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OBČINSKI SVET  
OBČINE BELTINCI 

ZAPISNIK 
31. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,  

ki je bila 25.02.2010 ob 18.00 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 (umrl), Valerija Žalig. 
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predstavnik Nadzornega odbora Občine Beltinci, predsednik Igor Lebar, 
Venčeslav Smodiš-direktor občinske uprave, finančnik v občinski upravi Štefan Činč, Alenka Maroša, 
medobčinska inšpektorica, g. Igor Dimnik, predstavnik podjetja Kaliopa Ljubljana, predstavnik Geodetske 
družbe Ljubljana,  
 
SEJO VODIL:  Milan Kerman, župan. 
 
Župan Milan Kerman je v začetku pozdravil vse prisotne in vsi prisotni so se z minuto molka spomnili 
romskega svetnika Jožefa Horvata, k je umrl 16.02.2010.  
 
Nato je predlagal v sprejem dnevni red, kot je bil posredovani na vabilu za sejo.  
 
Razprava o dnevnem redu 31. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
Peter Dugar, predsednik KMVVI predlaga razširitev dnevnega reda, saj je njihova skupina v obravnavo 
sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata romskega svetnika Jožeta Horvata ter pobudo 
svetnika Igorja Adžiča o imenovanju 3-članske komisije za ugotavljanje stanja po izgradnji pomurskega 
kraka avtoceste in koordiniranje aktivnosti z DARS in DRSC. 
 
Glede sprejetja ugotovitvenega sklepa pokojnega romskega svetnika zaradi procedure in nadaljnjega poteka 
seje predlaga župan Milan Kerman, da bi se točka uvrstila na prvo mesto. Predlog KMVVI o imenovanju 
komisije pa bi se naj uvrstil na zadnjo točko, torej na mesto 14. Predsednik KMVVI, Peter Dugar se strinja z 
županovim predlogom. 
 
Ivan Mesarič daje dva predloga. Najprej je bil žalosten, ko je odpiral gradivo za to sejo, da je iskal točko 
dnevnega reda  – delo zapriseženih cenilcev o ocenitvi kmetijskih zemljišč ter točko o izgradnji športne 
dvorane. O obeh je župan že pred kratkim obljubil, da ju bo uvrstil na dnevni red naslednjih sej, do sedaj 
pa se to še ni zgodilo. Glede športne dvorane bi lahko župan kaj več povedal pri svoji točki. Ivan Mesarič se 
namreč boji, da do konca mandata temu občinskemu svetu do realizacije projekta izgradnja športne 
dvorane ne bo prišlo. Če o tem župan ne bo podal obrazložitve in če teh dveh točk ne namerava uvrstiti na 
sejo sveta, se bodo dogovorili in bodo t.i. istomisleči predlagali pisni sklic posebne seje, ki bo namenjena 
samo tema dvema projektoma, ki sta po njegovem mnenju izredno pomembna.  
 
Župan Milan Kerman mu odgovarja, da upa, da bo gradivo glede cenitev pripravljena že za naslednjo sejo, 
glede športne dvorane bo pa kaj več povedal pri svoji točki – točki Poročilo o izgradnji kanalizacije in 
obvestila župana.  
 
Ostali prisotni pripomb na vsebino dnevnega reda niso imeli, zato je župan predlagal: točka AD 1 se prične 
z besedilom: ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Beltinci. Ostale se 
preštevilčijo. Doda se nova-zadnja točka AD 14 o imenovanju 3-članske komisije za ugotavljanje stanja o 
izgradnji pomurskega kraka avtoceste in koordiniranje aktivnosti z DARS in DRSC. 
 
Nadaljnje razprave o vsebini dnevnega reda ni bilo, zato je župan dal tako dopolnjeni in spremenjeni dnevni 
red na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15,  PROTI: 0. 
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Sklep št. 439/IV: 
Sprejme se spremenjena vsebina dnevnega reda 31. redne seje OS in sicer: 

1. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine 
Beltinci. 

2. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali 
odstranjevanje komunalnih odpadkov za leto 2010 – Cero Puconci d.o.o. 

3. Predstavitev postopka komasacij kmetijskih zemljišč. 
4. Predlog Odloka o opremljanju kmetijskih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci – prva obravnava. 
5. Poročilo o delu medobčinske inšpekcije v letu 2009 na območju Občine Beltinci. 
6. Potrditev zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
7. Realizacija sklepov 30. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
8. Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana. 
9. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
10. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin 

Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana« – skrajšani postopek. 
11. Predlog Odloka o prenosu nalog vodenja postopkov in odločanja o dodelitvi 

socialnovarstvenih pomoči Občine Beltinci na Center za socialno delo Murska Sobota (prva 
obravnava-skrajšani postopek) 

12. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda OŠ Beltinci – skrajšani postopek 

13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
varstvenega zavoda Vrtec Beltinci – skrajšani postopek. 

14. Imenovanje 3-članske komisije za ugotavljanje stanja o izgradnji pomurskega kraka avtoceste 
in koordiniranje aktivnosti z DARS in DRSC. 

 
 
AD 1 -  Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata romskega svetnika Jožeta Horvata 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Beltinci je na svoji seji, ki 
je bila v sredo, 24.02.2010 ugotovila, da mora občinski svet sprejeti ugotovitveni sklep o tem, da je 
romskemu svetniku-članu Občinskega sveta Občine Beltinci, Jožefu Horvatu iz Beltinec prenehal mandat 
zaradi smrti (1. odstavek 32. člena Zakona o lokalnih volitvah, 1. in 2. odstavek 37/a člena Zakona o 
lokalni samoupravi). Predsednik komisije Peter Dugar in župan Milan Kerman pozoveta vse prisotne, da 
sprejmejo predlagano vsebino sklepa.  
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. 
Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
 
Glasovanje: ZA:16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 440/IV: 

1. Občinskemu svetniku Občine Beltinci-predstavniku romske skupnosti Jožefu Horvatu, roj. 
21.10.1955 iz Beltinec, Poljska pot )7a, 9231 Beltinci preneha mandat zaradi smrti. 

2. Ta sklep se posreduje Posebni občinski volilni komisiji Občine Beltinci, ki naj prične s 
postopkom nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnika 
romske skupnosti. 

3. Sklep začne veljati z dnem sprejetja.  
 
 
Po obravnavi prve točke dnevnega reda, župan Milan Kerman ugotavlja, da se direktor podjetja Cero 
Puconci, g. Feri Cipot še ni udeležil seje občinskega sveta, zato se bo točko AD 2 obravnavalo takrat, ko bo 
le-ta prišel n sejo. 
 
 
AD 3 – Predstavitev postopka komasacij v Občini Beltinci 
 
Župan Milan Kerman v uvodu pojasni, da ga je pred časom obiskal predstavnik Geodetske družbe  
Ljubljana, ki delo opravlja v OE Murska Sobota (Krog, Bakovci). Zaprosil je, če bi lahko predstavil ta 
postopek tudi v Občini Beltinci. g. Rešnik, ki je zaposlen na Geodetski družbi Ljubljana pozdravi vse 
prisotne in poda tudi kratek opis izvedbe komasacijskega postopka (ureditev meja na obodu 
komasacijskega območja in izdelava elaborata meje na obodu komasacijskega območja, ureditev meje 
znotraj komasacijskega območja – gozdovi, trajni nasadi, obišnice) zamejničenje in izmera vseh objektov, ki 
so pomembni za izvedbo komasacijskega postopka). V komasacijskem postopku se poleg elaborata ureditve 
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meje komasacijskega območja izdelajo štirje elaborati: izdelava in razgrnitev elaborata o obstoječem stanju 
zemljišča, izdelava in razgrnitev elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega območja, izdelava in 
razgrnitev idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta 
nove razdelitve zemljišč.  
Na pobudo lastnikov zemljišč in občine je prvo kar je imeti, da se začnejo aktivnosti na samem področju – 
potrebno se je odločiti – ker je tu razdrobljenost parcel – povprečna velikost v Prekmurju – ob železniški 
progi Puconci-Hodoš – 25-26 arov. Glede na to, da iz naše sredine oz. naše občine prišla pobuda, vedo, da 
Bakovci meji na Dokležovje – ki so pripravljeni, da se jim ta stvar predstavi, hkrati so prišli predstavniki iz 
Melinec tudi do njih. Parcelno stanje, kot pove v nadaljevanju predstavnik Geodetske družbe Ljubljana je 
katastrofalno – prej bo treba odločiti, katere k.o. bi bilo smiselno vključiti v  postopek komasacij. Opozarja, 
da delajo intenzivno v Občini Odranci. Postavlja pa se vprašanje, kaj s predelom med Beltinci in Odranci. 
Dobil je očitek iz Odranec, češ da je 40-50 % Odrančarjev na naših  k.o.-jih. Precej kmetov dela tudi na tej 
naši strani – se bo še potrebno podrobno pogovoriti. V začetku je potrebno pokazati interes in v uvodu 
opraviti sestanek z vsemi lastniki zemljišč. Izvolijo se komasacijski odbori, ki je sicer začasno telo, funkcija 
le-tega pa je, da zbere 80 % podpisov – to je izredno visoka številka. V njihovem delu pa se pojavljajo tudi 
težave ravno zaradi nemoči pri zbiranju podpisov tistih lastnikov zemljišč, ki živijo v tujini. Problem je 
namreč v tem, da nihče ne more podpisati izjavo lastnika, če nima že vnaprej določenega pooblastilo le za 
ta namen. Dodatno seznanja prisotne, da so iz EU namenjena za komasacijske postopke izdatna sredstva, 
kjer več kot tričetrt prispeva (75 %) EU in 25 % RS. Sredstva se bodo lahko črpala v obdobju do leta 2013 – 
sam postopek komasacij pa traja 3 leta. Komasacija oz. zložba kmetijskih zemljišč je upravni postopek, v 
katerem  se zemljišča na določenem območju zložijo ali ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da 
dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Pobuda za začetek komasacij pride od strani lastnikov. Postopek se 
uvede z odločbo  pristojne upravne enote, ki se vroči vsem lastnikom zemljišč na komasacijskem območju. 
Koristi, ki jih lastniki zemljišč in tudi občine vidijo v izvedbi komasacijskega postopka so: večje parcele in s 
tem cenejša obdelava oziroma večje možnosti oddaje ali prodaje oz. pridobitev državnih subvencij, dostop 
do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, urejeno lastniško stanje, urejeno 
stanje v geodetskih evidencah in s tem odpravljeni problemi v zvezi z določitvami GERK-ov, meje parcel pa 
so točno določene z mejnimi znamenji in jih je v vsakem trenutku možno ponovno vzpostaviti. Zaradi 
povečanja parcel, je vse manj neobdelane zemlje in s tem se preprečuje širjenje gozdov na kmetijska 
zemljišča. Zaradi tega pa se parcelam s komasacijo poveča tudi tržna vrednost.  
 
