira predlog proračuna. 
 
Ivan Mesarič glede splošnega dela govori o terminologijo proračuna, ki ga Zakon o javnih financah ureja – 
svetniki bi ga morali prebrati in pregledati. Tu je tudi t.i. proračunska načela in omenja eno: pri pripravi in 
izvrševanju proračuna.   
Glede ceste do industrijske cone – koliko sredstev zunanjih? Ni predvideno, malo tujih sredstev privabi 
občina – načelo učinkovitosti ni glih jasna oziroma bi bili malo boljši, če bi več sredstev pridobili.  
Kar pa tudi se pozablja je to, da občinski svet sprejema proračun. Ko se s kom srečuje in pozabijo ko se jih 
hvali, samo ko se jih kritizira jih vidijo – občinski svet je glavni kakorkoli.  
Izhodišča Ministrstva za finance so zelo pomembna – rast zaposlenosti je -1,7 %-se je pri kadrovskem 
načrtu občine upoštevalo?, kaj pa produktivnost dela povečana za 2,8 %  - masa bruto plač porast -1,5 % 
bi naj bila. Želi povedati s tem, da so to velike stvari – močno upravo rabi župan.  
Glede političnega sistema – kot samostojni svetnik se je dotaknil postavke svetniške skupine – kjer piše, da 
sredstva za 4 samostojne svetnike po občinskem pravilniku – saj se tudi problematizira – dobivajo ta 
sredstva vsi štirje in ne le 2 kot se govori.  
Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, občina v letu 2010 ne načrtuje imenovanje podžupana – osebno mu 
je žal, da občina ne bo imela podžupana, občina tukaj ogromno izgublja.  
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Dejavnost NO – uspeli smo, dodaja Ivan Mesarič, da se potrdi ta postavka.  
Odgovor do drugega branja proračuna prosi za e-točke. Glede 35 strani – administracija občinske uprave – 
v zneske se ne bo vtikal, ga pa zanima tabela – sistematizirana, dejanska, in predvideno povečanje – 
pozdravlja, vendar pa ga pri številu zaposlenih na dan 31.12.2009 zanima z izobrazbo 7,8,9 naj se teh 5  
zanima ga, kdo so to, prosi za odgovor – z izobrazbo realno ni usklajeno. Prepričan je, da je uspeh odvisen  
od učinkovite občinske uprave – to sam zagovarja – daje primer Občine Kidričevo. Žalosten je, da v teh letih 
ni župan in občinski svet v nekih pogovorih oziroma prijemih, da bi občinsko upravo polno zasedli – 2 bi 
naj dodatno prišla z visoko izobrazbo – to bo čisto drugače – ko bo za določenimi problemi stala določena 
oseba.  
Nadalje se dotakne Ivan Mesarič področja investicije v gospodarstvo – od računovodja čakal, da bo bolj 
agilen – če se spominja apela župana glede gospodarjenja s prostorom – da naj podajo predloge – zakaj še 
tega ni uvrstil na sejo sveta, nekaj več bi morebiti našli. Sedaj, če bo pošten, smo v tem področju bili 
premalo ambiciozni. Torej za gospodarstvo občine namenili nekaj več kot 2 % - tu je naš proračunski 
razvojni sklad – neizkoriščen, se ga ne spravi ne v pogon in ne v nepogon. Poda turistično področje 
razdelitve predloga sredstev - kaj smo samo toliko sposobni skupaj spraviti? Sedaj je še možnost, da se da 
pametne predloge, naj se mu replicira, saj se čuti golega in bosega. Torej se je naredilo tu velik prepust – 
malo pogojev se je dalo za gospodarjenje.  
Na koncu se ustavi pri investicijskem transferju vrtec in OŠ Beltinci – o cifrah ne bo razpravljal – 
korespondenca kako je dogovorjena, kot taka za tako visoka sredstva ni glih dobra – vendar župan pove da 
je kot taka v redu. Ni hotel žaliti nikogar, nivo korespondence ga je zelo razžalostil – to so vzgojne ustanove 
Štefan Činč pove dodatno, da je bil spremni dopis dodan, vendar so le en del iz proračuna prosili.  
 
Horvat Srečko poda oz. citira 32. člen poslovnika in prosi predsedujočega in člane sveta, da se v bodoče  
držijo tega člena, saj se razpravlja dlje kot 7 minut in se tako točke ne obravnavajo do konca in se za to 
kasira dve sejnini za sejo, ki bi se lahko zaključila v eni, ne pa da se seje zaključuje in sklicuje novo zaradi 
neobravnavanih vseh točk dnevnega reda.  
 
Ana Nerad se vključuje na Mesaričevo razpravo glede ustanov vzgojnih-OŠ in vrtec – opaža, da vse, kar 
zaprosijo, se ne razpravlja o tem, tudi se podrobno ne predstavijo – morali bi biti ekonomični v tej krizi – 
nujne stvari načrtovati sedaj, v naši občini šola ne začuti, da občinski svet ima pomembno vlogo v občini. 
Glede vrtca – javnega zavoda tudi ne vedo, koliko je kaj namenjeno za posamezne po vaseh, niso seznanjeni 
podrobno, da bi staršem kaj prenesli. V občini bi morali bolj sodelovati, več skrbeti nad svojim 
premoženjem – torej ali je možno ali ne – torej kam sredstva gredo, kjer je občina ustanoviteljica? 
 
