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OBČINSKI SVET  
OBČINE BELTINCI 

ZAPISNIK 
28. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,  

ki je bila 03.12.2009 ob 19.00 uri, 
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 

 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Martin Duh, Jože Erjavec, Štefan 
Ferenčak, Peter Gruškovnjak, Stanko Glavač, Srečko Horvat, Simon Horvat, Marjan Maučec, Ivan Mesarič, 
Ana Nerad, Jožica Pucko, Martin Virag. 
  
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Jožef Horvat, Regina Sraka, Andrej Vöröš, Valerija Žalig, Peter 
Dugar. 
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predstavnik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Vlado Baša, Venčeslav 
Smodiš-direktor občinske uprave, finančnik v občinski upravi Štefan Činč, Anton Kolarič direktor podjetja 
Atrij Odranci, Aleš Zver, investitor bioplinarne na Melincih. 
 
SEJO VODIL:  Milan Kerman, župan. 
 
Župan Milan Kerman je v začetku pozdravil vse prisotne in prebral vsebino dnevnega reda 28. redne seje 
občinskega sveta. Prisotnim je povedal, da nekoliko drugače pričenja sejo občinskega sveta – obeležili smo 
namreč v občini lep dogodek – projekcija filma iz projekta ŽIVIMO ZDRAVO. Ena od nosilk tega programa je 
gospa Ema Mesarič. Čestitka s strani občine.  
 
Pri razpravi o dnevnem redu je Peter Gruškovnjak predlagal, da se naj točka AD 12 – Izredna enkratna 
denarna pomoč brezposelnim osebam iz območja Občine Beltinci uvrsti za 6 točko (pobude in vprašanja), 
torej pred obravnavo rebalansa zaradi smiselnosti in ustreznosti. 
 
Ostali prisotni niso imeli nobenih predlogov za spremembo dnevnega reda, zato je župan Milan Kerman 
podal predlog Petra Gruškovnjaka na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 11 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 413/IV: 
Sprejme se sprememba dnevnega reda 28. redne seje OS s tem, da se točka pod zap.št. AD 12 
(Izredna enkratna denarna pomoč brezposelnim osebam z območja Občine Beltinci) umesti za 6. 
točko, tako da postane 7. točka, ostale pa se smiselno preštevilčijo 
 
Nato je župan Milan Kerman dal na glasovanje še celotni (spremenjeni) dnevni red 28. redne seje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 414/IV: 
Sprejme se spremenjena vsebina dnevnega reda 28. redne seje OS in sicer: 

1. Predstavitev izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Občini Beltinci. 
2. Predstavitev  predvidene gradnje bioplinarne pri čistilni napravi v Melincih in ponudba za 

odkup zemljišč. 
3. Potrditev zapisnika 27. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
4. Realizacija sklepov 27. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
5. Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana. 
6. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
7. Izredna enkratna denarna pomoč brezposelnim osebam z območja Občine Beltinci 
8. Predlog rebalansa proračuna Občine Beltinci za leto 2009-skrajšani postopek. 
9. Predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2010-1. obravnava. 
10. Predlog Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine 

Beltinci-skrajšani postopek. 
11. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki dejavnosti ter urejanju 

pokopališč in o pokopališkem redu v Občini Beltinci-skrajšani postopek. 
12. Predlog Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Beltinci. 
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AD 1 - Predstavitev izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Občini Beltinci 
 
Župan je pri tej točki predal besedo projektantu gospodu Antonu Kolariču iz podjetja Atrij Odranci, da je 
prisotnim predstavil celotno kanalizacijo. Predvsem je svetnike in svetnice zanimalo glede delovanja čistilne 
naprave – njeno delovanje, kakšna bo, kaj pomeni za občino in tehnologija ki bo uporabljena ter primarno 
in sekundarno omrežje.  
 