Župan po uvodni predstavitvi predstavnika Geodetske družbe Ljubljana pove, da bo po krajevnih 
skupnostih potrebno obvestiti občane in jih s tem postopkom seznaniti.  
 
Stanko Glavač je pred časom govoril z predstavnikom na ministrstvu, gospodom Ravnikom, saj je 
zakonodaja nastavljena tako, da je potrebno za komasacijske postopke imeti tako visok odstotek soglasij, 
kar 67 %. Predlaga še sedaj kot je tudi že povedal, da naj se za zakon spremeni, ker ni življenjski, da lahko 
kar 21 % postopek zavre komasacije ostalim soglasodajalcem. Smiselno v naši občini je uvesti komasacije, 
da se naredi zelo dobra zložba zemljišč, da se bo zemljo bolj približalo vasem skupaj seveda z Občino 
Odranci. Za kmetijstvo je to najboljša stvar in upa, da se bo tudi naša občina vključila v te postopke.  
 
Marjan Maučec se strinja, da se gre na KS-e, da se ljudi pozove in se dobi začetni impulz in naj se čim prej 
pristopi k temu, ne glede na spremembo zakonodaje.  
 
Župan Milan Kerman povzema razpravo v tem, da se naj daje zelena luč, da se dogovori predstavnik 
Geodetske družbe Ljubljana z predsedniki KS-ov, da se  čim prej skličejo zbori krajanov po posamezni KS 
in se začnejo po KS-ih predstavljati te postopke.   
Marjan Maučec dodaja, da naj bo vse predstavljeno strokovno, glede na to, kakšne slabe izkušnje so imeli  
v KS Lipa. Tako bodo strahovi in dvomi  šli vstran če se bo vsebina dobro predstavila in konkretno po 
posameznikih krajevnih skupnostih. Prav tako prosi predstavnika družbe za kontaktiranje z občani v 
smislu pozitivizma.   
 
Martin Duh smatra, glede na to, da je bila med razpravo predstavnika družbe omenjena tudi občina , 
smatra, da se mora to reševati na nivoju občine in ne KS-a. Občina je bolj kompetentna za to. Tudi meni, 
da mora biti sklicatelj teh sestankov po KS-ih občina. Marjan Maučec pa opominja, da imamo v vseh 
krajevnih skupnostih verodostojne predsednike, vsaka KS je pravna oseba in vsak predsednik v svoji KS 
najbolj pozna svoje vaščane. KS in člani Svetov KS-ov morajo biti prisotni. Župan se strinja, da bi šla vabila 
v skupnem sopodpisju KS-a in občine, vendar pa KS-i morajo biti zraven – lokalna k.o. mora sodelovati, saj 
se zna zgoditi, da v kateri KS mogoče ne bodo želeli pristopiti k postopku komasacij.  
 
Ivan Mesarič je skrbno prebral predstavitev podjetja, glede zmanjšanja stroškov pa ga niso nikakor 
prepričali in tudi ne navdušili. Podpira komasacijo in je dobro, da se bo tudi v naši občini to pričelo. V 
Lipovcih opozarja, kjer je področje, kjer je Luka Koper kot nakupovalec  se pojavila za 100 ha in ob AC se 
ustavilo zato, ker so nastale priložnosti. Treba je pristopiti strokovno in tenkočutno - zemlja je tam dražja 
in več vredna. Konkretno pove, da bo nekaj zemljišč dal, nekaj pa ne, pa naj bo šlo do pekla ali pa do 
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nebes. Govorijo o robnih parcelah in vse to, to je potrebno v praksi narediti in dejansko dobro narediti. 
Najlažje bo spravil 3-4 velike kmete, ki imajo do 200 parcel in bo prišlo do tega procenta dosegli. Tista 
zemljišča, ker imamo druga pričakovanja, dajo v maso in bo za 20 ali 10 let smejal in bodo problemi in ne 
bo v redu. Tudi zanamci drugače gledajo na te stvari.  
 
Predstavnik Geodetske družbe Ljubljana odgovarja na pomisleke, stvar je na lastniku, kaj bo šlo v 
komasacijo in kaj ne – gledajo iz tega stališča, da se parcela lažje proda če je evidentirana. Glede tega, kje 
se bo zložba odvijala, je na svetih KS-ov in občanih. Če bodo problemi, se lahko tistim parcelam izognejo. 
Meni, da bi bilo dobro, vse k.o.-je skupaj poklicali in jim predstavitev pokazati, tako kot so  to naredili že v 
nekaterih drugih občinah.  
 
 
AD 2 – Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010 – CERO Puconci d.o.o. 
 
Seje se je udeležil gospod Feri Cipot, ki je povedal, da je njegov namen nocoj, da podrobno predstavi predlog 
sklepa. Javna služba pri odlaganju odpadkov je ločena od zbiranja in odvažanja odpadkov. Z lanskoletno 
sprejetjem zakonodaje, sta se službi ločili. Začeli so z javnim podjetjem, ki službo opravlja na novo. Morali 
so pripraviti novi cenik, izračun stroškov v skladu z metodologijo. Imeli so relativno dober veter v jadrih saj 
so hitro prišli skozi. Dobiti morajo strokovno mnenje pozitivno na ministrstvu za okolje in prostor, sedaj pa 
predlagajo občinskim svetom v sprejem, subvencioniranje 50 % cene odlaganje v delu, ki se nanaša na 
javno infastrukturo. Cena odlaganja in predelave odpadkov je razdeljena na dva dela- eno je amortizacija 
(odškodnina in finančna garancija), drugi del pa je izvajanje javne službe.  
Cena odlaganja odpadkov bo vezana izključno na odpadke, ki jih zbiramo v črni posodi (mešani komunalni 
odpadki), ločene frakcije (plastika, steklo, papir, kovine in biološki odpadki) niso podvrženi tej ceni (tisto je 
reciklažni material, ki ga je možno uporabiti). Sistem bo treba torej stimulativno narediti in v naslednjih 
mesecih se bomo srečali z obravnavo dveh odlokov. Prvi govori o odlaganju, sortiranju in recikliranju 
odpadkov na odlagališču – je pokrit sicer z uredbo, vendar je potrebno nekatere stvari določiti v odnosu 
med občino in upravljaljcem odlagališča, drugi del pa je vezan na odvoz in zbiranje odpadkov-za to je 
pomembno, da se ga spremlja, da bo višji nivo standarda zagotovljen. S tem odlokom bo navedeno, kje se 
bo na kakšen način ločevalo odpadke. Določena bo tudi frekvenca odvoza odpadkov. Ko bodo odloki sprejeti 
in bo zaživelo tudi ne bo potrebno subvencionirati ceno, kar se sedaj predlaga. Kar je potrebno sedaj 
zagotavljati, tistega v črni posodi (ostalih odpadkov) bo potem bistveno manj – 360 kg odpadkov je na 
posameznika ustvari. Od tega se sedaj, ker slabo ločujemo, odloži še vedno 300 kg med ostale odpadke. 
Namen njihov je, da z novimi standardi omogočijo pri zbiranju odpadkov kar 40 % ločevanje – tako bi za 60 
% ostanka odpadkov plačevali to ceno – to pa pomeni za občane strošek bistveno nižji. V času vzpostavitve 
(do leta 2010) pa je nujno, da za ta prehod – cene bodo drugačne, občine subvencionirajo delno cene. Cene 
bodo, nekje v povprečju 30 % - vsak mesec oz. trenutek so lahko cene bistveno nižje, če bomo ločevali. 
Cena oz. način obračunavanja cene je na kg odloženih odpadkov, ki se jih ne loči, zato je stimulativna – 
torej bolj bomo ločevali, manj bomo plačevali. Občine se odločajo načeloma za tovrstno 50 % subvencijo in 
tudi temu svetu se predlaga, da se sklep sprejme- z njim občina subvencionira ceno in ne občinski svet in 
da so cene vezane na 1 tono.  
 
Župan Milan Kerman meni, da bo odpadek vedno dražji, zato je dober poziv direktorja centra za ravnanje z 
odpadki, da čimbolj ločujemo odpadke. Osnovna poanta je, ločeno zbiranje in ločeno odlaganje ter 
predelava. Subvencija je pomoč gospodinjstvom saj bi račun bil enormen in bi se pojavljalo odpovedovanje 
zbiranja odpadkov. Divja odlagališča bi se spet povečevala. Direktor pove tudi, ga povzema župan – če se bo 
ločevalo bodo računi nižji. Župan ga sprašuje – koliko bo kangla stala, da bodo občani vedeli-brez zbiranja. 
G. Feri Cipot pove, ker je v tem trenutki na posameznika na letni ravni za odlaganje odpadkov bila cena 25 
evrov. Velika razlika je namreč, nekdo lahko striktno ločuje in ima malo odpadkov, to je odvisno od 
ločevanja odpadkov.  
 
