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Občinski svet 

 
Z A P I S N I K 

10. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, 
ki je bila 10.01.2008 ob 18.00 uri 

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

 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Peter Dugar, Martin Duh 
Jože Erjavec,  Štefan Ferenčak, Stanko Glavač, Peter Gruškovnjak, Srečko Horvat, Simon 
Horvat, Marjan Maučec, Ivan Mesarič, Ana Nerad, Jožica Pucko, Regina Sraka, Martin 
Virag, Valerija Žalig. 
  
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Andrej Vöröš . 
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predstavnik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Igor Lebar, 
direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš, finančnik v občinski upravi, Štefan Činč, 
svetovalec v občinski upravi, Janez Senica.  
 
SEJO 
VODIL: Milan KERMAN, župan 
 
 
Župan Milan Kerman je pozdravil prisotne in predlagal v sprejem dnevni red, kot je bil 
posredovani na vabilu za sejo. Dodatno predlaga razširitev dnevnega reda z točko: »Soglasje 
k imenovanju v.d. direktorja ZTK Beltinci«,ki se uvrsti na točko 8, ostale točke se za to točko 
smiselno preštevilčijo. 
  
V nadaljevanju je odprl razpravo o dnevnem redu. 
 
Razpravljalec - svetnik Igor Adžič je bil glede dnevnega reda za to sejo globoko razočaran, saj 
manjkajo odgovori na nekatera njegova pisna vprašanja, ki jih je podal že na 7. redni seji in 
še do danes pisnih odgovorov, kot je določeno tudi v poslovniku občinskega sveta v 17. 
členu ni uvrščenih kot posebna točka na dnevni red. Nadalje prav tako v gradivu za 9. redno 
sejo niso bila priložena poročila NO, ki jih je kot sklep št. 20 in posredovanje občinskemu 
svetu sprejel tudi NO na svoji 6. seji in katera naj bi se občinskemu svetu posredovala v 
obravnavo kot posebno točko dnevnega reda. Nadalje prav tako predlagatelj dnevnega reda, 
to je župan ni na dnevni red uvrstil točko, kako daleč oz. kako se odvijajo aktivnosti v zvezi z 
izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Občini Beltinci. Vse te pripombe in sugestije so v 
dobrobit občanov občine Beltinci, ki seje spremljajo in želijo biti o tem informirani. Prav tako 
bi se naj točka »pobude in vprašanja« uvrstila na tretje mesto, doda pa naj se še dodatna 
točka dnevnega reda, saj so bili kot svetniki izzvani na 9. redni seji in niso podali odgovorov 
na retorična vprašanja, ki jim jih je postavil župan na prejšnji seji sveta.  
 
Župan Milan Kerman mu je podal odgovor, da se je predsednik NO strinjal, da bo 
predstavnik NO poročal pri tistih točkah dnevnega reda, ki se nanašajo na izvedbo nadzora 
(zaključni račun proračuna za leto 2006 kot tudi pri podaji soglasja za v.d. direktorja ZTK 
Beltinci). Sam proti točki pobude in vprašanja nima nič, vendar pa točke dnevnega reda, ki 
zahtevajo efektivni čas in so zato napisane v njegovem predlogu dnevnega reda najvišje (torej 
odloki o zaključnem računu kot tudi predlog proračuna in pravilnik). Glede predloga za 
dodatno točko glede odgovorov na njegova retorična vprašanja iz prejšnje seje sveta pa se 
sprašuje kdo je v danem primeru kompetenten odgovarjati nanje, saj nikogar na prejšnji seji 
ni osebno izzval, podal je samo svoje splošno mnenje, ki ni bilo vezano na civilno iniciativo. 
 
Pred samo izvedbo glasovanja, ko je župan želel dati na glasovanje svoj predlog dnevnega 
reda, je Igor Adžič podal proceduralno razlago o glasovanju in sicer, da je potrebno najprej 
glasovati  o predlogu, ki se umika z dnevnega reda, potem se posamično glasuje o predlogih, 
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ki se jih dodaja na dnevni red in potem, če se jih izglasuje oz. ne izglasuje o predlogih, se 
glasuje o dnevnem redu novem z izglasovanimi predlogu. 
 
Torej župan Milan Kerman najprej predlaga, da se na dnevni red uvrsti oz. doda točka in 
sicer: »Soglasje k imenovanju v.d. direktorja ZTK Beltinci.« 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 136/IV: 
Na dnevni red 10. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci se doda točka dnevnega 
reda: »Soglasje k imenovanju v.d. direktorja ZTK Beltinci«. 
 
 
Nadalje je župan Milan Kerman podal na glasovanje predlagano dodatno točko dnevnega 
reda, katero je predlagal Igor Adžič in sicer: »Odgovori na retorična vprašanja župana z 9. 
redne seje občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 9, PROTI: 4. 
 
Sklep št. 137/IV:  
Na dnevni red 10. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci se doda točka: 
»Odgovori na retorična vprašanja župana z 9. redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci.« 
 
Župan Milan Kerman je pojasnil, da svoj predlog vsebine dnevnega reda ne bo umikal, 
vendar pa ga ne bo dal na glasovanje – to pomeni oviranje dela župana.  
 
Na glasovanje se daje predlog dnevnega reda z izglasovanimi dodatnimi predlogi za 
dopolnitev dnevnega reda svetnika Igorja Adžiča. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: :ZA: 8, PROTI: 7. 
 
Sklep št. 138/IV: 
Sprejme se vsebina dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in 
sicer z spremembami in dopolnitvami: 

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
2. Realizacija sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
3. Pobude in vprašanja. 
4. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 2006. 
5. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2008. 
6. Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil 

predstavnikov ustanovitelja javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Beltinci. 

7. Pritožba zoper sklep o imenovanju direktorja Komune d.o.o. Beltinci. 
8. Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Murska 

Sobota. 
9. Soglasje k imenovanju v.d. direktorja ZTK Beltinci 
10. Odgovori na retorična vprašanja župana z 9. redne seje Občinskega sveta 

Občine Beltinci. 
11. Razno.  

 
 
AD 1 – potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Župan Milan Kerman je dal na glasovanje vsebino zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini. 
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V razpravi pri tej točki dnevnega reda so sodelovali poleg župana Milana Kermana svetniki 
Peter Gruškovnjak, Stanko Glavač, Ivan Mesarič, Igor Adžič, Štefan Ferenčak, Martin Duh, 
Ana Nerad. 
 
Peter Gruškovnjak je podal ugotovitev, da v zapisniku prejšnje seje niso zajete vse razprave, 
določene pomembne stvari manjkajo (predvsem pri realizaciji sklepov, kjer je izrecno 
povedal, da določeni sklepi niso realizirani - zapisano pa je bilo, da so realizirani kot tudi pri 
nekaterih drugih točkah dnevnega reda – tudi ko je govoril o pripravi ureditve statusa 
uredniškega odbora skupaj z občinsko upravo in komisijo za statutarna in pravna 
vprašanja). Poleg tega ima občutek, da je bil zapisnik cenzuriran - zato predlaga, da naj ali 
tajnica zapisnik popravi, ali naj občinska uprava skupaj z županom  zapiše novi zapisnik ali 
pa da bo sam, kot je storil že za prejšnjo sejo sveta pripravil spremembe in pripombe in jih 
bo posredoval na naslednjo sejo sveta. Torej zapisnik 9. redne seje naj se nocoj ne sprejme.  
 
Župan Milan Kerman je povedal, da je bila s tem, ko je Peter Gruškovnjak povedal, da naj 
občinska uprava skupaj z županom pripravi novi zapisnik, izrečena nezaupnica tajnici 
Lilijani Žižek, ki tako ni primerna za pisanje zapisnikov in naj zapusti sejo ter naj občinski 
svet določi nekoga iz svoje srede, da bo pisal zapisnik. Poleg tega naj člani občinskega sveta 
povedo, če naj se seje zapisujejo dobesedno, zavrača pa navedbo, da je bilo v zapisniku 
karkoli cenzurirano. Poleg tega je bilo dovolj časa, da bi lahko Peter Gruškovnjak in ostali, 
ki se z vsebino zapisnika ne strinjajo pripravili konkretne pripombe, kje kaj dodati. Občinski 
svet torej ni zadovoljen z delom, kot ga opravlja tajnica občinske uprave in naj občinski svet  
zapiše tako, da bo potem on zaupal.  
 
Tajnica Lilijana Žižek je zapustila sejo sveta.  
 
Glavač Stanko je bil mnenja, da to, kar se godi nocoj ne sodi v to dvorano. Meni, da nihče ni 
izrekel nezaupnice tajnici, če pa ima svetnik ali svetnica predlog, za popravek zapisnika, naj 
ga poda in na naslednji seji se ga z pripombami lahko sprejme. Tu ni šlo za nobeno 
napadanje, kajti če je določena stvar za nekoga nepomembna, je lahko spet za drugega zelo 
pomembna.  
 
Ivan Mesarič je spomnil vse prisotne, da sedaj zaseda občinski svet in ne župan, torej je 
potrebno najprej v začetku razčistiti kakšno vlogo ima kdo nocoj.  Poleg tega ne vidi v tem 
predlogu nič slabega, saj imajo svetniki pravico povedati s čim se v zapisniku ne strinjajo.  
 
Igor Adžič je povedal, da vodi to v sramoto občine – v mnenju, katerega si je pridobil, piše da 
je občinski svet v nadzorni funkciji dela župana, nadzorni odbor pa je kontrolor finančne 
porabe. Javno je poklical župana Milana Kermana da mu pojasni oz. pove, v katerem aktu je 
zapisano, da mora občinski svet nuditi sam sebi tehnično in strokovno pomoč. Nadalje je 
župana spomnil na neko srečanje v januarju 2007, ko je izjavil, da občinskega sveta ne 
potrebuje. Od 7. seje naprej namreč že opozarja župana, da ne izvršuje nalog – kako je glede 
kanalizacije, kako bo z sanacijo ceste Gančani – Beltinci, ki je v slabem stanju, itd. 
 
Vendar pa mu je župan odgovoril, da to ni res, da ni nikoli nikjer ni izrekel kaj takega in da 
bi bilo dobro, da bi mnenja, ki si jih pridobiva od raznih institucij posreduje tudi njemu na 
občinsko upravo in bi potem ne bilo toliko nekih opozoril, ki jih vedno znova daje.  Poleg 
tega je že neštetokrat povedal, da je cesta Gančani-Beltinci državna cesta in se bo sanirala 
ob končanju izgradnje AC, kot je bil zagotovljeno s strani državnih institucij, ko so bili 
prisotni odgovorni na delovnem sestanku v mesecu oktobru z ministrom za promet na 
sedežu občine Beltinci. Glede akta, ki naj bi ga navedel, pa le-ta ne obstaja. 
 