Anton Kolarič je podal opis celotnega kanalizacijskega omrežja in je povedal, da so sekundarni vodi v 
realizaciji in so kot taki v izvajanju – za primarno kanalizacijo s centralno čistilno napravo pa so bile v 
ponedeljek ta teden oddane ponudbe – le-ta se bo financirala tudi iz kohezijskih sredstev. Preko grafičnega 
prikaza je podal realizirane vode in tiste, katere bo v občini potrebno še zgraditi. Nadalje je podal tudi 
tehnično poročilo za čistilno napravo Občine Beltinci z grafičnim prikazom delovanja čistilne naprave.  
 
Martin Duh  postavlja vprašanje zakaj  je na Melincih v sekundarne vode vdrla podtalna voda in ga zanima, 
kako daleč je to sanirano oziroma kako bo v bodoče (ali se lahko kaj takega še ponovi). Gospod Kolarič 
pove, da je bil sistem pregledan in saniran.  
 
Srečko Horvat postavlja vprašanje – kanalizacijo gradi 8 vasi ali 7 vasi? Sprašuje zato, ker Beltinci 
kanalizacijo že imajo. Glede na to, v vseh vaseh pa ni nič zgrajenega – pri finančnih podatkih pa sprašuje, 
ne glede za katero varianto gre, Beltinci namreč imajo največjo finančno postavko. Od 8 mio evrov je znesek 
izgradnje vodov v Beltincih 2,3 mio evrov – pomeni 30% - torej najdražja za Beltince- torej zakaj temu tako? 
Zanima ga pa še, iz kakšnih sredstev se bo teh 2,3 mio sredstev pokrilo – ostale vasi vemo, kako zbirajo 
sredstva – zanj je to nenormalno visoka cifra. 
 
Kolarič Anton pove, da so Beltinci sestavni del celotnega sistema – primar se bo iz kohezije financiral tudi 
delno, vendar pa se bodo dela v Beltincih tudi morala izvesti – stara čistilna se bo podrla, ceste se bodo 
prekopale, zadrževalni bazen 600 m3 se bo tudi naredil zraven in vse to je potrebno za delovanje celotnega 
sistema. Dosti je vodov, ki gredo skozi k.o. Beltinci, saj je vezan na to. Lastna sredstva bo občina tudi 
morala primakniti in to nekje v višini do 40 %, dodajata Ivan Mesarić in župan Milan Kerman. 
 
Petra Gruškovnjaka zanima zakaj se Bratonci ne vežejo v Dokležovje in tam proti Melincem, ampak se gre 
okrog proti Lipovcem. Anton Kolarič poda obrazložitev, da so Lipovci in Bratonci skupaj in je logično da je 
povezava do Lipovec – krajša pot je saj je tu cevovoda le za 1000 m in je tudi gravitacija taka. O tem je bilo 
v preteklosti že govora in so variante bile predstavljene. 
 
Ivan Mesarič pove, da se je projektantu verjetno pri črpališčih zapisalo – češ da se morajo prezračevati jaški 
– ne prepričajo ga da to ni potrebno. Želi uspeh projektantu, saj so le-ta umeščena na »lepe« lokacije – 
zakon narave pa je pač zakon narave. Nadalje pa še doda, da piše v poročilo, da je priklop na kanalizacijski 
sistem možno izvesti priklop le iz pritličnih delov stanovanjskih hiš. Gravitacijski priklop iz kleti ni 
dovoljen, vendar pa le z pomočjo hišne črpalne naprave in je to dodaten strošek. Zanima ga, zakaj na to 
niso bili prej opozorjeni, ker je to predstavlja dejansko dodaten strošek.   
 
Gradnja v našem delu po prostorskih planih v Občini Beltinci je naravnava tako, da so bivalni prostori 
predvsem v pritličju hiš, ne pa v kleteh, ki bi naj bili pomožni prostori, saj je talna voda taka kot je, poda 
odgovor Anton Kolarič Ivanu Mesariču. Kanali se delajo na globini 1,20 do 1,50 oz. minimalno do 4 m. Ne 
svetuje da bi imel priklop iz kleti (da so bivalni prostori dejansko v kleti), če pa oseba že želi imeti tako 
narejeno pa naj si namesti povratni ventil, zato je tako zapisana obrazložitev v gradivu.   
 