Srečko Horvat sprašuje direktorja, ali bomo plačali občani odvisno od tega koliko kg bomo odložili v črno 
posodo – zanima ga, na kakšni način se bo ugotovilo, koliko je katero gospodinjstvo odložilo teh odpadkov, 
saj je na podlagi tega bodo položnice različne? Gospod Feri Cipot pove, da ravno zaradi tega, v tem trenutku 
javna služba za zbiranje odpadkov ne zagotavlja s svojimi avtomobili vaganje pri vsaki hiši – je to prehodno 
obdobje. V standardih, ki jih bodo sprejemali, bodo določili kako bo izvajalec javne službe zbiranja in 
odvoza odpadkov moral izvajati svojo službo – torej obstajajo avtomobili z tehtnico. Prehodno obdobje je 
gotovo nekaj mesecev. Na žalost bo neke vrste v tem prehodnem obdobju solidarnost – do takrat bodo 
obračunavali na zabojnik – ker je vezano na to.  
Srečko Horvat replicira direktorja, verzija je zelo slaba varianta – torej bo večja družina plačala isto kot en 
član nekje v drugi hiši – vzajemnost in solidarnost vemo kdaj je bila-teh časov več ni – ni pošteno – če 
opremo že ima služba, bo treba določiti, da bo prehodno obdobje krajše. Na reakcije občanov se je potrebno 
pripraviti – noče nihče več za nekoga plačati tudi odvoz odpadkov. Gospod Feri se strinja s Srečkom a 
zadeva tako obratuje, tako je. Plačujemo sedaj na kubikažo posod – prehodno bo še vedno tako. Že jutri 
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imajo usklajevalni sestanek občine čim prej poenotiti in uskladiti nujno potrebne odloke, ki jih bodo v 
naslednjih mesecih sprejemali vsi občinski sveti. Občine bodo tudi mogle iti v razpise, ko bodo določile, 
kako se zbira odpad in kdo bo  izvajalec odvoza – lahko se bo zgodilo tudi to, da se bodo cene znižale.  
 
Ana Nerad se strinja delno z Srečkom Horvatom – če bo manj odpadkov bo manj plačal – vsak ima peč na 
drva in bo rekel, zakaj bi plačeval in bo raje odpadke kuril, s tem pa se ne bo zavedal, da bo  sebi in drugim 
tudi  škodil. Pomembno je izobraževanje, ločevanje, plačevanje pa nekako drugače urediti, tako ne bo šlo. 
Ne bo tako dodaja direktor, gre za to, da bo manj plačal, če bo imel manj odpadkov (ostalih). Predvidevajo, 
da bodo imela strnjena naselja en zabojnik za mešane odpadke (120 l), zabojnik za biološke, papir in vreče 
za plastiko. Če se po strukturi loči in bo ločeval, bo dal kam treba in na ekološke otoke bo vozil steklo, les, 
kovine – ima možnost da odloži, plača pa črno. Nagrajen bo torej tisti, ki bo striktno ločeval- dodaja župan.   
 
Anica Nerad še vedno zagovarja izobraževanje občanov – informacije tudi preko medijev – tudi preko občil 
in na slovenski ravni je dogovorjeno, da bodo tega več propagirali, doda direktor Feri Cipot. 
 
Ivan Mesarič  pove, da je podjetje CERO Puconci vso zadevo postavilo na zelo  spolzka tla. Ko se vozi po KS-
ih in vidi, kako zelo so različne življenjske navade ljudi. Problem je, ko kolesari smrdi po plastiki. Pozna 
človeka, ki ni iz naše občine in nima tega – zabojnika in shaja brez tega. Ko bodo začeli tehtati, bo gro ljudi, 
ki bodo zmanjšali, nekateri na zakonit pameten način, nekateri pa na nezakonit. Če se samo za par 
procentov poviša tisti, ki bodo žgali in na odlagališča vozili, niso dosegli nič. Verjame naj, ko bodo tehtali, 
če je tisti denar res to, ki odtehta. Tega je namreč polno – drugi odpadki se tudi kurijo – to bo lahko 
problem, navade bodo nazaj prišle, ko bodo ljudje se hoteli rešiti odpadkov a jih ne bodo hoteli plačevati. 
Porabniki oz. proizvajalca pa smo veliki, temu pa se čudi. Podpira Anico Nerad glede preventive in 
izobraževanja. 
 
Feri Cipot se strinja z Ivanom Mesaričem z njegovo tezo in njegovim premišljevanjem-vse je relativno. 
Moramo osveščati ljudi – sami smo odgovorni za svoje okolje – kaj si bodo ljudje mislili  (naši zanamci), 
pustimo jim okolje in lahko nas bo sram. Namen vsega tega je to, da na eni strani omogočimo maksimalno 
reciklažo, obseg ne moremo vplivati, lahko pa vplivamo, da se ponovno uporabi odpadek ko se reciklira.  
Prepričati je treba človeka, da tisto, kar se ločuje, se ne plačuje – to je stimulans seveda ob izobraževanju 
tudi. Tretjina obstaja in to je odvoz, to bo ostalo in je manjši del cene.  
 
Ana Nerad še sprašuje direktorja – ali lahko tudi na proizvajalce embalaže vplivajo, ker nam jo »vsiljujejo«, 
ali se na njih tudi vpliva? Plačujejo davek in se zbira ter je sestavni del sredstev, ki jih embalažne službe v 
Sloveniji porabijo za obvezni odkup embalaže. Torej vsa plastika odda, tudi vsa steklovina, papir, gume, 
sveče, čeprav 50 % ni uporabno, ker morajo 3-4 predelati ko dobi uporabno vrednost nazaj. V primerjavi z 
naravno surovino so dosti cenejše (iz nafte) ali pretopiti plastiko.  
 
Stanko Glavač meni, da bo še cenejše za nas, ne dražje, naučiti pa se bo seveda potrebno reda in 
recikliranja ter sortiranja. Tudi se strinja z propagando in izobraževanjem za sortiranje. Za prehodno 
obdobje pa bo tako kot se predlaga.  
 
Martin Virag sprašuje, koliko pride to za občino Beltinci – Štefan Činč pove, da nekje 50.000 evrov kar 
predstavlja 50 % sofinanciranja. Glede MO Murska Sobota je sprejela enak sklep imajo pa pripombo na 
sistem sprejema te cene – pravijo, da bi občinski svet morajo sprejeti ceno in šele nato svet ustanovitelja.  
 
Po razpravi se predlaga s sprejem sklep. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 441/IV; 
Občina Beltinci sprejema sklep o določitvi višine subvencioniranje cene storitev odlaganja 
preostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov za leto 2010. 
 
 
AD 4 – Predlog Odloka o opremljanju stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci – prva obravnava 
 
Župan Milan Kerman pove, da je med prisotnimi tudi gost, gospod Igor Dimnik, ki je predstavnik podjetja  
Kaliopa d.o.o. Ljubljana. V Občini Beltinci se komunalni prispevek za gradnjo objektov odmerja na podlagi 
sprejetih aktov na svetih krajevnih skupnosti. Višina komunalnega prispevka je dokaj različna po 
posameznih krajevnih skupnostih. V KS Beltinci so elementi za izračun komunalnega prispevka ruto 
površina objekta, dejanska opremljenost stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo, v drugih KS-ih pa je 
določen pavšalni znesek za plačilo tega prispevka. Namen sprejetja tega je poenotenje višine komunalnega 



 6 

prispevka v Občini Beltinci – kar nas zavezuje tudi zakonodaja, ki velja, dodaja župan Milan Kerman. Ko 
pride do odmere, mora občina s svojo odločbo odmeriti, KS pa tega ne more odmeriti. Torej je to v domeni 
občine, ki lahko odmeri in izda odločbo in tako se lahko plača, merila pa morajo imeti svojo podlago v 
odloku.   
 
Igor Dimnik je povedal, da je osnova oz. podlaga v zakonodaji in sicer v Zakonu o prostorskem načrtovanju 
ter v kar dveh Uredbah. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga 
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občin. Plačuje tisti, ki se na novo priključuje na 
komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. Odlok 
temelji na ugotovljenih dejanskih obračunanih stroških obstoječe komunalne opreme ter na elementih za 
odmero komunalnega prispevka in obravnava  oprostitve plačila komunalnega prispevka kot to določa 
zgoraj omenjena zakonodaja. Sprejeti odlok bo predstavljal pravno podlago za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine in bo v primerjavi z dosedanjo 
ureditvijo bolj natančno definiral elemente za odmero in sledil dikciji zakona, da je komunalni prispevek 
plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini, ta pa mu mora omogočiti 
priključitev na zgrajeno komunalno opremo, po drugi strani pa mora biti stimulativen za investitorje, ki 
načrtujejo gradnje na območju Občine Beltinci. Gospod Dimnik je zelo nazorno in podrobno predstavil 
vsebino odloka, župan pa je odprl razpravo. 
 
Marjan Maučec se strinja, da moramo zadeve urediti, ampak misli, da se zadev nismo lotili na pravi način. 
Meni, da bi to moralo gradivo iti skozi odbor občinskega sveta – procedura. Drugače pa misli, da moramo 
biti tenkočutni in imeti občutek glede želje in možnosti naših ljudi, seveda mora biti specifika, ki je v 
obstoječi infrastrukturi ni enaka v vsej občini – krajevne skupnosti so različne. Tudi doslej praksa je bila 
sicer prilagojena – urejeno je bilo v Beltincih najbolj, zadevo je treba vzpostaviti a naj se uredi tako kot 
mora biti – pregleda vsebino odbor (neki dogovori so baje bili, v Gančanih predsednik o tem ne ve nič). Ta 
zadeva ima podoben sistem ureditve kot so se menili pri prejšnji točki dnevnega reda (pri komasacijah), KS-
i morajo biti tudi seznanjeni.  
 
Župan pove, da glede različnosti KS-ov prosi gospoda Dimnika, da poda obrazložitev (različne vasi, različna 
višina prispevka?). Nekako se je treba zavedati, da mestna središča in središča, ki so koncentrirano grajene 
imajo malo infrastrukture (vrednost njene je majhna), v primerjavi z razpršenostjo bivališč. Dodatno pove, 
da je bilo mnenje občinske uprave enotno – ne delat več različnih obračunskih območij  ampak da naj tudi 
tisti, ki v mestu živijo, naj se stimulira ostale. Kolikor on hodi po občinah je stalna praksa, da se socialno 
gleda za celotno občino (da ni razlik). 
 