Štefan Ferenčak  je povedal, da glede na situacijo tega gordijskega vozla ne bo mogoče 
presekati.  Take seje ne vodijo nikamor – vedno se zadeve zakomplicirajo na začetku in vse 
skupaj postaja zelo mučno. Njihova svetniška skupina in še nekateri drugi svetniki so se 
odločili, da zapuščajo sejno dvorano in če se bodo ostali sposobni dogovoriti, se jih naj 
pokliče nazaj, drugače pa pri tem ne bodo sodelovali. Sejno dvorano so zapustili svetniki: 
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Štefan Ferenčak, Srečko Horvat, Simon Horvat, Regina Sraka, Roman Činč, Martin Virag, 
Valerija Žalig. 
 
Glavač Stanko je povedal, da ni opazil nobenega kritiziranja tajnice ampak ugotovitev 
pomanjkljivosti v zapisniku. Župan naj postavi tajnico na njeno mesto in naj se čim prej 
začne s sejo, saj ima svet za predelati kar nekaj  pomembnih točk.  
 
Župan Milan Kerman je ponovno povedal, da je zapisnik  9. redne seje napisan in ga ne bo 
nihče ponovno pisal. Če je potrebno zapisnike pisati dobesedno naj povedo člani občinskega 
sveta, vendar pa se nikjer zapisniki tako ne pišejo, pišejo se le povzetki razprav. Peter 
Gruškovnjak je takstativno povedal, da  naj občinska uprava z županom napiše zapisnik na 
novo. Nezaupnica je bila dana na zapisnik in tajnici in to je dejstvo je še poudaril župan. 
 
Gruškovnjak Peter je povedal, da se opravičuje, da ni imel namena nikogar žaliti, da ni 
nikogar napadal, vendar pa je povedal že v začetku, da je pripravljen pomanjkljivosti v 
zapisniku pripraviti kot je to storil že na prejšnji seji in jih podati v potrditev. Točno je 
povedal na prejšnji seji pri točki realizacija sklepov, kateri sklepi  so realizirani in kateri ne 
in ta celotna njegova razprava ni zapisana in če svetnikom ni dovoljeno na take stvari 
opozoriti, potem pa res ne ve, kaj je sploh še vloga občinskega svetnika.  
 
Martin Duh je ob povzetku svojega dosedanjega dela potegnil zaključek, da tudi v 
preteklosti, ko se je udeleževal sestankov bivše skupščine v Murski Soboti tudi tam je bilo 
nemalo zapisnikov zavrnjenih, pa so ga pisale pravnice. Župan je precej prerezal zadevo, 
blokiral sejo s svojimi ostrimi odločitvami, poleg tega pa se vse seje snemajo in naj tajnica 
piše zapisnik po posnetku, če je prisotna ali ne.  Tudi sam ima pripombe na zapisnik in še 
niti ni prišel do besede, tako da to ne pomeni nobeno kritiziranje ampak se tudi lahko zgodi, 
da se z vsebino zapisnika svetniki ne strinjajo.  
 
Župan Milan Kerman je pozval prisotne naj sprejmejo sklep, če je potrebno pisati zapisnike 
dobesedno, da ne bo potem v bodoče sporov, če je bilo kaj odvzetega ali dodanega, ali pa da 
se zapisniki cenzurirajo, kot je že povedal Peter Gruškovnjak. Vendar prisotni o tem 
predlogu niso glasovali.  
 
Seje se je udeležil svetnik Marjan Maučec. 
 
Glavač Stanko predlaga, da se sejo prekine  – ob prihodu Marjana Maučeca je sicer svet 
sklepčen in poziva župana, da naj seje vodi drugače in strasti umiri, ker bo drugače zelo 
težko delati. S takim načinom dela namreč  se ne bo premaknilo nič na bolje, ampak bo šlo 
le na slabše. Njega je sram pred občani, zato predlaga takojšen dogovor, kako naprej. 
 
Peter Gruškovnjak se je ponovno opravičil vsem prisotnim in predlaga, da se zapisnika nocoj 
ne sprejme. Sam bo pripravil popravke in jih predložil na naslednji seji sveta.  
 
Ana Nerad je podala pripombo, da pri AD 8 na 11. strani ni zapisana njena razprava 
pravilno. Zapisane so besede, ki jih nikoli ne bi uporabila, saj je imela  svoje napisane na 
listu papirja. 
 
Župan Milan Kerman je povedal, da lahko pripombe na zapisnik pripravijo vsak le za svoje 
razprave.  
 
Po razpravi je bil na glasovanje podani predlog sklepa in o njem so se prisotni izrekli z 
glasovanjem. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 10 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 9, PROTI: 0. 
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Sklep št. 139/IV: 
Ne sprejme se vsebina zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. Do 
naslednje seje vsak razpravljalec, ki ima pripombe na vsebino le-tega (na svoje 
razprave) pripravi popravke. 
 
 
Župan je ugotovil, da se tudi naslednja točka dnevnega reda ne more obravnavati, zato se jo 
preloži na naslednjo sejo sveta - Realizacija sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci. 
 
 
AD 3 - Pobude in vprašanja 
 
 
Peter Gruškovnjak daje pobudo Občini Beltinci  in poziva vse druge pomurske občine, da 
naj pristopijo k izgradnji kolesarske steze ali poti pri novo zgrajeni ekonomski šoli v Murski 
Soboti. Ob prihodih in odhodih avtobusov je tam velik prometni kaos in za varnost vseh 
dijakov, ki šolo obiskujejo tudi iz naše občine  bi bilo potrebno poskrbeti. Torej naj tudi 
občina Beltinci poišče sredstva v proračunu in pristopi k sofinanciranju. Opravičuje pa se, 
da ni dal svoje pobude pisno, so pa prisotni tudi mediji, ki bodo njegovo pobudo zapisali. 
 
Ivan Mesarič daje pobudo občinski upravi glede križišča v Lipovcih, kjer se gradi rondo – v 
križišču naj bi občasno bili vključeni semaforji, občasno pa ne. Vključeni so bili, ko so bili 
delavci prisotni, sedaj pa ni. V razgovoru z prometno inšpektorico v Murski Soboti, ki je tudi 
v dogovoru z policijo nekako nemočna, se obrača tudi na svetnike in svetnice, če imajo le-ti 
mogoče kakšno rešitev, saj je promet na tem območju zelo velik in tudi varnost udeležencev 
v prometu je ogrožena.  
 
Srečko Horvat daje pobudo glede na to, da je občina uspela na razpisu glede e-točk preko 
prijave na ministrstvo za gospodarstvo in se je začelo po KS-ih že montiranje anten brez 
kakršnih koli papirjev in dokumentacije. Občani ne vedo in sprašujejo, zato naproša 
občinsko upravo, da naj seznani občane preko pisnega gradiva in jih informira, kako je s 
tem. 
 
Štefan Ferenčak daje pobudo županu in vsem prisotnim, da naj se razmisli o tem, da bi se 
ponovno uvedli sestanki oz. koordinacije vodij političnih strank in list, ki so sodelovale na 
volitvah in vodij svetniških skupin, saj ima sam pozitivne izkušnje. Na koordinacijah se je o 
marsičem pogovorilo in pomenilo in seje so bile bolj konstruktivne in ni bilo. Sam je mnenja, 
da bi naj sestanki bili izvedeni v obliki in prisotnosti kot je bilo prej. S tem ne misli nič 
slabega, je stvar dogovora v smislu pozitivne rešitve situacij, ki se pojavljajo na sejah v 
zadnjem času.  
 
Župan Milan Kerman je Štefana Ferenčaka vprašal, naj da predlog, kdo bo te sestanke 
skliceval, glede na to, da je nekoč od ene od opcij dobil odgovor, da se ne bo udeleževal 
sestankov, če jih bo on skliceval ter kako bo z povračilom stroškov. Poleg tega imamo v 
občinskem svetu tudi samostojne svetnike in kako je z njimi, ali so tudi oni vabljeni na te 
koordinacije ali ne. 
 
Valerija Žalig, ki je samostojna svetnica v občinskem svetu je spraševala, ali se lahko 
priključi kateri od svetniških skupin ali pa je lahko samostojna? 
 
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš je podal obrazložitev, da je lahko sklicatelj teh 
sestankov tudi kdo drug, katera od političnih opcij ne župan in župana vabijo zraven. Res 
pa je, da zakonske podlage za plačljivost le-teh t.i. koordinacij ni. 
 
Gruškovnjak Peter je povedal, da delno podpira predlog Štefana Ferenčaka, po drugi strani 
pa predlaga, da se za prvi korak, sestanejo predsedniki občinskih odborov strank in povabijo 
tudi samostojne svetnike, ker je to njihova pravica, če pa bo umestno in če bodo tako 
smatrali pa lahko tudi regijske predsednike strank. Ker vsi smo odrasli in eni za druge ne 
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morejo govoriti. Koordinacije se morajo peljati v smislu dogovora sodelovanja in ne za 
pregled gradiva sej sveta, ker to tudi v preteklosti ni obrodilo sadov.  
 
Peter Dugar je nadaljeval tam, kjer je Srečko Horvat končal. Na občini ga moti predvsem 
dejstvo, da je tako kot svetnik kot tudi občan slabo informiran o vsem, kar se v občini 
dogaja. Torej  potrebno je premišljevati o  boljši informiranosti občanov, ker vemo da se 
marsikaj na občini ne izvaja, ker ima država v izvajanju, nekaj pa se tudi izvaja in o tem 
mnogi oz. večina ne ve – torej na splošno. Torej predlaga da naj občinska uprava nekoga 
zadolži, da mogoče enkrat mesečno seznanja občane in svetnike o vsem, kar se dogaja v 
občini – za primer navedel izgradnjo rondoja na križišču.  
 
Glavač Stanko je povedal, da je bil glede poti za osnovno šolo, kjer naj bi po besedah 
očividcev in tudi sam se je o tem že večkrat prepričal, hitrosti šoferjev avtobusov po tej poti 
bile zelo visoke. Glede na to, da je to šolska pot in je s tem varnost mladih zelo ogrožena, naj 
občinska uprava prouči, kdo je odgovoren za prometni režim. Nujno je izvesti vse potrebne 
ukrepe za zmanjšanje hitrosti, da slučajno ne bo prišlo do kakšnih nesreč. Nadalje je že 
večkrat predlagal za namestitev ogledala pri novem stanovanjskem bloku na Panonski ulici, 
kjer se ostali  stanovalci z druge strani zelo težko vključujejo v promet – to naj se čim prej 
reši. Stanko Glavač še ponovno sprašuje kako je z odlokom o imenovanju ulic – krajevna 
skupnost je na občino že dala pobudo in zanima ga, če je odlok že pripravljen. Direktor 
občinske uprave, Venčeslav Smodiš mu je podal odgovor, kako je s to tematiko – bistveno je 
namreč, da KS pripravi celoten predlog oz. sprejme sklep za določitev le-tega, nato se bo 
potrebno oglasiti na Geodetski upravi in nato opraviti še kup enih aktivnosti in stvari 
preden se bo na koncu pripravil še odlok za sprejem na občinskem svetu. O vseh nadaljnjih 
aktivnostih je KS Beltinci s strani občine bila tudi že pisno obveščena. 
 