Martin Duh daje primer izgradnje elektrarn in bi se podtalnica za celo leto dvignila ali vpliva na sistem. 
Sistem je vodotesen odgovarja Anton Kolarič in ne bo glede tega težav.  
 
Igor Adžič pove, da je 17.05.2009 postavil županu vprašanje, zakaj se je v zelo kratkem času na prehodu iz 
leta 2006 v 2007 cena izgradnje čistilne naprave  iz predračunske vrednosti 9 mio premaknila na 23 mio 
evrov.  Takrat je dobil pisni odgovor od župana, da je bilo vprašanje posredovano projektantu in Janezu 
Senici. Sedaj pa prosi za temeljne razloge – povišanje z indeksacijo 1,5  - gradbeni material pa se je podražil 
samo za 2 % v tem času.  
 
Cena bi naj bila nastavljena že pred 10 leti, odraz je bila trga kot je veljal takrat. ČN in kanalizacija je 
kompleten projekt. Igor Adžič se zahvaljuje za dogovor, vendar pa ima doma komplet gradiva o tem, ko je 
zapisana cena (komplet) za ta projekt 9 mio evrov. Še vedno mu namreč ni jasno zakaj tako povišanje. 
 
Peter Gruškovnjak je v tem mandatnem obdobju doslej (v teh 3 letih) prvič uradno seznanjeni z izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja in ČN in mora povedati, da je užaljen, ker je dobil gradivo le na nekaj straneh, pa 
se gre pri tem o projektu, ki je vreden več kot 20 mio evrov. V samo omrežje nima vsebinskih vprašanj, 
ampak zanima ga pri ČN, saj je na koncu povedal Anton Kolarič – da je del plinohram, gnilišče in ostalo 
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prišlo naknadno zraven, kar je povezano z dodatnimi stroški. Svetnikom je pred časom podal ČN zgrajeno v 
občini Celje – lokacija Laško – Tremarje (v zapisniku narobe zapisano ime tega kraja), tam je ČN narejena 
za 85.000 populacijskih enot (leta 2005 je stala z vso infrastrukturo, most, podvoz) z davkom 10 mio, naša 
z davkom 7 mio – 6 krat manjša z 15.000 populacijskih enot. Izrazil je razočaranje, kajti ni posebej dobil 
izračunov, iz katerih bi bila razvidna cena čiščenja, prav tako pa tudi prednosti oziroma pomanjkljivosti 
takšnega sistema. V korist in glede na zahteve občanov po čimprejšnji izgradnji kanalizacije podpira 
projekt, v nasprotnem bi nasprotoval. 
 
Gospod Kolarič poda odgovor, da se kanalizacijski projekti med sabo ne morejo takjo enostavno primerjati. 
Vsak je projekt kot zaključena celota in specifičen za posamezno območje. Nocojšnja predstavitev pa ni 
prva, kajti že deset let prihaja na občinske svete obrazlagat sistem. Ocena o vplivih na okolje je bila 
pripravljena in seja je lahko imajo samo na to tematiko in podrobno se pregleda.  
 
Peter Gruškovnjak se z izvajanjem Kolarič Antona ne strinja, saj ima občinski svet sprejeti sklep iz 
preteklosti, ki pravi, da bo na tematiko izgradnje kanalizacije sklicana posebna – samostojna seja, pa do 
danes do realizacije tega ni prišlo. Opozarja na nekatera dejstva in podatke, ki so preveč optimistično 
nastavljeni glede delovanja ČN. 
 