Srečko Horvat se strinja, da je potrebno narediti red na tem področju. Vendar zneski, verjetno je 
nesprejemljivo, da v naši občini plača občan več kot ga plača v Muski Soboti. Zavedati se je namreč 
potrebno, da je naša infrastruktura bila delana iz samoprispevkov in lastnih sredstev (vodovod, ceste, 
ulična razsvetljava). V Muski Soboti noben občan ni plačeval samoprispevka,, pred leti so tudi v Dokležovju 
plačevali v M.Soboto samoprispevek. S tem se ne strinja z višino saj je previsoko, znesek za kanalizacijo kot 
je predlagan, se strinja, ostalo pa ne-obremeniti graditelje stanovanjskih hiš za zagon, začetek z 20.000 evri 
je za našo občino nevzdržno – ugotavlja se velika brezposelnost (7-8.000 evrov za prispevek) je previsok. Do 
naslednje seje prosi glede oproščenosti plačila prispevka, da dobijo podatke, kdo in koliko so bili oproščeni 
plačila komunalnega prispevka v zadnjem obdobju. 
 
Gospod Dimnik odgovarja, da se lahko zniža višina prispevka, kar so predlagali je predlog in občinski svet 
se mora odločiti. Drugače pri MO Murska Sobota so tudi pripravljali odlok in mora reči, da tam ni bilo 
velike razprave o tem, so dobili pohvalo, je pa žal tako, da si je država zamislila tako metodologijo gradnje. 
Tisti, ki so od centra morajo plačati to razliko, temu oni rečejo t.i. »bivalni luksuz« Prej ko je omenjal, da je 
občina enotno nastopila – dosti je vložil dela, da bi občinsko upravo prepričal, da bo kompletna cena, da so 
socialno enake možnosti. Meni gospod Dimnik, da če bo pripravljena različna višina prispevka, takrat meni, 
da bodo nastopili problemi. 
 
Ana Nerad želi, da se občane seznani in se jim pove, koliko je bil do sedaj komunalni prispevek do sedaj v 
Beltincih (ista kvadratura). Odgovor poda gospod Dimnik, ki vnese v tabelo računalniškega programa 
podatke, ki jih je pridobil. Izračun pokaže za Beltince, KS Melinci pa je komunalni prispevek zaračunavala 
po sklepu KS in tega podatka občina nima, dodaja župan v odgovor Anici Nerad. Dodatno še pove, da 
občanom tega ne bi bilo treba plačevati, ker KS ne more obračunati komunalnega prispevka – višina pa je 
bila dokaj različna. Anica Nerad meni, da bo to spet ena nova velika obremenitev za občane s tem 
sprejetjem odloka. Prispevek za kanalizacijo, dodaja župan bo sedaj treba tudi doplačati (teh 2000 evrov), 
prej tega ni bilo, ker kanalizacije ni bilo izgrajene po ostalih KS-ih.  
 
Direktor Venčeslav Smodiš obrazloži, ker je bilo prej povedano, da se je občinska uprava nagibala k temu, 
da bi bil v vseh KS-ih enotni komunalni prispevek-enotna višina, Prepričal je g. Dimnik če bi bilo več kot 2 
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območji, cena prispevka morala upoštevajoč metode oz. določitve pravilnika višja in zato se dogovorili, da 
naj bo poenoteno območje, tako ima večina občin urejeno.  
 
Simon Horvat v odgovor daje občinskemu svetu (da ne bo očitkov, da odbor o tem ni bil seznanjen). Pove, 
da je odboru bilo predstavljeno  in so dorekli, da je bila postavka za kanalizacijo v prvem obračunu zelo 
nizka, kar ni bilo sprejemljivo – sedaj se plačuje prispevek za kanalizacijo 2000 evrov in je novi priključek 
enako vreden – zato je prišla sprememba v prispevku. Priključek na infrastrukturo so se nekoliko zmanjšal 
na račun nizke postavke za kanalizacijo – odbor ni sprejel nobenega zaključka in ne sklepa za OS. Ampak 
so zaprosili predstavnika Kaliope Ljubljana, da pripravijo še en izračun in to tak kot je sedaj na tej seji 
predstavljeni in na novo jim ni bilo predstavljeno po tistem, ker je v prvo obravnavo prišlo na občinski svet 
in zato odbor ni mogel zavzeti stališča za novi obračun oz. izračun. Le-ta je sprejemljiv ampak ne zavezujoč.  
 
Marjan Maučec pove, da ne bo kaj narobe – na odboru če je bilo predstavljeno, mora dati odbor sklep. Če 
pa sklepa nima so društvo in brez veze saj nima zapisnika pred seboj. Župan popravlja Marjana Maučeca, 
saj po poslovniku je prva obravnava, gre v proceduro na odbore  in nikjer ne piše, da mora pred proceduro 
na seji iti prej na odbor in šele na to v prvo obravnavo na sejo sveta. Še v prejšnjem mandatu ga je poučil, 
kdo mu je dovolil, da je šel prej z odloki na odbor in šele na to sejo. Marjan Maučec mu odgovarja, da 
opaža, da župan se spet poslužuje inštrumentov prekinitev, se ne misli s tem ukvarjati – on o tem nocoj ne 
bo glasoval in bo proti glasoval, dokler krajevne skupnosti in odbor ne bosta dala svojega mnenja-soglasja, 
saj se tiče to vseh občanov. Ker se sproti delajo izračuni, to se mu pa zdi neodgovorno.  
 
Simon Horvat dodaja, da je bila ta problematika na takratni seji odbora za okolje in prostor le 
informativnega značaja in meni, da taka razprava  ne zavezuje, da mora sprejeti kakšnega sklepa.  
 
Jožef Erjavec postavlja vprašanje, kakšen postopek je v primeru, saj vsi dobro vedo, da imajo parcele večje 
kot 5 arov – odvisno je, odgovarja gospod Dimnik, kakšno gradbeno dokumentacijo bo imel nekdo 
pripravljeno.  Najlažje je, da se naredi razparcelacija. Prispevki so brez priključkov – isti ostane postopek za 
priključke kot je bil prej?  
 
Ana Nerad ve, da so pri nas na podeželju večje parcele – celo odmeriti je cena previsoka – če bi se lahko 
sprejelo drugače, samo na stanovanjski objekt mogoče? Gospod Dimnik pove, da je zakon jasen na tem 
področju. Tudi tega primera ni več, da ko družine prvič zidajo, češ da se jih oprosti plačila prispevka.  
 
Roman Činč verjame, da je program in izračun narejen v skladu z zakonom, o tem ne dvomi.  Vendar pa pri 
tem njihovem odločanju glede tega prispevka bi prišla prav statistika za nazaj (zadnjih 5 let mogoče)– kako 
je bilo do sedaj s tem in bi lahko sklepali, kaj je smiselno narediti. Mnenje je njegovo, da se zniža višina, saj 
se bo samo tako stimuliralo in spodbujalo gradnje. Ne moremo se mi primerjati z Mursko Soboto in ostalimi 
občinami.  
 
Gospod Dimnik pove, da je v redu pogledati statistiko, vendar pa ne vedo, koliko bo novih graditeljev v 
občini imeli. Občinski sveti se odločajo in primerjajo odmero po starem in po novem. Roman Činč pove, da 
se bo iz statistike vsaj videlo, če je bilo gradenj dosti – potem mogoče ceno dvigniti, če pa je bilo gradenj 
manj pa znižati znesek.  
 
Martin Virag meni, da je dejansko stvar taka, če premislijo, da smo po zadnji vrstici simbolično plačujemo 
komunalni prispevek, ampak ne smemo pozabiti, kaj bo povedal naš proračun. A bomo iz proračuna vse 
nove stvari plačevali (nove ceste, stare ceste obnavljati), to je eno. Zanima ga, a je bilo omenjeno, da je 
koeficient  1, oni pa so dali poudarek 0,7 obremenitev parcele in 0,3 obremenitev neto površine – kaj pa če 
se obrne to dvoje. Gospod Dimnik pove, d so naredili tako, a se je izkazalo drugače – pri poslovnih 
subjektih torej se bo hudo povečalo – vse je na občinskem svetu, kako se bo odločil – razlika je anormna.  
 
Igorja Adžiča zanima, koliko stane priprava enega takega odloka? Nekje 18.000 evrov za odlok in 
računalniški program. 
 
Po razpravi župan daje v glasovanje predlog sklepa – sprejem odloka v 1. branju. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 0, PROTI: 12. 
 
Sklep št. 442/IV: 
Ne sprejme se  odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah o merilih za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Beltinci v I. obravnavi. 
 
 
Župan odreja 15 minutno pavzo. 
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AD 5 – Poročilo o delu medobčinske inšpekcije v letu 2009 na območju Občine Beltinci 
 
Alenka Maroša, medobčinska inšpektorica je podala poročilo o delu na območju petih občin, katere so 
soustanoviteljice medobčinskega inšpektorata Beltinci, Odranci, Črenšovci, Turnišče, Velika Polana. V letu 
2009 je inšpektorat izvajal nadzor na osnovi občinskih predpisov občin ustanoviteljic, Zakona o varstvu 
okolja, ,Zakona o varnosti cestnega prometa in Zakona o javnih cestah ter na njuni osnovi izdanimi 
podzakonskimi akti. Najpogosteje se je nadzor vršil na osnovi odlokov občin ki določajo: nadzor nad 
občinskimi cestami, nadzor nad ločenim zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi odpadki, nadzor in 
ravnanje z zapuščenimi vozili, nadzor nad oddajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode, nadzor nad 
spoštovanjem odlokov o plakatiranju, nadzor nad drugimi občinskimi predpisi. Nadzorstvo se je izvajalo v 
obliki: rednih in izrednih inšpekcijskih pregledov, kontrolnih inšpekcijskih pregledov v primerih naložene 
odprave nepravilnosti ali pomanjkljivosti, koordiniranih dejavnosti s policijo in ostalimi inšpektorati, 
prisotnosti na terenu in preventivnega delovanja s sprotnim opozarjanjem na predpisane obveznosti. 
Inšpektorica je sproti spremljala dogajanja na potencialno problematičnih območjih, tako cestnih kot 
komunalnih, podajala je pobude za izboljšanje, opozarjala na napake in sodelovala z drugimi službami 
občin ustanoviteljic v postopkih za odpravo napak, pomanjkljivosti ter izboljšanje stanja. Podrobno je 
prikazala obravnavane zadeve ter opravljene naloge v občinah ustanoviteljicah na področju cest, 
komunalnih zadev. S svojim delom bo s pogosto prisotnostjo na terenu in s preventivnim delovanjem 
skušala tudi v prihodnje zagotoviti čim boljše upoštevanje predpisov na vseh področjih, ki jih inšpektorat 
pokriva. Najverjetneje bo odzivni čas postal daljši in glede na kompleksne probleme bo tudi potrebno 
razmišljati o novi zaposlitvi na inšpektoratu. Tudi je prisotnim predstavila procentualno odvoz odpadkov 
(trikrat tedensko) v zbirni center Beltinci. Poziva ob tej priložnosti, da naj se tudi iz drugih KS-ov (Beltinci 
to izvajajo v visokem, več kot 60 % deležu) poslužujejo in odvažajo odpadke v zbirni center, saj je zastonj. S 
tem se bo tudi pripomoglo v čistejšemu in lepšemu okolju. 
 