Ana Nerad postavlja vprašanje in želi, da se občanki iz KS Melinci po imenu Ana Eršte 
pravilno odgovori. Vaščanka je nezadovoljna s tem, kako se je odločilo se je odločilo glede 
odkupa zemljišča za dovozno cesto v k.o. Melinci na prejšnji seji sveta. Baje naj bi gospa bila 
tudi v kontaktu po telefonu z gospodom županom, ki naj bi ji povedal, da na seji sveta 
takrat ni bil odkup izglasovan, saj so za to bili krivi melinčki svetniki. Gospa Ana Eršte je 
ena izmed teh, ki ima tu parcelo in kolikor je poskušala pridi do podatkov in je sedaj 
ugotovila, da je to zadeva krajevnega pomena in zakaj torej se ni šlo najprej s to zadevo na 
KS Melinci – tam naj bi se o tem razpravljalo in odločilo o zadevi in na sejo sveta ne bi bilo 
treba tega sploh dajati. Dovoz naj bi se naj  potemtakem uredil samo za enega, za stale pa 
ne. Svetnica Ana Nerad ne prevzema nobene odgovornosti za to, noče, da se obsoja svetnike 
iz Melinec, saj takrat na seji je glasovalo proti sklepu 8 svetnikov. Nadalje pa še ima eno 
vprašanje, glede na to, koliko lista in pregleduje vso dokumentacijo in vidi, da se dela 
projekte na zalogo, zanima jo kaj to pomeni. Projekti po njenem mnenju morajo biti 
pripravljeni vnaprej – torej ko se pojavi razpis, projekti morajo biti že pripravljeni, da se 
lahko kandidira.  
 
Sraka Regina se je navezana na Petra Dugarja, ki je razpravljal o informiranosti občanov. V 
občini imamo tudi CATV za informiranje občanov in se lahko informira tudi preko tega.  
Občani se obračajo nanjo s tem, da ne bodo plačevali naročnine, saj se na televiziji objavljajo 
samo reklame. V tej zvezi jo zanima, kako je s pravnim statusom CATV, nadalje jo zanima, 
kdo je v odboru za informiranje  pri CATV ter če daje zadeve na CATV uredniški odbor, kdo 
so člani le-tega. Namreč nikoli na CATV ni zasledila, kdo so člani uredniškega odbora. Ker 
pa je od prisotnih iz vrst dobila odgovor, da uredniškega odbora ni, jo zanima, kako pridejo 
objave in stvari na televizijo.  
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AD 4 - Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 2006 
 
 
Pri tej točki dnevnega reda je župan Milan Kerman pozval predstavnika Nadzornega odbora 
Občine Beltinci, Igorja Lebarja, da poda poročilo o reviziji zaključnega računa proračuna 
Občine Beltinci za leto 2006. Igor Lebar je povedal, da se je pregled izvajal v 8-segmentih: 1. 
Pregledale so se vse neplačane obveznosti na dan 31.12.2006. zapadle obveznosti proračuna 
na dan znašajo 16.902.112,14 SIT – sklep NO – postavka v proračunu za tekoče leto mora 
pokrivati realizirane (plačane) račune in prevzete obveznosti, ki zapadejo do konca tekočega 
leta tudi če le-te niso plačane v tekočem letu. Pripombe in pojasnila – župan in občinska 
uprava pojasnjujeta, da je do razlike v pojasnilih k zaključnem računu in dejansko 
ugotovljenimi zapadlimi odprtimi postavkami prišlo zaradi upoštevanja plačilnih rokov po 
dobavitelju, namesto po odredbodajalcu. 2. Pregledali so se spisi glede na proračunsko 
postavko - regresiranje oskrbe v domovih starejših kjer je bilo ugotovljeno, da pri naštetih 
zadevah iz razpoložljive dokumentacije v spisu ni razvidno ali je bil ugotovitveni postopek o 
premoženju izveden popolno in v celoti – sklep NO – pomanjkljivosti odpraviti v roku dveh 
mesecev po dokončanem poročilu. Pripombe in pojasnila – občinska uprava je v pripombah 
pojasnila, da predhodne postopke po pogodbi rešuje Center za socialno delo Murska Sobota. 
NO ne sprejema navedbe, ki se nanaša na zaposlitev odgovorne osebe v tretjem odstavku 
pojasnila.  3. Pregled proračunske postavke – investicije – kolesarske steze – izgradnja 
kolesarske steze Beltinci-Lipa. Ugotovitve – glede vodenja postopka ni bilo ugotovljenih 
neskladij. 4. pregled proračunske postavke – investicijski transferi – zdravstveni dom 
Beltinci. Ugotovitve – v dokumentaciji manjka sklep o imenovanju razpise komisije. Sklep 
NO – sklep dostaviti na vpogled kot pripombo na prvo poročilo. Pripombe in pojasnila – 
sklepi o imenovanju razpisnih komisij za 4 postopke v zvezi z obnovo zdravstvene postaje 
Beltinci so bili dostavljeni.  5. Pregled terjatev na stanje 31.12.2006 kot zapadle. NO je 
ugotovil, da zapadle terjatve znašajo na dan 31.12.2006 nekaj čez 11,7 mio SIT. IZ 
navedenega salda so najstarejše terjatve do KS Bratonci (211.551,51 SIT), KS Lipa 
(1.257.784,08 SIT) in KS Ižakovci (3.459.761,90 SIT). Te obveznosti se v bilancah prenašajo 
že od leta 2001. Sklep NO – za KS Bratonci in KS Lipa naj se zadeva uskladi do 31.12.2007, 
za KS Ižakovci pa do 31.12.2008. Pripombe in pojasnila – župan in občinska uprava izvajata 
sklep in bosta o uskladitvi obvestila Nadzorni odbor. 6. pregled denarnih sredstev na dan 
31.12.2006. Ugotovitve – Denarna sredstva na dan 31.12.2006 so znašale čez 53 mio SIT. 
Od tega je bilo 11 mio SIT v rezervah, preostanek 43 mio SIT pa so bila sredstva KS od 
(NUSZ) v višini 18 mio SIT v obliki pozitivnega stanja, ostanek 25 mio SIT pa je bilo pobrano 
od občanov za kanalizacijo. Za zbiranje sredstev za kanalizacijo se je v letu 2006 odločilo 
okrog 940 gospodinjstev. Trenutno se giblje (30.06.1007) se je ta znesek gibal okrog 300.000 
evrov – ta sredstva  so vezana pogodbeno kot depozit pri bankah. Ker občinska uprava nima 
narejenega konkretnega plana kaj narediti s temi sredstvi, Nadzorni odbor predlaga, da se 
za ta sredstva naredi plan prilivov in odlivov in jih bolj racionalno veže na daljši rok. Ter da 
se dogajanje z sredstvi transparentno prikaže na kaki občinski seji in se pove kako je z 
njimi, koliko obresti se komu pripisujejo, itd. Sklep NO – ugotavlja se, da so sredstva po 
namenih ustrezno rezervirana. NO predlaga, da se sredstva vežejo za daljše časovno obdobje 
z namenom zagotovitve čim boljše obrestne mere. Pripombe in pojasnila – župan in občinska 
uprava zbirata ponudbe za vezavo zbranih sredstev in obresti za 6 mesecev. 7. Pregled 
proračunske postavke –športna društva dotacije – društva dotacije. Ugotovitve – v letu 2006 
so bili opravljeni transferi iz proračuna za športna društva. Komisijo za pregled prispelih 
vlog za sredstva v letu 2006 je imenoval župan. Sklep NO – transfer iz proračuna je bil 
izvršen v skladu z veljavnimi pravili. 8. pregled proračunske postavke – investicijski transferi 
– dvorana Beltinci – kulturna dvorana. Ugotovitve – postopek javnih naročil je bil pravilno 
izpeljan v skladu z zakonom, financiranje je potekalo po ključu 70 : 30. Izvedenih je bilo več 
naročil po postopku za naročila male vrednosti, neskladij ni ugotovljenih. Sklep NO – 
vzdrževanje in upravljanje stavbe ni urejeno, ustrezna ureditev do 31.03.2008.  v 
nadaljevanju je predstavnik NO prisotnim prebral še sklepe NO, ki so bili sprejeti na 
takratni 6. redni seji NO, ki je bila 16.12.2007 in NO predlaga, da se zaključni račun 
proračuna Občine Beltinci za leto 2006 sprejem. 
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Štefan Činč, finančnik v občinski upravi je povedal,da je leto 2006 bilo z tehničnega vidika 
leto sprememb – evidentirali prihodke in odhodke KS-ov v glavno knjigo občine in tako 
praktično neposrednega uporabnika kot ga prej imeli, ni več, se konsulidirano se izkazujejo 
prihodki po vseh proračunskih porabnikih. Razvojni sklad ni zajeti v skupnih izkazih, ker je 
samostojna pravna oseba in je samostojna priloga zaključnega računa proračuna. Kategorija 
v bilanci stanja se opredeljuje občino kot pravno osebo, KS-i so pošiljali svoje podatke o 
terjatvah, obveznostih, prihodkih in odhodkih, virih.  
 
V nadaljevanju je podal obrazložitev odstopanja od sprejetega plana pri prihodkih in 
odhodkih. Občina Beltinci se v letu 2006 ni zadolževala.  
 
Martin Duh je povedal, da je med izvajanjem gospoda Činča zasledil besede, da se je 
odstopilo od izgradnje kanalizacije na Melincih zaradi predragosti, zato prosi, da se mu to 
obrazloži. 
 
Štefan Činč je odgovoril, da ni bilo govora o predragosti, ampak je povedal, da je bilo  
planiranih  240 mio SIT zadolžitev, 12 mio SIT je bilo odplačila zadolžitev in za ta denar  
štartati kanalizacijo - nato se pojavila možnost glede drugega financiranja in  bi bilo to za 
občino in občane predrago, da bi samo z najemom kredita šli realizirati zadevo. 
 
Martina Duha še vedno ga moti dejstvo, da je bil razpis izvedeni in se v letu 2006 vseeno ni 
šlo v izgradnjo kanalizacijskega sistema. Bilo je tudi izvedenih nešteto sestankov, soočenj in 
razgovorov ter pogovorov in takrat je bilo marsikdaj povedano, da je občinski svet kriv in 
tudi da je Svet KS Melinci kriv, da se kanalizacija ne dela. To je krivila tudi takratna 
svetnica iz KS Melinec Regina Sraka, sedaj pa prvič sliši, da se ni gradila kanalizacija zaradi 
predragosti in vseh ostalih stvari. Bili so namreč napačno informirani in na koncu sprašuje 
še enkrat, kdo je odločil, da se ne gre v izgradnjo kanalizacije na Melincih, torej je občinska 
uprava prekinila vse in potegnila črto.  
 