Kolarič Anton replicira Petra Gruškovnjaka, kajti zadeva se gradi sedaj. Vsi podatki so bili tehnično 
pripravljeni kot mora biti, vse je bilo revidirano, podatki se lahko dobijo po pregledu vseh projektov. Ni si 
tega kako se dimenzionira čistilna naprava sam izmislil, vse je predpisano 
 
Ivan Mesarič se zahvaljuje projektantu za obrazložitve – na internetu pa je našel  izgradnjo kanalizacije in 
ČN Občine Tržič, ki je gradila 16000 populacijskih enot in je ČN tam stala 4 mio evrov. Potrditev 
identifikacije investicijskega projekta  je v tisti občini (kot je baje zakonsko določeno) sprejemal oz. potrjeval 
tamkajšnji občinski svet. Ivan Mesarič se ne spomni, da bi naš občinski svet o tem kdaj razpravljal ali take 
oz. podobne  projekte oz. programe in tudi sprejemal – to ga seveda zelo moti.  
 
Vsi izračuni so bili narejeni in dejstvo je, da sredstev iz kohezije ne bi občina dobila, če bi imela nepopolno 
vlogo, dodaja Anton Kolarič.  
 
Štefan Ferenčak pove, da razprava kot taka nima smisla – občina je sredi izgradnje kanalizacije – taka kot  
je naša in se gradi – tudi razpis za primarni del je bil izveden – to je dejstvo – o tem ali je dobra ali ne, nima 
smisla da o tem debatirajo. Če pa se bo pozneje pokazalo, da kaj ni bilo v redu, pa se lahko krivce pokliče 
na odgovornost, sedaj pa na tej seji nima smisla zavlačevati in po nepotrebnem razpravljati o tem, kar se že 
izvaja. Zgodovina izgradnje kanalizacije je vsem dobro znana, lahko smo veseli,da smo sredstva dobili – 
uspeh tega mandata bo, če bo realizirano in dokončano kot je bilo zastavljeno.   
 
Peter Gruškovnjak se strinja s Štefanom Ferenčakom in spomni skupaj s sprejetim proračunom na čas ko 
se je sprejel tudi sklep ki je vseboval terminski plan konca izvedbe izgradnje le-te – leta 2009 bi septembra 
morala ČN že delovati. Torej gospod Kolarič naj pove, kdaj bo to? Občane zanima samo to in nič drugega. 
Poleg tega naj se javno pove, da ta občinski svet ni kriv, da kanalizacija še ni končana – to naj se na tej seji 
tudi javno pove.  
 
Projektant pove, da če bi bilo v njegovi moči, bi ČN v Občini Beltinci že delovala. To pa ni naloga odločitve 
na projektantu, stvar je v tem, da je sama priprava Dolinske kanalizacije in umestitev v kohezijo trajala več 
kot 2 in pol leti. Žal, taka bila pot evropskih projektov. Odločbe so bile izdane lansko leto in od takrat je 
bilo potrebno pripraviti razpis – vsa dokumentacija in projekti so bili v Ljubljani in tudi potrditev na raznih 
ministrstvih, kjer se je potrjevalo, je na žalost trajalo dolgo časa. Ti projekti niso majhni, v kolikor bo vse 
idealno in ne bo pritožbe za izbiro izvajalca bi konec drugega leta  ČN že stala.  
 
Župan ugotavlja, da ni več razprave, zato zaključuje to točko dnevnega reda. Ob tej priložnosti še sprašuje 
gospoda projektanta, ker je bilo že večkrat postavljeno vprašanje glede Partizanske ulice, izgradnja ceste 
Lipa-Beltinci z pločniki.  
 