Martin Duh želi poudariti glede križišča Beltinci-Bistrica, kjer se je zgodilo že nekaj prometnih nesreč z 
materialnimi škodami in kjer je že nekaj ljudi postalo invalidov, nekateri pa so tu izgubili tudi življenje.  
Zanima ga, če je to področje tudi v inšpektoričinem delokrogu, če ne se opravičuje. Alenka Maroša mu 
odgovarja, da je seznanjena s to problematiko in želi dodati, da je prometna signalizacija na tem križišču 
dovolj urejena. Glede prvega križišča pa je planirana izravnava križišča in bo šla pravokotno na cesto 
Beltinci-Bistrica, na cesti Odranci-Melinci ko bo vreme dopuščalo se bodo ležeči policaji postavili.  
 
Martin Duh  ima videnja, saj opaža, da na tej problematiki ni bilo delano in če je ni ganila smrtna žrtev in 
toliko nesreč in posledično invalidov ter materialna škoda in ni samoiniciativno dala predloga naprej 
županu, saj je cesta prenevarna in se ni nič od leta 1999 naredilo, je absurd in ji daje v imenu krajanov KS 
Melinci glede tega negativno mnenje. Alenka Maroša še odgovori, da je njena pristojnost, da problematiko 
opozori, izvedba pa ni v njeni pristojnosti.  Ker bi Martin Duh vseeno želel imeti vpogled v dokumentacijo, 
če jo je inšpektorica predala naprej županu za izvedbo, pa mu je odgovorila, da če on izkaže pravi interes 
lahko podatke dobi. Stanje je bilo preverjeno, predlogi, kako se bo rešilo, so že pripravljeni. Tudi na SPV 
Občine Beltinci se o tem pogovarjali, dogovarjali in ni to, da papirji niso bili pripravljeni, izvedba pa traja 
malo dlje, še ob koncu dodaja inšpektorica Alenka Maroša.   
 
Jožef Erjavec postavlja inšpektorici vprašanje  glede AC iz Lipovec proti Gančanom, kjer je opazil, da je 
izredno dosti smeti in ga zanima, kdaj se bo to očistilo ob AC. Približuje se pomlad, sneg se je stopil in je 
kaj za videti. Apel  kot je podala inšpektorica v odgovoru, je bil napisan in poslan kot tudi že urgenca na 
apel, vendar pa je dobila odgovor, da čistijo kot pride tudi ta odsek AC na vrsto.  
 
Stanko Glavač opozarja glede čiščenja poti po obdelovanju kmetijskih površin, je namreč velik problem 
tega, da so njive preozke in se z mehanizacijo mora obračati tudi na sosednjih njivah in da se obrne tudi na 
poti je tudi res, vendar pa drugače namreč  ne gre. Se pa tudi potrudi, da ko opravi, očisti za seboj, sicer ne 
takoj, vendar pa to vsekakor naredi.  
 
Ivan Mesarič pove, da načeloma ne gre na kolesarsko stezo ko obdeluje njive, jo pa je že neštetokrat preklel 
ker je tam kot je in obračenje s traktorjem nikakor ni enostavno, strinja se z Stankom Glavačem. Odlok o 
občinskem redu nas dela tretjerazredne, ne bi pristal, da bi dal za kolesarsko stezo niti metra svoje njive. 
Moti pa ga, da glede na to, da stvari resno jemlje in opravlja, je v vaseh še vedno čutiti smrad po skurjeni 
plastiki. Če je kakšen program pripravljen kot kurativa, ker preventiva je uvedena. Če bi se emisije merile, 
je tega dosti in s tem se onesnažuje okolje, zrak in bi bilo treba nekaj narediti -  vsi bi se namreč pošteno 
zamislili, če bi vedeli koliko škode naredi kurjenje plastike. Če se najde rešitev na tem področju, kurjenje 
plastike to je res velik problem. Alenka Maroša odgovarja, da je njihova pristojnost – kurjenje odpadkov 
zunaj, kar se tiče v kurilnih napravah je pristojnost inšpektorat za okolje in prostor RS. Dobila je prijavo 
brez točnih podatkov in so ji zavrnili. Če se ne bomo vsi tega zavedali pa bo res še huje – merjenje emisij in 



 9 

reagiranja na tem področju to je pot. Ozaveščanje  ljudi bo potrebno še v bodoče, veliko obvestil, opozoril 
daje na interni kanal. Ivan Mesarič poziva, da bi se tudi preko šol in vrtcev ozaveščanje izvajalo.   
 
Stanko Glavač pri tem še pove, da bi se pregledale traktorske steze ob glavni cesti, saj so nevarne in polne 
lukenj – postalo je prav nevarno. To naj se pregleda, če je normalno, saj  so bistveno nižje od vozišča. 
Alenka Maroša odgovarja, da so evidentirane, popisane in poslane na DRSC – poslalo se že urgenco za 
Lipa-Beltinci in Lipovci-Odranci (večja hitrost traktoristi, stanje cest). Ivana Mesariča zanima kako pa je z 
kolesarsko stezo Lipovci-Rakičan.  
 
Župan Milan Kerman se strinja z Ivanom Mesaričem, morali se bomo lotiti vzdrževanja te ceste, zato pa se 
borimo in pišemo na DRSC, da spravijo velike traktorje dol iz kolesarske steze. Dvostranska steza se je 
naredila, ker je bil predlog, da bo tropasovnica (en pas v sredini prosto), potem pa so šli v nadomestilo češ 
traktorsko-kolesarska steza se raje naredi ne tropasovnica. Cesto ima DRSC, stezo pa imamo mi. Bo treba 
v bodoče tudi sredstva za sanacijo zagotoviti bomo morali.  Župan je podal tudi opozorila na sestanku na 
Policiji v Murski Soboti, ampak policija daje suport občini napram DRSC. 
 
Martin Virag pove, da je hodil po cesti Bratonci-do centra Beltinec, kjer so prehodi iz ceste na pločnik 
kriminalni, cesta ni bila očiščena. Tako je, da bi po njegovem mnenju lahko očistili vsaj prehode, kjer pešci  
morajo iti čez cesto, ne da morajo  plezati preko snega. Župan Milan Kerman mu odgovori, da ima občina 
najetega vzdrževalca tudi kolesarskih stez in upa, da bo tudi Komuna to v lastni režiji v bodoče opravljala 
in bo potem stanje verjetno bistveno drugačno kot je sedaj. 
 
Ob koncu predstavitve se župan Milan Kerman zahvali inšpektorici Alenki Maroševi in ji želi v bodoče 
uspešno delo in se ji zahvaljuje za sodelovanje.  
 
  
AD 6 – Potrditev zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Ivan Mesarič zahteva, da se v zapisnik dopiše manjkajoči del na strani 7, ko je županu pokazal članek iz 
Vestnika- Župan dober dan (na zadnji strani), kjer je bila tudi fotografija, na kateri naj bi bil župan 
prikazan skupaj z direktorico Doma Janka Škrabana. Takrat je župana tudi spraševal, če je na fotografiji 
direktorica gospa Blanka, ali pa so novinarji zapisali narobe.  
 
Ostali prisotni člani občinskega sveta na vsebino zapisnika niso imeli pripomb. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 443/IV: 
Sprejme se vsebina zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s tem, da se na 7. 
strani pri razpravi Ivana Mesariča dopiše manjkajoče besedilo in sicer: Ivan Mesarič je pokazal na 
zadnji strani tudi fotografijo, na kateri naj bi bil župan prikazan skupaj z direktorico Doma Janka 
Škrabana. Župana sprašuje, če je na fotografiji res direktorica gospa Blanka, ali pa so se novinarji 
zmotili.  
 
 
AD 7 – Realizacija sklepov 30. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Župan Milan Kerman pri tej točki poda realizacijo sklepov prejšnje 30. redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci, ki je bila 04.02.2010. 
 
 
AD 8 – Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana 
 
Župan Milan Kerman pri tej točki poda odgovore na vprašanja iz prejšnje seje občinskega sveta. Igorju 
Adžiču glede javne razsvetljave in žive meje pri OŠ Beltinci, Stanku Glavaču glede vodovodnega stolpa, 
glede Gregorčičeve ulice in križišča na Jugovem (sprememba prometne signalizacije). Odgovore je pripravilo 
JKP Komuna d.o.o. Beltinci.   
 
Nadalje obvešča župan Milan Kerman vse prisotne in tudi občane, ki sejo sveta spremljajo preko interne 
televizije, da se je v časopisu Vestnik že dvakrat pojavil zapisan dolg Občine Beltinci-podal je obrazložitev 
glede tega.  
 