Štefan Činč mu je dodatno še pojasnil, da je bila edina ponudba, ki je prispela na javni 
razpis za kar 30 %  višja kot so bili razpisni pogoji. Župan je še dodal, da razpisni pogoji kot 
tudi zakonodaja ne dovoljujeta iti v nekaj, kar je v nasprotju z javnimi financami, torej je 
potrebno bilo vse prekiniti in zadevo ponoviti. Med tem časom se je začelo z novim virom 
kohezije in vsa ta zadeva je bila na občinskem svetu že tako pojasnjena kot tudi na vseh 
soočenjih.  
 
Ivan Mesarič je povedal, da v obrazložitvi k temu gradivu, ki ga je pripravil finančnik piše, da 
je občina sicer izvedla javni razpis v Melincih vendar je edini ponudnik pretiraval z vsem – 
toda to nič ne odtehta – v primerjavi z planiranim in realizacijo je bilo torej 337 mio SIT 
nerealiziranega v letu 2006. Verjame obrazložitvi gospoda finančnika glede najema kredita, 
kar je že prej povedal, vendar pa ne more vzeti tega, ker se je realizacija dogajala v čsu 
volitev konec leta 2006, ko sta bila on in Maučec Marjan kandidata na volitvah.  Župan 
Milan Kerman je sicer Ivana Mesariča opozoril, da volitve nimajo nobene zveze z to točko 
dnevnega reda, vendar pa je le-ta vztrajal, da imajo še kakšno vezo. Saj je prepričani, da ni 
povedal volilvcem tega, da je toliko sredstev v proračunu leta 2006 ostalo nerealiziranega 
ravno na račun kanalizacijskega sistema in tu je vsa tragika beltinske zgodbe. Upa, da so si 
občani ustvarili realno sliko o tem. Tudi ga moti, zakaj župan ni predlagal rebalansa 
proračuna že prej, ker je to zelo grda slika saj se je med volitvami vedelo, da bo do tega 
izpada prišlo.  
 
Po razpravi je finančnik Štefan Činč prebral predlog sklepa, ki pravi, da se občinskemu 
svetu predlaga, da predlog zaključnega računa proračuna Občine Beltinci za leto 2006 
sprejme v predlagani obliki in vsebini. Tudi sklep Nadzornega odbora Občine Beltinci, kot je 
v začetku povedal predstavnik NO Igor Lebar je enak temu. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 7, PROTI: 9. 
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Sklep št. 140/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci ne sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna 
Občine Beltinci za leto 2006. 
 
 
Ob  koncu te točke župan Milan Kerman le dodaja, da je tudi s sprejetjem tega sklepa bila 
dana nezaupnica Nadzornemu odboru Občine Beltinci.  
 
 
 
AD 5 - Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2008 – prva obravnava 
 
 
Župan Milan Kerman je povedal, da predlog zajema postavke, ki so planirane za proračun za 
leto 2008. to leto je planirano v višini kot so dobili že v gradivu. Gospod finančnik bo podal 
razčlenitev proračuna. Vsak je vedno ena želja, ki jo hočemo uresničiti, želja, ki bi naj bila 
realnost in za takim proračunom za leto 2008 stoji, ker je preštudiran po vseh kriterijih, kjer 
smo lahko imeli dosegljive podatke, podatke kot so nekje na razpolago, ti podatki, ki smo jih 
vnesli v proračun imajo realno osnovo. Potrebno je tudi povedati, da je nastavljen 
investicijsko, zmanjšalo se je vso porabo, ki ne bi zružila investicijske. Verjame in tudi 
nekako sam  se zaveda tega, da je zadnji rok v letu 2008, ko lahko začnemo z določenimi 
aktivnostmi, kajti  obljuba vseh nas zavezuje in z njo bomo morali povedati ob koncu leta, 
česar smo ali kaj nismo storili. V nasprotnem primeru bo lahko slika nekoliko drugačna. 
Proračun za leto 2008 bo v takem ali drugačnem smislu lahko prelomen za vse skupaj, ki 
hočemo to občino nekam pripeljati. Proračun verjame oz. smatra, da smo ga sposobni 
realizirati, da ga bomo realizirali vendar zopet z malo drugačnim delom nas vseh, niti sebe 
ne izvzema. Vemo, da se bo edino s skupnim sodelovanjem kaj doseglo, prva seja v letu 
2008 se je začela nerodno, ta nerodnost, če se bo nadaljevala potem bomo na koncu leta 
ugotavljali slabo sliko. Želi pa, da v proračunski razpravi vsi sodelujejo tvorno, nihče  
verjetno ni na zatožni klopi obtoževanj tudi tistih pripomb, kje boste to, kje drugo, pred 
svetniki je odlok o proračunu za let0 2008, tako kot je bil zaključni račun pred njimi, tako  
je sedaj to. Proračun je pripravljen tudi mora povedati, da ne velja tisto, kar se sliši po 
ulicah, češ »Kermanu vse sprejmete« - poudarja nič se ne sprejema za Kermana ampak le za 
občino. Proračun je tukaj, prebrali so ga, prosi, da ga jemljejo takega kot je, vsak izmed 
svetnikov, vsaka stranka ima pravico dopolnitve, amandmaje predlagati, proračunski odbor 
jih bo pregledal in dal dokončno verzijo tega proračuna, ki bo v II. obravnavi kot predlog dan 
v sprejem. V predlogu so planirana sredstva EU za katere sklepe je bilo rečeno, da jih bomo 
dobili v prvih dveh mesecih tega leta, kdaj bodo sklepi se še ne ve. Terminski plan dolinske 
kanalizacije je predvideval, da bodo vse aktivnosti končane-timing je narejeni avgust - 
september 2007 – zavleklo se je nekoliko dalje, tu je vse skupaj predano naprej, saj stvari 
ureja tako za našo občino Eko inženiring iz Lendave. Tu so predvidena sredstva, dokončni 
sprejem opravimo, ko bomo podatke vedeli in jih imeli na mizi, ker bo drugače prišlo do tega 
– planirali ste, dobili niste. Komisije in odbori in vse zainteresirane skupine občanov, se 
sestanejo, če se bo nocoj v I. obravnavi reklo, da lahko gre naprej v proceduro, v 15. dneh, 
ali pa povedo da zavračajo I. branje in da zahtevajo, da se pripravi novi, tudi to je možno, 
kot je bilo v letu 2007. Apelira na svetnike, da se strne vrste, enkrat do drugega branja so 
možnosti podati amandmaje, javne razprave, ki bodo potekale, na razpolago je finančna 
služba, ki bo tudi skupinam podrobneje vse razložila, da je potem II. branje pripravljeno po 
vseh normativih in željah z veliko mero konsenza, kajti če je proračun naš je naš.  
 
Štefan Činč je v uvodu pojasnil  da se z odlokom  za proračun določajo struktura in višina 
proračuna, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev na ravni občine 
ter upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem. Proračun 
sestavljajo splošni del, posebni de in načrt razvojnih programov. V bilanci prihodkov in 
odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo davčne prihodke, neobdavčene prihodke, 
kapitalske prihodke in transferne prihodke. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo 
odhodki ki obsegajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske 
transferje. V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta vplačila danih 
posojil in prodaja kapitalskih  naložb ter odhodki iz naslova povečanja finančnih naložb.  V 
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računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanja, ki je povezano s 
financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil 
dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane 
spremembe  denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. Posebni del 
proračuna je finančni načrt po neposrednih proračunskih uporabnikih (občinski svet, 
župan/podžupan, nadzorni odbor, občinska uprava, medobčinski inšpektorat, ter vseh 8 
krajevnih skupnosti v občini), kjer so za vsakega uporabnika analitično po ekonomski 
klasifikaciji javno finančnih prihodkov in odhodkov izkazani prihodki, stanja sredstev na 
računu na dan 01.01.2008 ter odhodki po proračunskih postavkah, ki so uvrščene v 
programe po programski klasifikaciji. Proračun se sprejema na nivoju proračunskih 
postavk. Načrt razvojnih programov pa sestavljajo načrti oz. plani razvojnih programov 
neposrednih uporabnikov, ki se jih ustrezno letno dopolnjuje glede na kazalce planiranja in 
eventualne spremembe kriterijev in normativov z upoštevanjem sprememb prednostnih 
nalog. V bilanci prihodkov je planiranih prihodkov skupaj 16.113.222 evrov, odhodkov pa za 
18.825.222 evrov. V proračunu so zagotovljena sredstva za naslednja področja (politični 
sistem, ekonomska in fiskalna administracija, skupne  administrativne službe in splošne 
javne storitve, lokalna samouprava, obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, trg dela in 
delovni pogoji, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, promet, prometna infrastruktura in 
komunikacije, gospodarstvo, varovanje okolja in naravne dediščine, prostorsko planiranje in 
stanovanjsko komunalna dejavnost, zdravstveno varstvo, kultura, šport in nevladne 
organizacije, izobraževanje, socialno varstvo, servisiranje javnega dolga in intervencijski 
programi im obveznosti.  Pobrana nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih 
oseb se porabijo v posamezni KS za naslednje namene (vzdrževanje vaških cest in poljskih 
poti, druga komunala, odvoz odpadkov, oskrba z vodo, cestna razsvetljava). 
 
Marjan Maučec bo podprl predlog proračuna, da se ga naj čim prej sprejme, se ga da v 
nadaljnjo razpravo oz. obravnavo in pripravi za II. sprejem - spremljali pa bodo realizacijo in 
potem gremo veselo na delo.  
 
Martin Duh bi dodal in na zadeve opozarjal, ki so stare več kot eno leto in ni mu reči, da za 
to ni denarja, ker bo povedal, tudi če bo kdo hud. Župan je odgovoren, da bi se to moralo 
rešiti, sedaj naj najde ta denar. Cesta Beltinci - Bistrica se gradila pred več kot 10-mi leti in 
ni urejenih še vedno zadev glede tega lastništva, odkupa lastništva in izgradnje traktorske 
steze od križišča Melinci-Odranci do konec k.o. Melinci (tistih 3 metre) kot je povedal že 
zadnjič. Naj župan vnese sredstva, da se to zgradi. Drugo kar je še, občinska cesta Beltinci-
Melinci-Krapje-Ljutomer je cesta, ki dobiva občina vsako leto za to cesto denar, bila je 
krajevna in se preimenovala na občinsko in je občina prevzela vzdrževanje, seka reko Muro, 
povezavo dela brod. KS dela že vsa ta leta brezplačno uslugo občini in ni pošteno do KS-a, 
ker se črpa, bi morala izvajati občina. Prosi, da naj župan pripravi sredstva za realizacijo te 
zadeve. 2 variante (odkup broda in plačilo storitev, ki so bila opravljena v teh letih ali plačilo 
II. dela remonta, ki se  ga izvedlo pred 3-i leti in plačane storitve – KS delala usluge povezava 
med levim in desnim bregom – to je dolžnost občine, to se naj reši torej stroške brodarja. 
Naslednja zadeva je še da naj Občina plača 50 % vrednost vgradnje centralne naprave v 
kapeli na Melincih kot je bilo v omenjeni kapeli pred začetkom maše, obljubo bi naj kot 
kandidat pred volitvami dal on in naj se izpelje. Klub malega nogometa Meteor Melinci pred 
dvema letoma praznoval 30. obletnico in je bil večkrat v tej zadevi tudi zavedeni čeravno je o 
tem tudi že govoril večkrat – razlagalo se mu je tako in drugače. Potem se realiziralo 
odgovore, da ni tako kot je bilo povedano. Klubi društva, ki so v letu 2006 praznovali 
obletnice so dobili šotor in denarna sredstva, Melinci samo šotor – deluje klub v občini, ker 
se tako obnašajo, sodeluje na vseh prireditvah, je zelo aktiven, je v tej občini, ker takrat je 
izpadlo sponzorstvo in ne bo glede na ozračje, kako je izpadlo, prosi, da se tisti dolg do kluba 
poravna, predlaga 400,00 evrov in naj se jim to da. Martin Duh je podal svoje predloge v 
pisni obliki.  
 