Gospod Kolarič pojasni, da je krivda na strani države, ki ni svoje naredila kot bi morala. Pločnik ni mogel 
dokončati ker je del skozi naselja Beltinci vržen bil iz državnega proračuna, ker nimajo denarja. Cesta je 
bila končana nekaj dni nazaj, pločnik je pripravljen in bo v naslednjih dneh asfaltiran. Mora tudi dodati, da 
je prišlo nazaj v proračun državni, se je bilo treba pošteno namučiti, iti v Ljubljano, jih tudi pripeljati v 
Beltince, da so dejansko videli, da so naredili napako, da je to potrebno dokončati.  
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AD 2 - Predstavitev  predvidene gradnje bioplinarne pri čistilni napravi v Melincih in ponudba za 
odkup zemljišč 
 
 
Župan pri tej točki v uvodu pojasni, da je na to tematiko imel razpravo Odbor za urbanizem, urejanje 
prostora, gospodarsko infrastrukturo in varstvo okolja skupaj z Odborom za gospodarstvo, podjetništvo, 
drobno gospodarstvo in turizem. Glede na to, je bil sklican tudi zbor krajanov na Melincih, kjer se je 
predstavilo celotni projekt. Projekt izgradnje bioplinarne je krajanom Melinec predstavil Aleš Zver, 
potencialni investitor in takrat so bili sprejeti tudi sledeči sklepi:  
1. Krajani Melinec soglašajo z izgradnjo bioplinarne v KS Melinci pod pogojem da je bioplinarna čistega 
kmetijskega tipa in ne industrijskega tipa in da se vanjo ne bo vozil klavniški odpad,  
2. investitor pred pridobitvijo odločbe oz. potrdila o plačilu komunalnega prispevka KS Melinci razgrne 
celotni projekt bioplinarne za pridobitev gradbenega dovoljenja v KS Melinci,  
3. Občina in investitor naj takoj po izgradnji bioplinarne pristopita k prometni ureditvi cest za dovoz 
surovine do bioplinarne in izgradnji pločnikov na vseh lokalnih cestah, ki potekajo skozi Melince,  
4. lastnik bioplinarne naj se zaveže, da bo prednostno del surovine dobavljal od pridelovalcev KS Melinci in 
občanov Občine Beltinci,  
5. v kolikor se KS Melinci odloči za izgradnjo toplovoda do kulturne dvorane na Melincih, bo investitor 
dobavljal energijo za ogrevanje zastonj.  
 
Aleš Zver, domačin iz Ižakovec, zaposlen na Biotehnični fakulteti v Ljubljani je tudi članom občinskega 
sveta predstavil vizijo postavitve svoje prve bioplinarne Organica Zver. Postavljena oziroma locirana bi bila 
ob predvideni ČN na Melincih. Prisotnim je tudi podrobno predstavil delovanje bioplinarne – najbolj 
optimalne so 1 mgw bioplinarne in kot tako bi tudi investitor na območju Občine Beltinci postavil, to pa za 
to, ker je to smotrneje tud z vidika  sonaravnega razvoja krajine – več transportnih smeri in obremenjevanje 
okolice z transportom bi s tem bilo bistveno zmanjšano. Glede vplivov na okolje želi investitor dodati, da bo 
vsa oz. celotna dokumentacija razgrnjena, če se bo k projektu pristopilo.  
Gospod Aleš Zver je podal, da bo bioplinarna obratovala na izkoriščanju zelene mase, pridobljene na 
obcestnih jarkih in vodoobrambnih objektih, drugi segment pa bi bili kmetijskih pridelki oz. gojena 
biomasa (sirek, koruza, travno deteljne mešanice), ki bi jih odkupoval od lokalnih kmetovalcev. Odvečna 
toplota iz bioplinarne bi se po navedbah predlagatelja lahko koristno uporabljala za ogrevanje čistilne 
naprave. Po navedbah predlagatelja bi to pocenilo čiščenje odpadnih voda, kar bi v praksi pomenilo nižjo 
ceno kanalščine. Pridobivanje bioplina bi o prepričanju predlagatelja omogočilo premišljeno rabo opuščenih 
kmetijskih površin. Zagotovljena bi bila tudi nova delovna mesta in pomembno bi se prispevalo k 
ohranjanju kulturne krajine. Predlagatelj tudi prosi občino v ta namen prodajo zemljišč s parc. št. 2734/1, 
2732, 2733, vse k.o. Melinci. V neposredni bližini ima imenovani v lasti zemljišča s parc. št. 2722 2728, 
2730/1, 2731 vse k.o. Melinci.  
 