Župan še seznani občinski svet, da se je 20.02.2010 na občini oglasil resen investitor, ki želi v občini 
investirati in je to tudi pisno potrdil. O tem bo še razpravljano in predstavljeno podrobno na odborih in tudi 
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na sami seji. Z investitorjem sodeluje prof. dr. Emri, član SAZU in direktor Inštituta v Sloveniji. Pri tem gre 
za tehnologijo z visoko dodano vrednostjo, kar pa je izredno pomembno, želi investitor vso infrastrukturo 
izgraditi v lastni režiji. Išče več lokacij v naši občini v skupni višini 30-40 hektarjev.  
 
Svetnikom in svetnicam tudi sporoči, da je OŠ Beltinci dobila priznanje Q šole – za šolo z najsodobnejšim 
poslovanjem.  
 
V letu 2010 ima občina tudi 2 državni prvenstvi, 5. junija (prvenstvo gasilskih mladincev-državno 
tekmovanje bo 197 ekip), drugo pa je istega dne državno prvenstvo kronometer Beltinci-Bistrica in je cesta 
zaprta tisti čas, obvozi bodo urejeni.  
 
Nadalje prisotnim poda poročilo iz Regijskega sveta, katerega se je udeležil župan včeraj, v sredo, 
24.02.2010. Ob tej priložnosti zaproša občinski svet za to, če mu podelijo mandat za podpis aneksa k 
pogodbi za izgradnjo pomurskega vodovoda. Če ne pa bo v naslednjih dneh sklical korespondenčno sejo, 
saj ta mandat potrebuje. Vse občine sicer za to ne bodo prosile soglasja občinskih svetov, sam pa se je 
odločil tako. Podpis listine bo opravljen 12. marca 2010. Marjan Maučec se strinja, da za to ni potrebno 
sklicevati seje, poziva vse prisotne, da se strinjajo z njim in ga podprejo, da se županu podeli mandat, za 
podpis omenjenega aneksa. Vsi so se strinjali, da pooblaščajo župana za podpis omenjenega aneksa.  
 
Glede izgradnje telovadnice oz. športne dvorane v Beltincih in kar se je na odboru za finance povedalo in 
tudi večkrat tu pri tej točki izneslo, se naročilo, da se izdelajo primerjalne študije in študija finančne 
upravičenosti že izvaja. Da bo finančna analiza dana na podlagi nekih podatkov in na podlagi izračunov je 
tudi že v teku. Drugi teden bo končana primerjalna študija. Župan prisotnim pove, da naj bi se o tem 
pogovorili in dobili vso gradivo na vpogled o tej investiciji že na marčevski, če ne pa zagotovo na aprilski 
redni seji.   
 
Na vprašanje Martina Viraga in Petra Gruškovnjaka kako je z odpiranjem ponudb glede ČN in primarne 
kanalizacije, glede na to, da je uvedena revizija s strani nekaterih ponudnikov je župan podal odgovor, da 
se lahko čaka zamik  za nekje 2-3 mesece. Utopično je namreč razmišljati, da bi se rešilo kaj prej, saj je 
projekt naše občine vreden več kot 13 mio, druge občine pa so imele bistveno manjše projekte in se tudi ni 
nič prej kot v tem roku končalo.  
 
 
AD 9 – Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Glavač Stanko sprašuje glede Gregorčičeve ulice v Beltincih, namreč, ko pride do posega v to cesto, kdo bo 
nosil stroške – ali iz dolinskega vodovoda, ali strošek čisto njihov – naj se pazi na vloge in razpise – nekoč 
bila to povezovalna šolska pot Melince in Ižakovce. Torej opozarja na to, če bo to naš strošek. Župan mu 
odgovori, da bo vodovod moral biti prikazan, za drugo infrastrukturo pa  bo upoštevano, da se prijavimo na 
ministrstvo. 
 
Srečko Horvat postavlja pobudo saj se vidi, da je na novo oblikovana spletna stran – druge občine imajo 
ažurno in tekoče objavljene odloki in pričakuje, da se pri nas to v najkrajšem času zgodi tudi na našem 
portalu. Ima pravico dobiti na njegov elektronski naslov, zapisnike vseh odborov in komisij v tem mandatu 
in prosi, če se mu to lahko v najkrajšem času posreduje. Tu še sprašuje direktorja občinske uprave 
Venčeslava Smodiša, saj se na njega obrnili predstavniki KS Ižakovci s prošnjo, ker nimajo svojega 
predstavnika v občinskem svetu in ga prosili, če vpraša, zakaj stoji postopek legalizacije in vseh ostalih 
stvari na športnem centru v Ižakovcih, če drži informacija, da gospa Kuplen na UE Murska Sobota čaka na 
stvari, ki jih naša občina mora narediti. Krajani pa bi radi odgovor slišali, v čem je torej problem, da stvar 
stoji in ne gre naprej. Nadalje spominja na sprejem proračuna. Vedno je bil namreč izgovor, da ne moremo 
dati razpisa za dotacije v naši občini, češ da ni proračuna sprejetega, sedaj je le-ta sprejeti. Naj se poleg 
korekcij pravilnikov na kar opozarjajo vsa leta in se naj v najkrajšem možnem času pristopi k povabilu 
društev, da se prijavijo in se razpišejo dotacije društvom. Bi se dalo do poletja ta sredstva razdeliti – s tem 
bi se pokazala dobra volja in se ne bi sprejemalo šele decembra, kot leta prej. 
 
Župan pove, da na forum naše internetne strani, se je potrebno prijaviti z polnim imenom, saj so to spletne 
strani občine, ki je državni organ in nikakor ne pod anonimnim imenom – anonimke se brišejo in 
računalnik jih ne sprejme. Kdor pa se hoče skrivati pod imeni raznoraznimi ima za to na voljo forum 
sobota.info. Glede Ižakovec bi pripravili pisno poročilo do naslednje seje, dodaja župan Milan Kerman. 
Glede dotacije društvom in pravilniki poda odgovor Venčeslav Smodiš. Pove, da so osnutek novega 
pravilnika prejeli že pred časom (s sklicem decembrske seje so ga v gradivu vsi prejeli). Naj dajo sugestije in 
predloge, ali graditi na tem enotnem ali pa jih pripraviti več različnih. Obstoječi pravilniki so užitni do 
določene meje – izraziti je potrebno želje in korekcije pripraviti ali za vse pravilnike ali pa samo enotnega, 
celotnega. Tudi delovna telesa bodo  morale pravilnik pregledati in podati pripombe in predloge. Se strinja 
Venčeslav Smodiš, da ko se sprejme pravilnik bodo razpisi hitro tudi pripravljeni. 
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Peter Gruškovnjak zavrača predlog svetnika Srečku Horvatu glede pravilnikov za društva, saj imamo 
veljaven in nerealiziran sklep o tem. Nadalje pove, da je bilo pred časom srečanje ministran Gjerkeša z 
župani na Bledu glede Zakona o Pomurju – ni zasledil, če je bilo tam kaj povedano o naši občini in ga 
zanima, če se je naš župan udeležil tamkajšnjega srečanja. Dana je bila pobuda, da bi glede na ta zakon 
svetnike malo podrobno seznanili o njegovi vsebini. Če se denar ne bo namensko izkoristil kot je država 
obljubila, treba se s tem soočiti in je občinski svet kompetenten da pridejo pred njih in naj povedo, kaj 
lahko kaj čakajo za našo občino ali nič. Župan mu odgovori, da na Brdu pri Kranju (ne na Bledu) takrat  ni 
bil prisoten in zato ni mogel dati odgovora. Glede pobude, ki jo je že podal glede Zakona o Pomurju, pa bo o 
tem govora na eni izmed naslednjih sej, ko bo poskušal za sejo in predstavitev le-tega poklicati gospoda 
Horvata, da se seje udeleži. 
 
Peter Dugar vprašanje je vezano na izgradnjo kanalizacije – začele se aktivnosti- da bi se naj ustanovili 
gradbeni odbori in takrat je bilo s strani njih dana pobuda, da bi se izplačale nagrade, nekateri svetniki so 
bili takrat tudi prisotni in dane so bile pobude o višini nagrad. Ljudje si nagrade zaslužijo (iz postavke za 
izgradnjo kanalizacijo), ni enostavno koordinirati tako delo in se trudijo za te stvari. Župan se spomni, da 
se o tem razpravljalo a dokončnega zneska ni bilo dorečenega. Mora povedati, da so bila različna mnenja 
tudi o tem, da naj se plača ali ne. Peter Dugar predlaga, da se določi terminski plan za izplačilo tega. 
Martin Duh  je še dodal pri tem, da so vaške čenče govorile da bi naj na mesec dobili 300 evrov, kar pa 
nikakor ni bilo res. 
 
Marjan Maučec glede na to, da je bil pri prejšnji točki spor, kdor je kaj govoril in kdo se na kaj spozna. Želi 
povedati, da marsikdo pozna njegovo funkcijo v Ljubljani, marsikdo ve, kakšno delo opravlja in da v bodoče 
do tega ne bo prihajalo, poziva župana da mu naj v pisni obliki osveži spomin, kdaj je on rekel, da ne more 
iti določeno gradivo na odbore in šele nato naj pride na sejo sveta. Glede hitrosti in omejitev pa je bil 
predlog, da se postavijo na Melincih ležeči policaji – evropska direktiva namreč je taka, da  bodo morali iti 
vsi ležeči policaji biti umaknjeni do leta 2012. Poziva župana, da naj občina pristopi k modernemu sistemu 
rešitve tega problema, da se pristopi h kompletnemu reševanju pri vhodih v vasi, katere se naj uredi z 
otoki-krožišča so predraga. Življenja bodo bolj varna, zalogaj finančni pa ne bo nič kaj večji.  
 
Jožica Pucko glede na to, da se dela kanalizacija, meni in daje pobudo, da ne bi bilo slabo za delitev 
sredstev društvom postaviti mejo (od – do ) koliko kdo lahko dobi sredstev, saj je izgradnja kanalizacije 
prioriteta in to bi bilo edino realno in pravilno. 
 