Janez Senica je pokazal prisotnim pogodbe podpisanih, nekaj pogodb so težave in jih 
pošiljamo in se nekoliko zavleče, sami pa ne vemo, kako rešiti, ker živijo občani drugje v 
tujini, v kratkem gredo pogodbe v izplačilo, torej kar je čistega in imamo vse podatke. Glede 
okrog ceste bi še dodal, bilo večkrat povedano, prehode smo dodatno naredili, dostope iz te 
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lokalne ceste Beltinci-Bistrica ker take so bile zahteve, še eno cesto vzporedno delati ne ve, 
če je smiselno, imamo z druge strani dostop, v preteklosti tudi tu ni bilo možno kot mu stari 
ljudje na Melincih povedali, ampak ko grofica zapustila in so si jo vzeli za svojo to cesto, to 
so bile besede starih občanov Melinec.  Martin Duh – ne bo dal odgovora, raje ob kaki drugi 
priliki, ker ni pravilno povedal. Veseli bodo, če se bo to naredilo sedaj, ker se že vse skupaj 
predolgo vleče. Izmere so bile že davno narejene in videlo se tudi koliko je kdo komu preoral, 
dodaja Janez Senica. 
 
Martin Virag je povedal, da podpira predlog proračuna za leto 2008. Če bo šel skozi v obliki 
kot ga je podal, da se ga je potrebno držati na koncu leta tudi za besedo in pita se lahko kaj 
se je realiziralo. Samo hote ali nehote je mogoče kaj izpadlo. V svojem okolju vidi nekaj 
stvari, ki niso zajete. Želi, da se vključi izdelava projektov za načrt regulacije Črnca od izvira 
do Beltinec. Ker se dela kolesarska steza Dokležovje-Lipovci in je na poti tudi spomenik 
»Božja misel«, ki je zgodovinsko-kulturnega pomena, morajo biti projekti in premestitev 
objekta na način kot se spodobi in zaradi tega bodo potrebna tudi sredstva, mogoče so v 
kolesarski stezi že zajeta? Glede objekta igrišče-objekte rekreacijske podpira, dejansko v 
takih projektih kot je to 500.000 evrov, ne ve, če je to le delež občine ali delež države za 
njega je smiselno oz. bi bilo smiselno, da bi se zlobiralo investitorja in občina bi samo nek 
delež sovlagala oz. mogoče dala v njegov odstop, da bi se stvari začele delati.  Martin Virag 
ima še eno vprašanje in sicer kako to realizirati, nikjer ni videl oz. zasledil prihodkov od 
vodovodnega omrežja ob eventualni priključitvi v regijski vodovod, ker dejansko imamo 
omrežje in imamo dosti primarnih vodov, kateri čakajo, da se priključijo in bo potem 
zadovoljilo dejansko regijske potrebe. 
 
Župan Milan Kerman je pozval Janeza Senico, da pojasni, kako je s projektom regijski 
vodovodni sistem.  
Janez Senica je pojasnil da so predvidene tri etape in sicer: A – območje UE Lendava, B – UE 
M.Sobota,  C - UE Prlekije. Občina bi bila uvrščena v etapo A vendar pa je z argumenti 
prišla v etapo B. V Dokležovju je predvidenih 10 vodnjakov in črpališče veliko z odvzemom 
do 200 l/s in bo pretežno napajalo etapo B in tako smo predlagali, da naj spadamo v ta 
rajon. V nadaljevanju je na razpravi bilo povedano, da se bo Pomurski vodovod gradil 
postopno in prioriteta bo dana izgradnji najprej omrežja, v II. fazi pa se bodo gradili viri. Za 
izgradnjo omrežja mora občina naročiti projektno dokumentacijo in pa to je še dilema 
sofinanciranje tega omrežja od 10 do 30 %, v začetku izhodiščna pogodba med ministrstvom 
in občinami za 10 % bila podpisana, sedaj pa naj bi DDV še tudi občine krile. Na zadnjem 
srečanju bilo kar vroče krvi in iz 10 na 30 preiti tako naenkrat, to ni tako enostavno. Tako 
da še ni dokončne odločitve glede sofinanciranja tega omrežja. V naši občini imamo 
predvideno povezavo oz. novogradnja cevovoda - od stolpa do črpališča in izgradnjp novega 
vodohrama (prvi izračuni kažejo 500 kubičnega), potem je predvidena navezava vodovoda od 
Melinec do Bistrice in navezava vodovoda od Lipe proti Odrancem-Renkovcem-Hraščicam. 
Se pravi, da bo občina financirala projekt in tudi odkupiti bo potrebno zemljišča in pridobiti 
uporabno ter gradbeno dovoljenje. Sami viri vodni viri v naši občini v tem projektu so 
predvideni v Dokležovju – vse te stroške bo krilo MOPE oz. kohezijski sklad, naša občina 
tam potem ne bo imela stroškov – občina Beltinci pa je dala na tem skupnem sestanku 
pobudo, da naj se ta vlaganja občine kasneje upoštevajo v skupni blagajni ker je občina 
takrat vložila več kot 300 mio SIT v izgradnjo vodovodnega sistema.  
Ivana Mesariča v tej zadevi zanima začetek izgradnje. Janez Senica odgovarja, da moramo 
projektno dokumentacijo  dati izdelati in pridobiti uporabno dovoljenje do septembra leta 
2008 in v jeseni oz. v letu 2009 bi se naj delala omrežja, vodni viri-črpališča v Dokležovju pa 
nekje po letu 2010, vodovodni stolp je v sklopu cevovodov in bi se začel graditi drugo leto. 
Glede igrišča - prijave na Fundacijo za šport, če ne dobimo sredstva 30 % sredstva, če 
dobimo sofinancerja, vendar smo ga morali v predlog dati zaradi prijave, ker zagotovimo v tej 
fazi začetna sredstva, fundacija pa omogoča, če pa investitorja pridobimo pa lahko le-ta to 
breme prevzame. 
 
Igor Adžič je povedal, da v predlogu proračuna pogreša program razpolaganja  s stvarnim 
premoženjem – na odboru za proračun in finance je to tudi že prosil, torej naj se jim ga 
pošlje domov.  
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Simon Horvat je podal pripombo, saj dvomi, da bo vodovodni stolp v Beltincih tako dolgo, da 
se bo šlo v ureditev zdržal, ker je v obupnem stanju. Vesel je, da se je splačalo tukaj sedeti, 
da smo proračun skupaj spravili - kohezijska sredstva še niso znana (višina ni znana) -  
sigurno pa je, da jih ne bo toliko kot bi jih rabili za izgradnjo kanalizacijskega sistema v naši 
občini. Tudi drugi viri so omejeni, zadolžitev občine je omejena, zadolžitev gospodinjstev so 
omejena saj le-ta drvijo v revščino- zdaj je 16 obrok do 60-ih skupnih. Simon dvomi, če bodo 
lahko tako nakazovali sredstva. Še želi povedati, da ne bomo zmanjševali tega zneska, vse 
poziva, svetniške skupine, občane, da se vključijo takoj k iskanju rešitve izgradnje te 
kanalizacije, saj  s tem kar ima občina predvideno, ne bo prišla skozi. Da ne bo prišlo do 
tega, da ko se bo pokazala nekonstruktivnost in ko se bo iskalo krivca za premalo denarja 
(na koncu namreč vedno rado zmanjka denarja) – torej naj se najde  skupna rešitev, kako 
pomagati,  saj imamo v občini ogromno strokovnega potenciala, če se vsi vključijo in 
najdemo rešitev in izluščimo najboljšo rešitev, to je pravi način, da jo spravimo do konca. 
Sam bo vedno za tako rešitev, ki bo najboljša in najugodnejša za vse, pa naj jo predlaga 
kdorkoli. 
 
Srečko Horvat je povedal, da predlog proračuna podpira in bo glasoval zanj. Vprašanja ima 
na strani 7 od 25 je postavka - mediji in avdiovizualna kultura -  36.000 evrov bilo 2007, 
38.000 evrov planirano, v obrazložitvi na 28 strani je med drugim navedena tudi izgradnja 
kabelskega tv sistema, kako naj občina s svojimi sredstvi iz proračuna gradi privatni CATV 
prosi pojasnilo. Dodatno pa še postavlja vprašanje, če je v proračunu predvideni za znesek 
za odkup parcel za izgradnjo kolesarske steze v Dokležovju. 
 
Pojasnilo Srečku Horvatu daje Štefan Činč in sicer, to je opis programa, ki ga država opisala, 
to bi bilo možno narediti, sam program nismo spreminjali, tako kot je v programski 
kvalifikaciji napisano, sama izgradnja CATV bi načeloma bila možno, če bi občina bila 
kabelski operater ampak ne pride pri nas v poštev, tu je  zajeto informativno glasilo Mali 
rijtar in kar je predvideno s pogodbo (torej snemanje in predvajanje na CATV).  
 
Štefan Ferenčak je povedal, da je to pomemben dokument in njihova svetniška skupina ga 
podpira. V prejšnjem mandatu je  dosti govoril o gospodarskem razvoju občine, proračun je 
odraz potreb in želja nekega okolja v katerem živimo in delujemo. Dejstvo je, da je občina z 
razvojnimi programi stagnirala, ni se jih uspelo realizirati, tudi ta mali del, kar je bil zajeti  
ni realiziranega - tega letos ne bo glede obrtne cone. Žalostno je, da za svoje obrtnike in 
podjetnike v svojem okolju ni občina  naredila nič in to je dejstvo, ki ga mora omeniti in 
poudariti. Dejstvo je tudi, da ima občina zelo veliko problemov, ki so odraz nerealiziranih 
ambicij, želja na področju infrastrukture – predvsem kanalizacija, moramo se s tem 
sprijazniti, ne vemo kakšna bo končna oblika proračuna, zavedati se tega. Vse je odvisno od 
obsega sprejetega denarja iz kohezije, apelira na vse, ko se bo to zgodilo, da najdejo dovolj  
modrosti in hotenja ter da  skupaj poiščejo poti s ciljem, da kanalizacija mora iti, če to ne bo 
speljano pomeni dejanski t.i. padec na izpitu - v spoznanju, da nas to verjetno čaka. 
 