Martin Duh  se v imenu KS-a Melinci zahvaljuje tudi županu in investitorju  za to, da je bil projekt 
predstavljen krajanom Melinec, saj je tako sedaj bila postavljena prava diagnostika.  
 
Ivan Mesarič čestita Alešu Zveru za pogum za gradnjo in izvedbo tega ne majhnega projekta in upa, da bo 
realiziran. Sklep št. 3 KS Melinci je nekako čuden – citira ga prisotnim in poudarja, da je ta sklep zelo 
resen in da ga je kot takega potrebno tako tudi tretirati. Občina bo pomagala preko sklepov občinskega 
sveta, investitor mora pa seveda svoj del sredstev v investiciji nameniti. Zbodlo pa ga je tudi v oči, da je bilo 
navedeno, da so na Melincih opuščena kmetijska zemljišča – dvomi, da bi Melinčarji imeli taka zemljišča, 
meni, da so bolj skrbni in tako da temu ne verjame.  
 
Župan daje odgovor glede tega vprašanja Ivana Mesariča. Krajani so izrazili zahtevo, da traktorji s surovino 
ne bi vozili surovino po ulicah Melinec, ampak po lokalnih cestah (ne po vaških poteh). Ureditev teh cest, 
predvsem skozi Melinec je zaveza na podlagi sklepov iz OS pri ČN. 
 
Gospod Aleš Zver pojasni koliko dejansko pomeni enkratni dovoz oz. material za bioplinarno – glede gradnje 
pločnikov pa ni logično, da bo postavil bioplinarno in bi potem še moral po vaseh pločnike. Zgodba je sama 
po sebi uspešna in zato se v to tudi spušča, saj ve, da bo nekaj dobrega in koristnega tudi za naše domače 
okolje.  
 
Ana Nerad pojasni, ker je bila tudi na zboru vaščanov na Melincih, kaj dejansko ta sklep je pomenil takrat, 
ko je bil oblikovan – torej izgradnja za potrebe bioplinarne – občina po izgradnji kanalizacije zaradi ČN naj 
čim prej pristopi k ureditvi da bodo imeli pločnike in prometno ureditev ceste, ki je že sedaj potrebna.  
 
Martin Duh pa še dodaja, da je bilo mišljeno tako, da se polni bioplinarna občasno in bo prometna 
infrastruktura neprilagojena tem vozilom (širina je večja kot polovica ceste) in lokalno prebivalstvo ne more 
biti tisti moment na pločniku – tudi varnost je tu upoštevana in v uvidu.  
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V fazi, dokler se financira ČN iz kohezije in je parcela št. 2734/1 predvidena za pogozditev, se naj s prodajo 
za potrebe bioplinarne raje počaka, predlaga projektant Anton Kolarič. Parcele sicer niso sporne, vendar pa 
naj se najprej počaka s tem – parcela ne bo rabljena in ni predvidena za gradnjo objektov – vendar pa ob 
kontroli bi lahko imeli probleme zaradi sredstev, ki jih občina po pogodbi dobi. Lahko se zgodi, da projekt 
zaradi tega pade – v koheziji se ne sme lagati in prodajo s tega vidika to ne svetuje. Sporno, da se zaradi 
tega ne bi smelo graditi, pa seveda ni. 
 