Ob koncu razprave, župan poda na glasovanje predlog sklepa. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 423/IV: 
Sprejme se predlog proračuna Občine Beltinci za leto 2010 v prvi obravnavi. Le-ta se v javni razpravi 
pusti zainteresirani javnosti do 15.01.2010. 
 
 
AD 2 – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki dejavnosti ter urejanju 
pokopališč in o pokopališkem redu v Občini Beltinci – skrajšani postopek 
 
Direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš poda spremembe Odloka v smislu spremembe valute za globe 
in še dodaja, da nadzira občinski odlok tudi medobčinska inšpektorica v naši občini. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan Milan Kerman dal vsebino predlaganega odloka na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 424/IV: 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki dejavnosti ter urejanju 
pokopališč in o pokopališkem redu v Občini Beltinci v skrajšanem postopku v predlagani obliki in 
vsebini.  
 
 
AD 3 – Predlog Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Beltinci 
 
Peter Gruškovnjak, predsednik Odbora gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospodarstvo in turizem pove, 
da bi se s tem spodbujalo gospodarstvo – pravilnik je podlaga za subvencioniranje delovnih mest in 
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subvenc. oz. kreditiranje (nepovratna sredstva v razvoj, posodobitev, razvoj začetniku gospodarstveniku in 
seveda da se promovira blagovno znamko). Prisotne prosi za podporo pravilniku, da se ga sprejme. Odbor 
za gospodarstvo je na svoji seji dne 26.10.2009 sprejel sklep, ki se nanaša na obravnavo in sprejem 
pravilnika. 
 
Štefan Ferenčak se strinja s sprejetjem pravilnika, glede na velik znesek upa, da bodo nadaljnji postopki 
korektni in da se bo čim več ljudi posluževalo teh sredstev. Tudi direktorja gospoda Smodiša prosi za 
mnenje, saj ima tudi mnenje ministrstva in naj ga le-ta na seji sedaj predstavi. 
 
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš pove, da iz dopisa izhaja, da je določene člene v Pravilniku 
potrebno dopolniti in se odločiti za zgornjo mejo pomoči – dejstvo je, da ko je bilo gradivo že pripravljeno za 
kompletiranje in raznos, je prišel odgovor ministrstva. Predlaga, da naj se razprava razvije, pred sprejetjem 
pa se ga naj  dopolni kar je potrebno ter pošlje ponovno v presojo na ministrstvo. Sam tega mandata, da bi 
postopal po tem postopku kot ga sedaj predlaga prej ni imel, dodal je le člen o veljavnosti pravilnika – 
pravilnik bi naj bil identičen pravilniku Občine Brežice.   
 
Peter Gruškovnjak daje repliko direktorju občinske uprave – znesek 230.000 evrov naj jih ne zavede, ker so 
tu akumulirana sredstva iz preteklih let – osnovo za razpis predlaga župan v potrditev občinskemu svetu – 
tako da je varovalka nameščena in je vse zaščiteno. Peter Gruškovnjak akceptira, da se sprememba zakona 
doda v pravilnik, v prihodnje pa (proračun ne omogoča velika sredstva za spodbujanje gospodarstva za 
vlaganje), meni, da to ni velika postavka, tudi če bi eden od  eventualnih kandidatov vse  pokasiral – pri 
tem znesku nima smisla, da se omejuje zgornja meja-torej je zadeva čista in se lahko sprejme.  
 
Župan Milan Kerman pove, da je potrebno Pravilnik dopolniti in poslati v presojo.  
 
Regina Sraka se strinja, da se pridobi še mnenje ministrstva preden bo začel Pravilnik veljati.  
 
Gruškovnjak Peter prosi glede na mnenje ministrstva – odgovor na pravila, ki jih postavlja odbor za 
gospodarstvo-poziva da se pripravi čistopis – le-ta pa se lahko sprejme in se ga objavi. Če pa prisotni ne 
želijo, da se ga sprejme, naj povedo pač takoj, da jim ni v interesu in naj ga ne sprejmejo. Več kot eno leto 
je namreč  od tega, da je prinesel prepis pravilnika, 5 krat se ga je obravnavalo na odboru za gospodarstvo 
– tudi tam se je iskalo dlako v jajcu in se je odkrivalo toplo vodo  - če bodo nadaljevali s tem še sedaj 
naprej, bo kot predsednik odbora nemudoma odstopil. Ne strinja se s tem, da se bo nekaj kar je že 
preverjeno in velja še stokrat preverjalo in zaprošalo za mnenja.  
 
Stanko Glavač opozarja na 6. člen pravilnika kjer piše, da se dejansko razpisi ne smejo podvajati, zato je 
potrebno paziti na to, pri 11. členu pa se sprašuje, kako je mišljeno s tem, ko je zapisano, da pred objavo 
razpisa predlaga komisija županu razdelilnik sredstev-po panogah ali po imenih potencialnih kandidatov?  
  