Peter Dugar  se pridružuje vsem razpravam, predlog proračuna  se mora sprejeti in upa, da 
bodo sredstva s kohezije res prišla. Vseeno smatra, da je proračun tisti stvar, kjer bi se naj 
to tudi upoštevalo in tudi ponavlja, da je med prvimi, ki želi, da se kanalizacija izgradi, 
zaveda se, da bo potrebno napeti vse sile in usmeriti vse v izgradnjo le-te, ampak vsi vemo, 
da nad nami visi dolg iz preteklosti iz prejšnjih mandatov. Tudi se je že razpravljalo o zboru 
vaščanov, kjer se je debatiralo in iskalo rešitve ter variante in bi se naj upoštevalo v tem 
proračunu tudi tisto. Glede NUSZ po predhodnem dogovoru bolj ali manj razpolagajo 
krajevne skupnosti z njim in se sredstva nakazujejo na račune ali podračune KS-ov, vendar 
pa predlaga, da naj se ponovno uvede tisti prejšnji sistem sofinanciranja projektov 70 % :30 
%. 
 
Martin Virag bi želel dodati, da podpira predlog Petra Dugar in naj bo tudi to za nazaj – 4,5 
mio SIT dolga pustil v njihovi KS in da bi se potem to lahko pokrilo, problem je, če se bo šlo 
v to, da bodo nekateri oškodovani in bomo prišli v isto situacijo kot je prej navajal svetnik 
Duh Martin, da je še iz preteklosti nekaj neurejenih zadev.  
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Roman Činč je dejal, da bi bilo asfaltno igrišče potrebno prenove -  mogoče preplastitve in 
tudi zaščitna ograja je potrebna – v tej zvezi predlaga, da bi se v predlogu proračuna za leto 
2008 našla tudi taka postavka oz. da se nekaj sredstev nameni za to. Drugo pa je, da ga 
moti, da ni dovolj športne infrastrukture, nekako je le-ta bolj obrobna stvar (sanitarji in 
podobno). Morali bi večji projekt zastaviti – mogoče dvorana, ki bi jo lahko najemala društva 
in bi se to kasneje še kako obrestovalo. Naj se razmišlja v tej smeri, da bi tako lahko s tem 
nastal t.i. turistično-športni projekt, ki bi koristil tako društvom in klubom v občini. 
Marsikateri klub za treninge pozimi nima ustreznih pogojev in tudi ne prostora za vadbo, s 
tem pa bi to postalo mogoče. Torej predlaga tudi iskanje soinvestitorjev.  
 
Ivan Mesarič je poudaril, da se bodo pravi problemi začeli šele s prihodom sredstev iz 
kohezijskih skladov, tako da do sedaj zadeve še niso problematične. Takrat se bo začelo še 
kako resno in kako težko delo.  Izpostavil je pomen časovnic – timingov pri tem velikem 
projektu občine in želi, da se v to vključi tudi krajevne skupnosti, da dajo svoje mnenje, če 
so zadovoljni s tem, kako se bo odvijala izgradnja kanalizacije. Prišlo bo namreč tudi do 
tega, da bo denarja začelo primanjkovati in dobro bi bilo po vaseh to proceduro speljati, da 
naj se kar razjasnijo kaj mislijo in da bodo čutili kako bo s tem. 
 
Župan Milan Kerman je po razpravi dal na glasovanje predlog sklepa. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 141/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme proračun Občine Beltinci v I.branju, ki se poda 
v javno razpravo na delovna telesa občinskega sveta (odbore in komisije), na vse 
krajevne skupnosti in za vso zainteresirano javnost. 
 
 
 
 
AD 6 - Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil 
predstavnikov ustanovitelja javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci 
 
 
Direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš je podrobno predstavil vsebino Pravilnika o 
merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil predstavnikov ustanovitelja 
javnih podjetij, katerega ustanoviteljica je Občina Beltinci kot tudi je predstavil pravno 
podlago za sprejem le-tega.  
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine 
Beltinci, Peter Dugar je uvodoma povedal, da je na takratni 11. redni seji, ki jo je komisija 
imela 17.12.2007 nasprotoval direktorju občinske uprave, saj je kot predsednik te komisije 
bil nekako malo direktno vpleten v to zadevo, smatra, da to pregleda komisija za statutarna 
in pravna vprašanja, toliko je želel povedal, mnenje komisije pa je tako zapisano tudi v 
zapisniku te komisije. 
 
Stanko Glavač je tako v pisni (kot sopodpisnik predlagateljev) kot tudi v ustni obliki podal 
dodatke oz. amandmaje na vsebino tega pravilnika na podlagi določil poslovnika Občinskega 
sveta Občine Beltinci. 
 
Venčeslav Smodiš  je podal obrazložitev – soglasje župana, da plača direktorja zavoda ni 
višja od plače župana. Podrobno urejeno to področje oz. vsebino pravilnika  imajo tudi 
nekatere sosednje občine, amandmaji pa so dopustni in se jih lahko vključi v pravilnik. 
 
Srečko Horvat podal pripombo na zapisnik seje komisije za mandatna vprašanja, kjer piše, 
da naj bi pravilnik obravnavala raje komisija za statutarna in pravna vprašanja, kot je v 
začetku povedal tudi sam predsednik Peter Dugar. Srečko Horvat se na takratni seji s tem 
ni strinjal in tudi še en član komisije in sicer iz preprostega razloga, ker statut občine 
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Beltinci določa v 24. členu, da te stvari obravnava komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanje. Nadalje je še povedal, da bi razumel, zakaj je bil predlog, da naj komisija za 
statutarna vprašanja obravnava vsebino pravilnika – po njegovem mnenju zaradi sestave 
same komisije, saj tam namreč ne bi bilo na vsebino nobenih pripomb, ker bi stvar hitro šla 
naprej. Potem pa ga je k temu spodbudil tudi predlog Stanka Glavača saj ga resno skrbi za 
delovanje JKP Komune  Beltinci. Vse vajeti oz. vse pristojnosti  za delovanje tega podjetja 
ima Nadzorni odbor JKP Komune, seveda dokler bo sestava NO Komune taka kot je v naši 
občini. V NO JKP Komune  ni nobenega člana občinskega sveta, ki bi imel pravico malo 
drugače razmišljati. Občinski svet Občine Beltinci si je izvolil tako sestavo kot je bila že prej, 
vendar bo še naprej dvomil v delovanje Komune in upa, da mu bo kdo kdaj dokazal 
nasprotno. Nadalje sprašuje direktorja občinske uprave, če je pravno vzdržno določilo, da 
tudi javni delavci določajo uspešnost direktorja Komune, saj po podatkih, ki so znani 
Komuna nima stalno zaposlenih delavcev ampak le delavce preko javnih del . 
 
Peter Dugar je pojasnil, da zapisnik komisije še ni bil pregledani na komisiji, ker še ta ni 
zasedala. Je pa povedal, da se spomni, da je o neustreznosti obravnave tega pravilnika na 
njihovi komisiji iznesel član Simon Horvat in on se je njegovemu mnenju le pridružil. 
 
Simon Horvat je repliciral izjavo Petra Dugarja – da ni rekel, da ne spada obravnava le-tega 
na KMVVI ampak se je spraševal, če spada ali ne . Predsednik komisije se je takrat tudi z 
moralnega stališča strinjal z neobravnavo tega pravilnika, ker je istočasno tudi direktor tega 
podjetja.  
 
Stanko Glavač  meni, da je vsak zavezan tudi zakonsko in ima neke odgovornosti in tudi 
plače določa zakonodaja. Če pa se kdo v tem ne vidi, mu je zelo žal – nadzorni odbor je bil 
potrjeni.  
 
Štefan Ferenčak je povedal, da so obravnavali ta pravilnik tudi v njihovi svetniški skupini in 
so se zmenili, da bodo vsebino le-tega podprli. Skrb oz. bojazen kar jo vodimo - ,to je dejstvo 
da si je ena politična opcija nastavila direktorja in nadzorni odbor. Misli pa, da imajo 
svetniki pravico, da povedo, kaj jih skrbi, upa pa, da bo vse v redu in da bo komunalno 
podjetje z direktorjem na čelu delalo uspešno.  
 
Po razpravi je dal župan Milan Kerman na glasovanje vsebino Pravilnika z dopolnitvami.  
Sledi glasovanje o amandmaju št. 1 k pravilniku Stanka Glavača z 7 sopodpisnikov – 
amandma na 2. člen pravilnika. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 142/IV: 
Sprejme se amandma k pravilniku o merilih za določitev plač direktorjev javnih 
podjetij in plačil predstavnikov ustanovitelja javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je 
Občina Beltinci – 2. člen: »Drugi stavek drugega odstavka tega člena naj se pravilno 
glasi: »Pogodbo o zaposlitvi direktorja sklene v imenu delodajalca predsednik 
nadzornega sveta javnega podjetja.« 
 
Glasovanje o amandmaju št. 1 k pravilniku Stanka Glavača z 7 sopodpisnikov - amandma 
na 3. člen pravilnika. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 143/IV: 
Sprejme se amandma k pravilniku o merilih za določitev plač direktorjev javnih 
podjetij in plačil predstavnikov ustanovitelja javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je 
Občina Beltinci – 3. člen:«Drugi odstavek točka 2 se pravilno glas:«Dodatek za obseg 
poslovanja – prihodki od poslovanja v zadnjem poslovnem letu.« 
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Glasovanje o amandmaju št.1 k pravilniku Stanka Glavača z 7 sopodpisnikov – amandma 
na 4. člen pravilnika. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 144/IV: 
Sprejme se amandma k pravilniku o merilih za določitev plač direktorjev javnih 
podjetij in plačil predstavnikov ustanovitelja javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je 
Občina Beltinci – 4. člen. Tretji stavek se pravilno glasi: » Nagrado za uspešnost določi 
nadzorni svet javnega podjetja.« 
 
 
Sledi glasovanje o amandmaju, ki ga je podala komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja in katerega naj se uvrsti v vsebino pravilnika. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 12, PROTI:0. 
 