Marjan Maučec glede na povedano predlaga, da o prodaji nocoj ne more biti govora. Župana in upravo 
prosi, da pridobi to mnenje na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kaj to pomeni v tem primeru – riziko pa 
je sedaj še prevelik. Pot je bila prava prvič po dolgem času – lokalno prebivalstvo se je seznanilo, to je 
osnova in potem se gradi naprej – to so projekti za 20 let in več in ne za kratek čas. Podpira pa projekt in se 
strinja z izgradnjo bioplinarne.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0 
 
Sklep št. 415/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci soglaša s predlogom Aleša Zvera o gradnji bioplinarne Organica Zver 
ob predvideni čistilni napravi v Melincih. 
Župana Milana Kermana in občinsko upravo se zadolži, da pridobi mnenje od Ministrstva za okolje 
mnenje o možnosti prodaje parcel za potrebe bioplinarne Organica Zver v k.o. Melinci pred koncem 
projekta kohezije za izgradnjo ČN. 
 
 
Župan sejo prekine za 15 minut in odredi pavzo. 
 
 
AD 3 - Potrditev zapisnika 27. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Prisotni na vsebino zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci niso imeli nobenih pripomb, 
zato ga je župan Milan Kerman dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 12 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 0 
 
Sklep št. 416/IV: 
Sprejme se vsebina zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki in 
vsebini. 
 
 
AD 4 - Realizacija sklepov 27. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Župan Milan Kerman je podal poročilo o realizaciji sklepov prejšnje redne seje, prisotni niso imeli na 
njegovo izvajanje nobenih pripomb. 
 
 
AD 5 - Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana 
 
Župan Milan Kerman seznani prisotne o tem, da je v ponedeljek, 30.11.2009 bilo odpiranje ponudb za 
izgradnjo ČN in primernega kanalizacijskega sistema. V komisiji je bilo 5 članov, ki so v skladu z kohezijsko 
politiko zavezani k molčečnosti v času teka postopka oz. dokler le-ta ni zaključeni. Naši člani so opravili 
svoje delo, bilo je 5 ponudnikov – cene se razlikujejo kar precej glede na enega do drugega, vendar o tem 
kasneje do konca postopka. Komisija je zaprosila, da se obvesti občinski svet – ker je ogromno tehnike, da 
se pokličejo na pomoč zunanji strokovnjaki strojne in elektro stroke, da podajo oceno o ponujeni opremi 
(strojni in elektro) da se vidi če je ponudil ponudnik kar je v razpisu ali ne.   
V teku je tudi sekundarna kanalizacija-poda realizacijo po krajevnih skupnostih. Finančna poraba je za 
cca. 5 % višja od predvidene, finančna izvedba pa 10 % višja od predvidene za sekundarni del kanalizacije. 
Izvajalec bo delal do 18. decembra, nato pa imajo kolektivni dopust do začetka leta 2010. Predvideno je, da 
se večina poškodovanega asfaltira popravi. Kar pa bo ostalo v makadamski izvedbi čez zimo, je izvajalec 
obvezan, da vzdržuje. Bilo je nekaj težav z podizvajalci, vendar pa so se izvedli dogovori in so sedaj le-te 
odpravljene.  
 
Župan predlaga, da letos zaključka kot je bilo običajno, ne bi imeli, v duhu varčevanja. Odločili smo se 
tudi, da ne bomo pisali čestitk, poslali bomo čestitke po elektronskih poštah. 600 evrov bomo nakazali za 
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dobrodelni namen (Rdeči Križ ali Karitas). Rokovnikov se tudi letos ne bo kupovalo, češ dajmo vzgled tudi 
mi v občinskem svetu. Sredstva niso zanemarljiva, in če se komu lahko pomaga,  je to nekaj pozitivnega.  
 
Župan Milan Kerman poda odgovore na vprašanja iz prejšnjih sej in sicer glede sklenjenih pogodb v 
občinski upravi za izobraževanje-Jožice Pucko. Pogodbe sklenjene so bile v letu 1997, 1998 in sicer 4 
delavci – 2 sta zaključila, 1 delavka, ki je imela pogodbo sklenjeno, je odšla iz občine, en delavec pa je 
predložil dokazila o opravljenih izpitih – za diplomo je podaljšanje določeno, en delavec pa ni končal 
izobraževanja.  
 