Igor Adžič dal zadnjič pobudo in vprašanje, kako je s upravljalsko pogodbo in cenikom za kulturno dvorano 
– volilno leto je letos in noče, da bi se seanse dogajale tu in naj bo to urejeno. O tem mora biti nemudoma 
seznanjena KS-a,  dorečen mora biti partnerski odnos in tudi opredeljeno, kakšne občinske prireditve so 
prioriteta. Nesmiselno namreč je, da se išče rešitve na trdi način. Nadalje še pove, da je pozorno poslušal 
župana, da je občina imela finančnega svetovalca pri kreditu, zanima ga, koliko je le-ta stal in kdo je to bil? 
Nadzorni odbor, odgovarja župan je vse pregledal, lahko pa mu pokaže javni razpis, če to želi.  
Nadalje Igor Adžič še pove, da je bilo veliko besed povedano o podzidavi tribun, bilo je na teh sejah prelitih 
dosti besed. Zanima ga, če je občina prejela odločbo in če je, kakšna višina je bila dodeljena sredstev za to? 
Župan Milan Kerman mu daje odgovor, da odgovora občina še ni dobila. Še postavlja kratko vprašanje – se 
objavljale tiskovne konference v Gornji Radgoni – nepovratna sredstva – regionalni strukturni skladi za 
obnovo gasilskih domov in nakup lestev. Tudi kohezijski razpis občine Veržej, ki je dobila visoka sredstva z 
lastno udeležbo in bodo prenavljali celotno vaško infrastrukturo v Banovcih. Zanima Igorja Adžiča, če se 
izmenjujejo izkušnje, na regijskih svetih, da bi lahko tudi mi dobili kakšna nepovratna sredstva. Župan 
kolikor ve, so strukturna sredstva to in se oni tja prijavili-mi pa smo rabili sredstva za kanalizacijo 
(strukturnega sklada). Verjetno ve Igor Adžič, da je 11,5 mio evrov za kanalizacijo bilo pridobljenih, a pri 
vseh ostalih razpisih je potrebno imeti lastna sredstva. Želi povedati, da je kanalizacija prioriteta in potem 
se bomo udeleževali drugih razpisov. Vendar pa se Igor Adžič ni strinjal z županom, menil je vseeno, da se 
je potrebno večkrat prijavljati na različna razpise in bi mogoče dobili še več sredstev. 
 
Ivan Mesarič odpira le eno tematiko,  saj opaža, da so nastopi svetnikov na sejah še vedno pod 
drobnogledom in nima prav dobrega občutka. Že je županu povedal, da je neka vprašanja nekoč malo 
odložil, sedaj pa je pri njihovem pregledu opazil eno in želi, da mu župan nanj da odgovor.  V letu 2009 je 
potekala bučarijada v Lipovcih, kjer je uradni voditelj omenil pobrateno občino iz Poljske. Ker je bil župan 
takrat prisoten, ve, da se ni voditelj motil, zato ga sprašuje sledeč. Na kateri seji občinskega sveta je bil 
sprejeti sklep o pobratenju, če je bil sprejeti sklep, zakaj občinski svet ni proslavil tega dejanja slovesno in 
srečanje z županom in srečanje z gosti z Poljske. Glede na to, da je v javnosti občutek, da je bilo več obiskov 
opravljenih, prosi župana da jih našteje in kdo je kril stroške le – teh ter kateri člani občinske uprave in 
občinskega sveta so se lahko udeleževali teh srečanj. Na zastavljena vprašanja želi pisni odgovor v gradivu 
za sklic naslednje seje občinskega sveta – tako bodo vsi svetniki dobili odgovor na njegovo zastavljeno 
vprašanje. Župan Milan Kerman mu pove, da ni prišlo do nobenega pobratenja. Se pa bo naslonil na sklep 
občinskega sveta, kjer piše, da bo občina vzpostavila stike z dotično občino. Ivan Mesarič vseeno prosi 
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pisno ogovor. Župan pa ob koncu še doda, da je delegacija iz Poljske prišla na bučarijado na povabilo TD 
Lipovci.  
 
Martin Duh ima novo vprašanje na tradicionalno temo in sicer glede na to, da bi morali imeti danes 
predstavitev ocenitve vrednosti zemljišč, ki padejo pod gradbeno področje. Leta 2000 je s pomočjo 
takratnega predsednika bil pooblaščeni s strani sveta KS Melinci, da uredi te zadeve občina-krajani. Glede 
na to, da obstaja sklep, da v letu 2006, ko je bila ocenitev (1 m zemljišča, kar je občina brez vednosti od 
krajanov vzela), predlaga, da se naredi, takrat ko pride strokovnjak – ocenitev in se naj plača po vrednosti 
kot je.  
 
 
AD 10 –  Predlog Odloka o ustanovitvi  organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat 
občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana« - skrajšani postopek 
 
Pri tej točki je obrazložitev v uvodu podal Venčeslav Smodiš. Pravne podlage za sprejem tega odloka 
naročata, da je potrebno na novo sprejeti odlok, ker ga je potrebno zaradi zakonodaje uskladiti z njihovimi 
določili. Dodaja, da je v letu 2004 bil odlok osnovni sprejeti, gospo Maroševo so imeli tudi prisotno na 
takratni seji, ko je podajala poročilo. Župani teh občin soustanoviteljic so sprejeli sporazum, na podlagi 
katerega so uredili obveznosti in pravic občin za inšpektorat. V letu 2009 pa je  prejela okrožnica oz. 
pripombe in predloge s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo, da je potrebno iti v obstoječih 
odlokih dopolniti, zamenjati določene izraze, da je potrebno določene stvari opredeliti v samem odloku in ne 
sporazumu, ki je bil pozneje sklenjeni – razmerje oz. kakšne procent sredstev morajo zagotavljati občine do 
organov skupne občinske uprave. Ta predlog pripombe pobude s strani vladne službe so bile vodilo za to, 
da se odločili za pripravo novega odloka. Omenja še to, da je bil odlok kot tak sprejeti v Črenšovcih, tudi v 
Odrancih ga sprejemajo, tudi mora biti v enakem besedilu v vseh občinah sprejeti, šele nato se ga lahko da 
v objavo. Nadalje poda podrobno vsebinske spremembe določila v odloku, ki jih prejšnji ni imel.  
 
Peter Gruškovnjak predlaga, da najstarejši član občinskega sveta prevzame vodenje seje, ker so se nekateri 
svetniki umaknili iz sejne sobe in tudi župan ni prisoten. To je zanj nedopustno.  Simon Horvat je šel po 
župana, ki se je vrnil v sejno sobo in seja se je nadaljevala. 
 
Srečko Horvat postavlja vprašanje glede Odloka o plakatiranju, kateri nam manjka. V odloku, ki se ga bo 
sprejemalo piše, da inšpektorat nadzira tudi spoštovanje odloka o plakatiranju, občina pa le-tega nima 
sprejetega. Direktor Venčeslav Smodiš pove, da sta se Srečkom Horvatom o tem že pogovarjala in da mu je 
ravno včeraj na enem drugem odboru o tem vse povedal, razložil, vendar pa Srečko vztraja, da ga moti in ni 
pravilno to, da manjka dikcija, ki se nanaša na oglasne table po krajevnih skupnostih in to je bistvena 
razlika. Odlok o oglaševanju, ki je sprejeti v občini pa se nanaša le na postavitev in je zelo pomembno, da 
so oglasne table po KS-ih tudi vnesene. Župan Milan Kerman se strinja s Srečkom Horvatom. 
 
Na samo vsebino predlaganega odloka v sprejem prisotni niso imeli več dodatnih pripomb oz. predlogov, 
zato ga je župan dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 13 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 13,  PROTI: 0. 
 
Sklep št. 444/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana« v 
skrajšanem postopku. 
 
 
AD 11 - Predlog Odloka o prenosu nalog vodenja postopkov in odločanja o dodelitvi 
socialnovarstvenih pomoči Občine Beltinci na Center za socialno delo Murska Sobota-I. obravnava. 
 
Uvodno obrazložitev – namen sprejema Odloka o prenosu nalog vodenja postopkov in odločanje o dodelitvi 
socialno varstvenih pomoči Občine Beltinci na CSD Murska Sobota je podal direktor občinske uprave, 
Venčeslav Smodiš. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan dal odlok na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 12 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 0. 
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Sklep št. 445/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o prenosu nalog vodenja postopkov in odločanja o 
dodelitvi socialno varstvenih pomoči Občine Beltinci na Center za socialno delo Murska Sobota v 
skrajšanem postopku. 
 
 
AD 12 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Beltinci-skrajšani postopek. 
 
Namen sprejetja odloka je, dodaja Venčeslav Smodiš glede zakona o financiranju in izobraževanju (12. člen) 
zapoveduje drugačno sestavo sveta OŠ Beltinci – zaradi spremembe je potrebno spremeniti prvi odstavek 
13. člena odloka.  
 
Peter Gruškovnjak želi pri tej točki opozoriti člane in občinsko upravo, moti ga, saj je opozoril na veljavnost 
prejšnjega zakona in na spremembe zakona glede sestave sveta zavoda in takrat ni bil upoštevan. Ne glede 
na to, da je zakon in se ni zahtevalo spremembe in pustilo status quo, sedaj pa se je po sprejetju zakona  
zgodilo avtomatsko in šele komaj sedaj sprejemajo odlok. Imeli smo veljavni zakon za sestavo sveta zavoda, 
kjer se je zmanjšalo na strani zaposlenih za 2 in se ni spreminjalo odloka in se ni upoštevalo. Venčeslav 
Smodiš  mu odgovarja pove se je sprememba naredila, Peter Gruškovnjak pa opozarja, da se ni izvajalo in 
realiziralo odlok. Za izvedbo odloka je zadolžena šola, ki ga izvaja, če je pa v domeni vrtca pa je vrtec tisti, ki 
ga izvaja, ko je sprejeti. Peter replicira odgovor direktorju – povedati mora sledeče, svet zavoda po odloku je 
najvišji organ upravljala, šola kot institucija nima z njim nič, posluša direktive oz. sklepe. Tako je tudi v 
vrtcu najvišji organ upravljanja svet zavoda Vrtec, kateremu je ravnateljica podrejena in naj direktor ne 
razlaga narobe. Vendar direktor ne razume še vedno kaj je Peter Gruškovnjak misli s tem. Peter mu še 
zadnjič pove, da bi se morala direktiva spremeniti, ko se je odlok objavil oz. ko se je sprememba naredila, 
vendar se to ni naredilo.  
 