 
Sklep št. 145/IV: 
Sprejme se amandma k pravilniku o merilih za določitev plač direktorjev javnih 
podjetij in plačil predstavnikov podjetja javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je 
Občina Beltinci – v 4. členu  se doda besedilo:«V primeru, če podjetje posluje 
negativno, nagrada direktorju za uspešnost ne pripada.« 
 
 
 
Ob koncu te točke je župan dal na glasovanje vsebino celotnega pravilnika z vsemi 
sprejetimi amandmaji. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 146/IV: 
Sprejme se Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil 
predstavnikov podjetja javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci z 
vsemi sprejetimi amandmaji.  
 
 
 
AD 7 - Pritožba zoper sklep o imenovanju direktorja Komune d.o.o. Beltinci 
 
Peter Dugar Peter je povedal, da je bil dne 11.10.2007 imenovani za direktorja JKP Komune 
d.o.o. Beltinci in se je zahvalil za takrat izkazano zaupanje in poudarja, da še do danes ni 
podpisal pogodbe. Ne glede na vse to, s tem trenutkom daje na sklep občinskega sveta z dne 
11.10.2007 odstopno izjavo iz mesta, za katerega je bil imenovani izključno iz osebnih 
razlogov in nikakor ne iz kakršnih koli političnih razlogov – prosi, da se to tudi zapiše v 
zapisnik. Županu Milanu Kermanu je podal pisno odstopno izjavo.  
 
Župan Milan Kerman je vprašal Janeza Senico, če je po tej izjavi Petra Dugarja njegova 
pritožba še umestna, pa je Janez Senica želel razpravljati. Povedal je namreč, da so  prisotni 
dobili njegovo pritožbo. Vsebina le-te vsebinsko ni bogata, vendar je prijava na razpisana 
dela bila vsebinsko bogata in napisana na podlagi izkušenj in ni nič pomagalo. Zato tudi 
obsežna pritožba ne bi stanja spremenila. Odločil se je, da odstopa od pritožbe direktorja 
Komune Beltinci d.o.o. vendar vztraja, da se njegovo dosedanje delo ovrednoti in se mu to 
ovrednoteno izplača v mesečnih obrokih. Rad bi poudaril, da večina občanov ne  ve oz. ni 



 16 

seznanjena, da je poleg dela v občinski upravi brezplačno delal tudi dela v.d. direktorja 
Komuna. Pred občinskim svetom je predlog, da se odločijo ali mu pripada nadomestilo za 7 
letno delo ali ne, vsekakor pa odstopa od pritožbe za direktorja le-tega. Nadalje se želi 
razbremeniti in želi živeti v prepričanju, da je osebno 90 % prispeval k vzpostavitvi 
vodovodnega sistema Občine Beltinci. 
 
Predsednik NO Komune d.o.o. Beltinci in svetnik Marjan Maučec je glede na to, da se 
ugotavlja neko novo stanje  - oba kandidata odstopata. je seveda smelo, da se pristopi 
čimprej k novemu razpisu za direktorja. Glede zahteve je pa na občinskem svetu kot 
ustanovitelju, ki vidi kakšna pravna možnost in viri obstajajo, da se zadeve za nazaj 
pokrijejo.  Pričakuje od župana, da pove, koliko ur je bil zaposlen Janez Senica v občinski 
upravi in koliko ur je imenovani opravljal dela za JKP Komuno Beltinci. Do sedaj kot 
predsednik NO ni dobil nobenega zahtevka. Verjetno so svetniki tega sklica in prejšnje 
sestave slišali, da je bilo kar nekajkrat povedano, da JKP Komuna Beltinci ni zaživela zaradi 
tega, ker je to v sklopu opravljanja funkcije in zaposlitvenih obveznosti, ki jih je imel gospod 
Janez Senica in tudi takrat, ko je želel pred 5-mi leti vzpostaviti, da zaživi Komuna je bilo 
povedano, da je to strošek, da tega ne rabimo, da lahko Komuna  funkcionira naprej kot  
doslej,  zato želi in predlaga, da se opravi posvetni razgovor med njim kot predsednikom NO 
in županom.Oba skupaj z Janezom Senico pripravijo konstruktiven predlog za občinski svet, 
ki je kot ustanovitelj merodajen za sprejem.  
 
Župan Milan Kerman je povzel predlog Marjana Maučeca, torej da se čimprej pristopi k  
pripravi novega razpisa za imenovanje direktorja JKP Komune d.o.o. Beltinci. Vendar pa je 
še dodal, da je Komuna od oktobra meseca ponovno brez v.d. direktorja, da se spet 
nahajamo v nekem t.i. latentnem stanju - nezakonitem stanju, kot je že tolikokrat dobil 
pripombo. Prosi prisotne, da naj se razjasnijo, kdo bo za ta čas do imenovanja direktorja 
opravljal funkcijo v.d. direktorja in kako dolgo.   
 
Marjan Maučec je povedal, da verjetno ni bil zapisnik NO JKP Komune d.o.o. Beltinci dani 
na sejo sveta, je pa bilo povedano, da je prepričani, da je zadeva tako daleč zrela, da je tudi 
razvojni ciklus tako nastavljen, da bo Komuna dobila svojega direktorja, za ta prehodni čas, 
pa naj se uredi, kot je bilo predlagano.  
 
Peter Gruškovnjak je dejal, da podpira  tako kot član občinskega sveta kot tudi član 
nadzornega odbora JKP Komune d.o.o. Beltinci predlog Marjana Maučeca,  vendar nekoliko 
drugače kot je povedal le-ta.  Za v.d direktorja za obdobje 6-ih mesecev se naj potrdi Janeza 
Senico, vendar ko se bo izvajalo usklajevanje za nazaj, je treba doreči oz. je potrebno jasno 
zapisati (s strani župana), koliko je Janez Senica potreben v občinski upravi in koliko mu je  
namenjeno delovnega časa za v.d. direktorstvo Komune, Beltinci. Za ta čas naj se sklene 
podjemna pogodba, ki bo imela osnovo za vsako pravno razrešitev oz. iskanje pravne poti, če 
ne bo kaj v redu oz. če ne bo gospod Senica zadovoljen s plačilom.  
 
Janez Senica je povedal, da so na NO sprejeli sklep, s katerim ima določena pooblastila 
vendar le do konca leta 2007.  Že dolgo namreč govori, da ima ogromno dela preko občine 
Beltinci ne pa da ima na svojih ramenih še JKP Komuno Beltinci. Sam je namreč mnenja, 
da se na dveh stolih pač ne da sedeti.  Pojasnil je prisotnim koliko dela opravlja, kako je 
zaposlen tudi čez vikente, popoldneve, ponoči in rad bi, da bi se ga razbremenilo. Pripravljen 
je biti v funkciji v.d. direktorja do 15.01.2008, za naprej pa tega več ne more sprejeti. Prosi 
člane občinskega sveta za razumevanje, da brez plačila, tako naprej namreč ne gre več. 
Poleg tega pa mu je zdravje bolj pomembno.  
 
Župan Milan Kerman je povedal, da bo treba najti nekoga, ki bo opravljal v.d-jevstvo s tem 
da je potrebno tudi pod nujno prostore opremiti, ki so kupljeni.  
 
Po konsensu je bil gospod Senica pripravljen sprejeti dogovor, da bo do konca meseca 
januarja (do 31.01.2008) opravljal vlogo v.d. direktorja JKP Komune d.o.o. Beltinci, ker  
predlog  za dobo šestih mesecev ne sprejema. Poleg tega se takoj pristopi k pripravi razpisa 
za direktorja JKP Komune d.o.o. Beltinci 
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Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 147/IV: 
Čim prej pristopi k ponovitvi razpisa za direktorja JKP Komuna Beltinci d.o.o. 
Za v.d. direktorja javnega komunalnega podjetja Komuna d.o.o. Beltinci se imenuje 
JANEZ SENICA, stanujoč v Beltincih, Prekmurska ul. 14, 9231 Beltinci in sicer za čas 
od 31.01.2008. 
 
 
Svetnik Simon Horvat je župana Milana Kermana opozoril na proceduro, saj je potrebno 
glede na to, da je bil Peter Dugar imenovani za direktorja Komune, sedaj ko je le-ta podal 
odstopno izjavo tudi s sklepom razrešiti. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 148/IV: 
Peter Dugar, stanujoč  Melinci 75/a, 9231 Beltinci se v zvezi z njegovo pisno odstopno 
izjavo razreši s funkcije direktorja Javnega komunalnega podjetja Komuna d.o.o. 
Beltinci d.o.o. na katero ga je imenoval Občinski svet Občine Beltinci na 7. redni seji 
Občinskega sveta, ki je bila 11.10.2007: 
 
 
 
AD 8 - Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Murska 
Sobota 
 
Župan Milan Kerman je povedal, da je Mestna občina Murska Sobota je Občino Beltinci dne 
24.12.2007 zaprosila za podajo soglasja k imenovanju Jožeta Felkarja, dr. med. spec. iz 
Murske Sobote, Juša Kramarja 14, 9000 Murska Sobota za direktorja javnega zavoda 
Zdravstveni dom Murska Sobota. Ker ustanoviteljske pravice do zavoda Zdravstveni dom 
Murska Sobota še niso razdeljene na podlagi 3. odstavka 51.b člena in drugega odstavka 
100. člena Zakona o lokalni samoupravi izvršujejo ustanoviteljske pravice do skupnih javnih 
zavodov, javnih podjetij  in skladov organi občine, v kateri je sedež v soglasju z organi občin, 
za območje katerih je bil ustanovljen javni zavod, javno podjetje ali sklad.  
 
Ivan Mesarič je povedal, da je predstavnik Občine Beltinci in dela Goričkega v tem javnem 
zavodu in so imeli dva kandidata in je protikandidat odstopil pred razpravo, tako da je bil 
sam dr. Felkar predlagani kandidat. Tudi Mestna občina Murska Sobota ga je podprla. 
Zdravstveni dom Murska Sobota kot javni zavod ni v rožnatem položaju glede same situacije 
zdravstva in misli, da če bo občina izkazala zaupanje gospodu Felkarju, bo v redu postopala, 
saj naj bi se glede javnih zavodov obetali boljši časi. Dejansko pa je bilo do sedaj izredno 
težko v vlogi direktorja zavoda, ker so se zadeve lahko čez noč spremenile.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0 
 
Sklep št. 149/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje Jožetu Felkarju dr. med. spec., 
stanujočega v Murski Soboti, Juša Kramarja 14, 9000 Murska Sobota k imenovanju 
direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota.  
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AD 9 - Soglasje k imenovanju v.d. direktorja ZTK Beltinci 
 
Na prejšnji seji sveta, kot je povedal župan Milan Kerman, so imeli svetniki gradivo, kjer se 
predlagalo oz. kjer je Upravni odbor predlagal za imenovanja dr. Nikolaja Szepesyija, za 
v.d.direktorja ZKT Beltinci. Ker pa je le-ta na prejšnji seji sveta obrazložil razloge, zakaj 
odstopa od kandidature, se je UO ZTK Beltinci na 2. korespondenčni seji 08.01.2008 sestal 
in soglasno z glasovanjem: ZA: 7, PROTI: 0, sprejel sklep, da se za opravljanje funkcije v.d. 
direktorja ZTK Beltinci imenuje gospa Ela Horvat, ki je na zavodu zaposlena kot strokovna 
vodja do imenovanja direktorja na podlagi ponovnega razpisa vendar največ za dobo enega 
leta. Občinski svet Občine Beltinci se naproša, da v skladu z 16. členom statuta ZTK 
Beltinci  poda svoje soglasje, saj v.d.-jevstvo preteče gospodu Szepesyiju že za dva dni. 
 