Venčeslav Smodiš še vedno zagovarja kot je zapisano v mnenju ministrstva in o tem je sam prepričan, da je 
potrebno vnesti zgornjo mejo pomoči. V 8. členu in v 3. členu sprememba – torej 30 % tega pravilnika 
morajo določbe imeti drugačno dikcijo. Popravlja predsednika odbora v smislu, da je bil Pravilnik na 
odboru obravnavan le dvakrat in ne pet krat z namenom, da se ga popravi. Ko se sprejme potrditev se 
lahko sprejme odločitev o potrditvi njegove vsebine. Če pa bodo sprejeli prisotni takega kot je sedaj, pa 
bomo ob izvajanju imeli težave.  
 
Peter Gruškovnjak ponovno na do sedaj povedano daje repliko. Občina je imela do sedaj napačen odlok- 
razvojni sklad je bil napačno registriran – potem se ga je preoblikovalo v proračunski sklad, vendar pa je 
odlok pomeni t.i. »zvezane roke«, saj niso mogli delati naprej. Pravilnik kot je pripravljen za sprejem je 
prepisan, dodani so podatki za občino, dodano je kar je potrebno za blagovne znamke. Pravilnik kot tak živi 
in je v redu. Prisotne poziva, da se odločijo – nikogar ne prepričuje in nikomur nič ne vsiljuje. Kot 
predsednik obora za gospodarstvo, pa želi da se pomaga našim občanom, ki se ukvarjajo s podjetništvom, 
da mogoče s tega naslova s sredstvi nekoga zaposlijo, da ne bo toliko sociale in brezposelnosti. Torej če to 
prisotni ne razumejo, naj glasujejo proti, naj odločijo in naj na preverbo trikrat preverjeno stvar ne 
pošiljajo. Ne razume namreč, da se vedno v občini govori, da se nič ne naredi, sedaj pa ko bi se lahko nekaj 
naredilo, izboljšalo, pa niso za to.  
 
Štefan Ferenčak daje repliko Petru Gruškovnjaku – sam nima težav s tem pravilnikom, ve zakaj še manjka 
pika na i – predsednik in direktor nista prišla skupaj, se nista dogovorila. Prosi pa župana da se jih naj 
spoštuje, da če ni pravna podlaga in ni zakonito, naj v bodoče v sprejem takih predlogov ve ne nudi oz. ne 
daje na sejo – potrebno je biti odkriti in narediti kot je treba. Vidi da ni dosti za doreči, da pa se naj to 
uredi, direktor in predsednik odbora se naj čim prej sestaneta, dopolnita kot je treba in kaj hitro je lahko 
pravilnik sprejet, seveda s predhodno potrditvijo na ministrstvu.  
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Stanko Glavača zanima, če je to res kar se je doslej v razpravah govorilo in o tem sprašuje predsednika 
odbora Petra Gruškovnjaka, torej ali se poruši smisel pravilnika, da ga ne moreta dogovoriti oz. uskladiti z 
direktorjem. Tudi ga zanima če je prišlo mnenje ministrstva, naj se o tem javno pove o tem izreče. Svetniki 
niso proti pravilniku, to je dejstvo, vendar pa se naj popravek pripravi- če se z njim seveda ruši pravilnik. 
Peter Gruškovnjak mu odgovarja, da se nič ne ruši, v pravilniku so zajete vse varovalke, o čemer je že prej 
govoril, dejstvo pa je, da ne bo šlo nič mimo občinskega sveta in ponovno se sprašuje, kaj komu tu ni kaj 
jasnega.  
 
Ivan Mesarič pa ne razume Petra Gruškovnjaka, če je  občinska uprava  pristojna za pravilnik, naj po 
strokovnem priporočilu pravilnik popravi kot bo treba in ne vidi zadržkov da se ga potem ne bi dalo oz. 
moglo sprejeti. To so dejstva in naj ne bodo užaljeni.  
 
Peter Gruškovnjak je sejo zapustil ob 23.16 uri.  
 
Venčeslav Smodiš pred glasovanjem še pove, da je predlagatelj tega pravilnika predsednik odbora in ker je 
bilo zaukazano, da se na to sejo sveta poda prav ta predlog pravilnika v tej obliki in vsebini.   
 
Župan ob koncu razprave na glasovanje poda predlagani predlog pravilnika, ki ga je pripravil predsednik 
odbora za gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospodarstvo in turizem Peter Gruškovnjak. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 0, PROTI: 3. 
 
Sklep št. 425/IV: 
Ne sprejme se predlog Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Beltinci, ki ga je kot predlog 
podal predsednik odbora za gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospodarstvo in turizem v predlagani 
obliki in vsebini.  
 
 
Župan prosi prisotne, da si pregledajo osnutek poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci, ki so ga prejeli 
po pošti pred dvema tednoma.  
 
  
Ker je bil s tem dnevni red 29. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, je župan Milan Kerman 
sejo zaključil ob 23.20 uri. 
 
Tonski zapis, se hrani v arhivu Občine Beltinci. 
 
 
Zapisala:           Župan: 
Lilijana ŽIŽEK          Milan KERMAN 