Igor Adžič postavlja vprašanje – kdaj stopi imenovanje 5 članov zaposlenih v veljavo, ali po  uveljavi zakona 
ali po uveljavitvi odloka.  Morali so biti imenovani že po šestih mesecih po uveljavitvi zakona, občina pa ima 
čas odlok sprejeti v roku enega leta po uveljavitvi zakona.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 446/IV: 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda OŠ Beltinci v skrajšanem postopku, v predloženi obliki. 
 
 
AD 13 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
varstvenega  zavoda Vrtec  Beltinci- skrajšani postopek. 
  
Pri tej točki prav tako poda spremembo, ki jo je potrebno sprejeti glede odloka direktor Venčeslav Smodiš – 
spremeniti je potrebno drugi odstavek 14. člena odloka o ustanovitvi. 
 
Ivan Mesarič pove, da imajo pri njih v zdravstvu  7 članov sveta, ki jih usmerjajo in kontrolirajo. Od tega 
ima Vlada štiri člane, tako je tudi prav, enega imajo zaposleni, en je iz MO Murska Sobota. Oglaša se za to, 
ker je županu, če se spomni zastavil  pisno vprašanje, kdo izvršuje ustanoviteljske pravice v zavodu. V OŠ 
piše, da  izvaja to občinski svet. V vrteškem odloku pa tega več ni zapisanega. To pa ni higienično in se s 
tem ne strinja. Takrat mu je za vrtec odgovoril,da preko sveta vrtca občina uresničuje ustanoviteljske 
pravice, sedaj pa mu naj pove, kako lahko od 11  članov ustanovitelj, ki ima 3 člane, kako lahko zagotovi, 
če ga lahko ostalih 8 tako potisne v kot in to ni  v redu. Torej se prisotni strinjajo z Ivanom Mesaričem da je 
potrebno predlagati spremembo zakona in to naj bo kot pobuda, dodaja župan Milan Kerman.  
 
Peter Gruškovnjak se pridružuje razpravi Ivana Mesariča. Ko se je sprejemalo na državni ravni sprememba 
zakona, so poslanci njegove stranke SDS opozarjali, da je to kontradiktorno, ravno iz tega razloga, kot ga 
navaja Ivan Mesarič v takem organu kot je to – ne more ustanovitelj nobene moči pri odločanju. To se 
takrat ni upoštevalo in prosi župana in občinsko upravo naj na podlagi te razprave naslovita dopis na 
ministrstvo za šolstvo, da so ugotavljali, da je ta dikcija s strani zaposlenih (v zavodih) kontradiktorna z 
ustanoviteljskimi pravicami. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:ZA: 12, PROTI:3. 
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Sklep št. 447/IV: 
Župana se zadolži, da pošlje na Ministrstvo za šolstvo in šport dopis oz. apel, da se občinski svet ne 
strinja, da je dikcija oz. določba o sestavi sveta zavoda Vrtca in Osnovne šole v zakonodaji s strani 
zaposlenih  kontradiktorna z ustanoviteljskimi pravicami.  
 
Srečko Horvat ve, da je to na državni ravni sprejeto, ne ve pa, kaj je tu sporno, če imajo predstavniki šole 
pet predstavnikov. Neštetokrat se odloča o strokovnih stvareh (posel, šola, izobraževanje), bi moralo biti 
tako sestavljeno, da bi bili politiki usposobljeni, da razpravljajo o tem na strokovni ravni, če bo tako kot oni 
pravijo. Meni, da je čisto prav je, da ima šola 5 članov in če bi bilo drugačen nastavljeno, da bi imela  
ustanoviteljica večino, bi se iz šole delal občinski svet.  
 
Peter Gruškovnjak replicira Srečku Horvatu za strokovno vodenje izobraževalnih institucij je odgovorno 
vodstvo šole in vrtca in tisti, ki jo vodi, je ta dolžan na svetu zavoda predstaviti. V tem mandatu do sedaj 
niso dobili na občinski svet nikoli, predlog potrjeni s sveta zavoda za vzdrževanje investicije v eni ali drugi 
instituciji. Prej je jasno povedal, da je svet  zavoda je tisti, ki upravlja. Vodi in izvršuje naloge, pa je nekdo 
drugi. Naj mu povedo kolegice in kolegi, kdaj so pri proračunu za investicijo vzdrževanja OŠ imeli zapisnik 
Sveta zavoda OŠ s sklepom zavoda, da so to tam obravnavali ter da je investicija res potrebna, to je 
bistveno. Do sedaj žal kot svetnik ugotavlja, da se ustanoviteljske pravice niso upoštevale v zavodih, vrtec 
pa je naš največji proračunski porabnik in ima verjetno prav.   
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 1. 
 
Sklep št. 448/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno varstvenega  zavoda Vrtec Beltinci po skrajšanem postopku  v predloženi vsebini. 
 
 
AD 14 – Imenovanje 3-članske komisije za ugotavljanje stanja po izgradnji pomurskega kraka 
avtoceste in koordiniranje aktivnosti z DARS in DRSC. 
 
Peter Dugar kot predsednik KMMVI, ki je na svoji seji 24.02.2010  na pisni predlog (pobudo) obravnavala  
imenovanje tričlanske komisije. Glede na veljavno proceduro, mora biti najprej sklep o imenovanju komisije 
in nato se lahko pristopi k pozivu za predlagatelje. Razloge za to, naj poda predlagatelj pobude oz. predloga, 
Igor Adžič. Igor Adžič pove, da je dal na 30. redni seji to pobudo, da bo ugotovila dejansko stanje in 
predlagala nadaljnje aktivnosti, ki  niso bile vodene maksimalno po umiku operative po izgradnji AC, da bi 
bilo sploh kaj sanirano. Sanacija se je »trajno iz naše občine umaknila«. Ugotavlja, da so ceste in druge poti 
v naši občini uničene do te mere (ki so jih uničili izvajalci), da bo počasi onemogočen normalen promet 
skozi njo. Naša občina ni bogata občina in iz lastnih virov si ne moremo privoščiti sami sanacije, niti je 
nismo dolžni sami plačati in cestišč popravljati, če jih nismo uničili mi ampak drugi. Ker na takratni seji 
sveta (prejšnji) pri pobudah in vprašanjih po proceduri ni mogoče sprejemati sklepov, se je odločil za to pot 
in je svojo pobudo poslal na KMMVI. Pridobilo se bo pravo, realno stanje z delovanjem te komisije. 
Pripomogli bomo k temu, da se bo saniralo ceste – škodo lahko ocenjujemo v milijonih evrih. 
 
Župan Milan Kerman pove, da je v skladu 61. člena poslovnika treba doreči, ali je to pobudnik misli 
začasno delovno telo občinskega sveta? Igor Adžič odgovarja da je mislil na to. Torej, dodaja župan je 
potrebno določiti tudi naloge in število članov te komisije. Odgovori mu, da je predlagal  3 člansko komisijo, 
ki bo obiskala državne institucije, ki so odgovorne za pridobitev stanja in vodenje aktivnosti v bodoče, da iz 
tega naslova pridobimo v občino.  Župan sprašuje ali je to stvar stroke ali le politike – ali znajo točno 
ugotoviti kako je s tem?  
 
Stanko Glavač pravi, da za začetek naj bodo trije člani in naj gredo v dogovore in zahtevajo in pridejo in 
ocenijo, tudi Marjan Maučec pravi tako.   
 
Župan pove, da je bil popis narejen po izgradnji AC in z njim so dotični prišli k županu, vendar pa se on s 
tistim takrat nikakor ni strinjal (z našimi ugotovitvami se tudi niso hoteli izvajalci strinjati). Izvajalec v 
skladu z državnim lokacijskim načrtom ni upošteval določila, ki bi moral pred začetkom uporabe moral 
povedati, kje se bodo začeli voziti, katere površine bodo uporabljali in posneti nulto torej začeto stanje – 
tega pa takrat ni bilo narejeno. Občina bi morala to zahtevati od izvajalca, dodaja Ivan Mesarič. Vendar pa 
mu župan odgovarja, da je DRSC od izvajalca DARS-a to takrat zahteval, a niso tega naredili, sedaj pa 
hočejo nekaj vsiliti in tudi druge občine se s tem niso strinjale in to je dejstvo.  
 
Igor Adžič dodaja, da se mu zdi, da se po nepotrebnem komplicirajo – to ni nezaupanje v nekoga, ampak da 
se resno pojavijo tam, v takih postopkih  se da državo tožiti, saj je bila ona tu investitor in če bomo nekaj 
let čakali bomo dobili, v izgradnji kanalizacije si tega ne moremo privoščiti. Saj nosijo odgovornost, da so 
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ceste uničene, da se niti normalno ne moremo peljati – župan pove, da je investitorju dokazoval z 
fotografijami, a so ga hoteli demantirati in niso priznali, da so res bila cestišča tako uničena in da so oni to 
naredili. Igorja je motilo, da so ostajali oljni madeži na cestiščih, na parkiriščih, obstajajo pa tudi fotografije 
z številkami registracijskih tablic teh vozil in se bo lahko tudi po tej poti kaj ukrenilo.  Poziv za sestavo 
poda po poslovniku izda KMMV, ki pripravi predloge za sejo občinskega sveta.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 449/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci se strinja, da se ustanovi  3- članska komisija, ki bo opravila razgovor 
na SRC-ju  in DARS-u glede sanacije cestišč po izgradnji AC v Občini Beltinci kot občasno delovno 
telo občinskega sveta. 
 
 
  
S tem je bil dnevni red 31. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, zato je župan sejo zaključil 
ob 23.00 uri. 
 
 
Tonski zapis seje se hrani v arhivu Občine Beltinci. 
 
 
 
Zapisala:           Župan: 
Lilijana ŽIŽEK          Milan KERMAN 