Peter Gruškovnjak je povedal, da je enakega mnenja, kar se tiče časovnega obdobja v.d.-
jevstva, ker se predolgo te stvari že vlečejo.  Njegov predlog za potrditev gospe Ele Horvat za 
v.d. direktorico ZTK Beltinci je 6 mesecev.  
 
Roman Činč je spomnil na zadeve pred časom - glede zavoda za turizem in kulturo, saj naj 
bi se že takrat gospa Ela Horvat prijavila in takrat ni bila ustrezna, sedaj za v.d. direktorico 
pa je ustrezna. Hoče samo povedati, kakšen je smisel take politike - nekdo, ki hoče delati, se 
ga najprej zavrne potem pa se ga vseeno nastavi, zdi se mu da rezultati takega početja te 
politike  vodijo kvečjemu v neuspehe. Potrebno se je zavedati, da ljudje, ki so pripravljeni 
sodelovati in nekako prepuščajo svoje ime politiki, da se je potrebno do njih korektno 
obnašati in z njimi tudi odgovorno ravnati. Podpira predlog za potrditev gospe Ele Horvat za 
v.d. direktorico zavoda in da naj se tudi  njo v čim krajšem možnem času potrdi za  
direktorico ZTK Beltinci.   
 
Peter Gruškovnjak daje repliko, mogoče da ima prav Roman, razlogi so bili povedani takrat, 
zakaj gospa ni bila potrjena za direktorico, sedaj je drugi moment in brez razpisa se ne more 
nekoga nastaviti, res pa je namen tega to, da se to čim prej uredi.  Tudi marsikje drugje je 
prišlo do nepravilnosti in tudi že nekatere druge stvari niso bile v preteklosti pravilno 
nastavljene in treba se je tega zavedati in čim prej zadeve rešiti.  
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan Milan Kerman dal na glasovanje najprej predlog  
Gruškovnjak Petra.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 150/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k imenovanju gospe Ele Horvat iz Murske 
Sobote, Razlagova 24, 9000 Murska Sobota za v.d. direktorico ZTK Beltinci do 
imenovanja direktorja zavoda na podlagi ponovnega razpisa, vendar največ za dobo 
šestih mesecev. 
 
 
Župan Milan Kerman je pri tej točki dnevnega reda pozval že predstavnika Nadzornega 
odbora, Igorja Lebarja, če želi podati poročilo o pregledu poslovanja ZTK Beltinci za leto 
2006, vendar le-ta ni želel. 
 
 
 
AD 10 - Odgovori na retorična vprašanja župana z 9. redne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci 
 
Igor Adžič je povedal, da je župan na 9. redni seji podal nekaj izjav, v katerih se je osebno s 
svojim imenom našel in to tudi priznava. Vendar pa ne v vsebini kot je povedal, češ da 
nekateri posamezniki grozijo zaposlenim na občinski upravi. Nekega decembrskega dne je 
prišel v studio, kjer se podatki osvežijo na kabelski televiziji in je tam malicala ena 
uslužbenka občinske uprave in glede na to, da sta mu dve drugi osebi zaposleni na občini, 
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povedali, da je le-ta zbirala podpise za civilno iniciativo. Povedal ji je, da to ni moralno in ni 
etično, da zaposlena oseba na občinski upravi dela proti občinskemu svetu, kajti ta občinski 
svet in zakonodaja dajeta tudi kruh tej osebi, ki je tu zaposlena. Če se bo zadeva 
nadaljevala, bo podrobnosti povedal oz. prenesel tudi na občinski svet in se bo o tem javno 
razpravljalo. Pokazal pa je kulturo in ni želel pogreval naprej,  povedati pa želi, da je v 
prisotnosti svojega kolega Ivana Mesariča, o tem obvestil tudi direktorja občinske uprave, 
gospoda Smodiša. Bi pa želel povedati javnosti, da se naj v bodoče ne etiketira nekoga, ki 
opozarja na napako, ki ni v skladu z zakonom, ampak se naj opozori (ne zahteva sankcij, bi 
pa bilo primerno), da se naj take zadeve ne bi pojavljale v prihodnosti. To je njegov doprinos 
pri tej točki. V delovanju občine kot je povedal v nadaljevanju,  obstajajo komisije, ki jih 
imenuje župan in tiste, ki jih imenuje občinski svet. Nikoli si ni dovolil, da bi dvomil  v kako 
koli odločitev vseh ki so vpleteni v te zadeve. Leta 2006 decembra v gradivu druge redne seje 
se pojavljala imena, ki so znana – in ta imena se pojavljajo kot imena pobudnikov civilnih 
iniciativ in so imenovana v odbore. Vendar pa nocoj ne bo dvomil v njihovo pravilnost 
imenovanja, vendar ti isti ljudje jemljejo avtonomijo njim – članom občinskega sveta in 
dvomijo v njihove odločitve. Nikoli ni posegal v sorodstvena razmerja in je razočarani nad 
tem vprašanjem. Vsi vedo, da ima župan zaposleno svojo nečakinjo na občini. Mož te gospe 
opravlja katering-dobavlja hrano - ne ve, verjetno je podal najboljšo ponudbo za občino 
Beltinci. Nikoli si ni dovolil kritizirati nečakinje, kajti če iskreno pove, je ta oseba na 
porodniški in pogreša njeno delo – ko je bila na občini je imel kulturni dom neko vsebino.  
Noče pogrevati zadeve vendar da se dela nemir med njimi, ker pač nekdo ne more preboleti 
nekih osebnih travm, pa ne misli s tem župana, ampak tiste, ki stojijo v ozadju teh 
dogodkov, ki so morali odreagirati oni, je prišel čas, da se naj plamen pogasi, naj se zadeve 
pomirijo.  
 
Župan Milan Kerman je povedal, da je presenečeni, saj je zvedel iz razprave Igorja Adžiča kar 
nekaj novih dejstev in se bo z zaposlenimi na občinski upravi moral o tem temeljito 
pomeniti. Glede groženj pa je takrat konkretno mislil, da se grozi tudi gospodu Činču, v 
smislu, češ če ne bo dal podatkov, da bo prišel čas, ko bo potrebno sprejemati oproračun. 
Kar se tiče zaposlitve njegove nečakinje – predlaga gospodu Igorju Adžiču, da naj pogleda, 
kdo jo je zaposlil in kdaj – sam je dobil s prihodom na občino in prevzemom županske 
funkcije zatečeno stanje. Noben delavec na občinski upravi ni bil odpuščeni, vsi so ostali tu.  
 
Nadaljnje razprave pri tej točki ni bilo. 
 
 
AD 11 – razno 
 
 
Peter Gruškovnjak predlaga, da se pod to točko sprejme tisto, kar je imela komisija za 
statutarna in pravna vprašanja glede sodelovanja – možnosti sodelovanja svetniških skupin 
z občani, da se vsaj na 14 dni omogočijo prostori posameznim  svetniškim skupinam, 
svetnikom na občini ali kjerkoli in o tistih uradnih urah (po 18.00 uri) za gospoda župana, 
kar je bil izoblikovani predlog. Predlog je utemeljil z dejstvom, da je lažje tudi za občane, da 
jih najdejo ob dogovorjeni uri nekje, da jih ne iščejo po domovih in tako tudi lažje prenesejo 
svoje predloge za občinski svet.Sam ima pravico, dolžnost in tudi možnost predlagati tega 
kot enega od možnih načinov.  
 
Župan Milan Kerman, vsi svetniki in svetniške skupine imajo možnost tedensko v gasilskem 
domu v Beltincih izvesti ta srečanja, tam je tudi telefon, zato ker smatra, da je to primeren 
kraj, kjer se lahko v miru in pošteno z vsemi zainteresiranimi opravijo pogovori. Glede 
dogovorjenih razgovorov z njim po 18.00 uri pa ni nerodna zadeva, saj se je že v praksi 
pokazalo, da občanom to ustreza, ker imajo takrat bolj čas in tudi v miru se lahko z njim 
pogovorijo. 
 
Janez Senica je povedal, da so prejeli svetniki predlog za odkup dela parcele št. 2439/1 k.o. 
Beltinci-to je zemljišče pri zadnjem mostu na potoku Črncu, kjer rabi Občina Beltinci 
pravico gradnje. Gospa lastnica je prosila, da bi naj ta del, kar je že 30 let stari jašek, da bi 
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se  zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja šlo v rekonstrukcijo le-tega. Pričel bi se postopek 
odmere, ocenitve in odkupa dela te parcele.  
 
Na samo vsebino predlaganega sklepa kot tudi na obrazložitev le-tega prisotni nosi imeli 
pripomb in so se o njem izrekli z glasovanje. 
 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.  
 
 
Sklep št. 151/IV: 
Zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo obstoječe kanalizacije 
mešanega sistema v Beltincih, Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da 
občina izvede odmero, ocenitev in odkup dela parc. št. 2439/1, k.o. Beltinci. 
 
 
 
Župan Milan Kerman je povedal, da je Ministrstvo za notranje zadeve Ljubljana pozvalo 
lokalne skupnosti v Republiki Sloveniji k podaji predlogov za imenovanje predstavnikov 
javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste. Ta dopis so prisotni prejeli tudi na 
sami seji. Do sedaj je bil v tem senatu gospod Ivan Maučec, Občina Beltinci ima pravico do 
enega kandidata v tem senatu. Predlaga, da vsi zainteresirani, svetniki, KS-i, politične 
stranke posredujejo do 18.01.2008 Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
svoj predlog. 
 
 
Direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš je povabil tako občane kot tudi vse prisotne na 
seji na gledališko igro, ki jo je pripravila ljubiteljska gledališka skupina Doma starejših 
Rakičan pod imenom »Čaj za dve«, Toneta Partljiča in bo odigrana v soboto 19. januarja 
2008 ob 18.00 uri v kulturnem domu v Beltincih.  
 
 
Ker je bil  s tem dnevni red seje izčrpan in ker prisotni niso imeli več nobenih dodatnih 
predlogov oz. pripomb, je župan Milan Kerman sejo zaključil ob 23.00 uri. 
 
 
Zapisnik seje je bil pripravljen oz. zapisan po tonskem zapisu. Seja je posneta na 
magnetogramski trak in se hrani v arhivu Občine Beltinci. 
 
 
 
Zapisničarka:         Župan: 
Lilijana ŽIŽEK         Milan KERMAN 
 
 
 
 
 
 
 
 