Glede vprašanj Ivana Mesariča – glede ustanoviteljskih pravic – tisti izvršuje, ki imenuje direktorja (svet 
zavoda) – občinski svet daje le soglasje, odgovarja župan svetniku. Ivan Mesarič – ustanoviteljske pravice 
izvršuje Občinski svet, piše. Bo o tem preverbo naredil direktor občinske uprave.  
 
 
AD 6 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Štefan Ferenčak sprašuje, če je potreben znak pred mostom čez Dobel proti Melincem in sicer prednostna 
cesta.  
 
Župan daje odgovor, da je potreba po tem znaku.  
 
Jože Erjavec postavlja vprašanje glede logističnega centra, kako je s tem projektom kako daleč je z 
realizacijo le-tega.  
 
Župan dodaja, da črpalka nima z Luko Koper nič, čeravno je končana. Za logistični center kot je bil 
predstavljen v prejšnjem mandatnem obdobju ( med avtocesto, železnico in magistralko – nadaljevanje 
izgrajene črpalke ) je drugi investitor in nima nič skupnega z Luko Koper.  
 
Igor Adžič pove, da je na oktobrski seji  ta občinski svet zaupal mandate novim članom v Svet zavoda OŠ 
Beltinci in včeraj je bila konstitutivna seja tega sveta – kot gostja je bila povabljena predsednica volilne 
komisije OŠ Beltinci za predstavnike ki izhajajo iz kolektiva. Člani Igor Adžič, Ema Mesarič in Peter 
Gruškovnjak, so bili postavljeni z županom indirektno v sila neprijeten položaj, kajti gospa Regina Ozmec je 
postavila vprašan je, ali so bili sploh zakonito imenovani v svet zavoda OŠ Beltinci. Župana sprašuje, ali je 
postopek v skladu s Poslovnikom.  
 
Župan Milan Kerman odgovarja, da je bilo zakonito izveden postopek, javno je bilo glasovanje – ko se je 
izčrpalo kvoto, so bili imenovani trije člani v svet zavoda. Tudi Igor Adžič se strinja z odgovorom župana. 
Takrat na seji sveta OŠ Beltinci je bilo tudi govora o tem, zakaj se ni glasovalo o preostalih dveh 
kandidatkah. Kot predsednik komisije za statutarna in pravna vprašanja vedno sledi zakonitostim in bi 
sam že na nepravilnosti opozoril, če bi smatral, da bi do njih prišlo. Glasovanje je bilo javno, ker je po 
vsebini veljavnega poslovnika taka procedura oz. postopek.  
 
Igor Adžič glede kulturne dvorane v Beltincih pove, da je bil pred časom  sprejet sklep o začasnem prenosu 
lastništva zaradi pridobitve sredstev s strani države, pozneje smo sklep potrjevali, zanima ga, če je 
preneseno z vpisom v zemljiško knjigo – zanima ga ali obstaja kakšna pogodba o upravljanju, kdo je 
pristojen da se izdaja dvorana – dvorana je zasedena – nastajajo materialni stroški glede njene uporabe – če 
se v komercialne namene izdaja – naj se postavi prava cena – smatra, da cenik mora potrditi občinski svet 
za izposojo dvorane, a o tem še ni so sklepali – naj se pripravi pogodba o prenosu upravljalskih pravic, saj 
KS Beltinci stroškovno ni pripravljena in sposobna to delati – občina naj to prevzame, določi se naj skrbnik 
in tudi se naj pripravi cenik.  
 
Župan odgovarja, da se društvom ne računa uporaba.  
 
Igor Adžič dodaja, društvom se dajejo sredstva oz. dotacije – nekdo tega ne ve ceniti-vemo, kjer ta sredstva 
končajo in ga veseli, da mu je župan dal odgovor, da so krajevne in občinske prireditve prioritetno v 
kulturni dvorani, tako da društva to morajo razumeti.  
 
Štefan Ferenčak pojasnjuje – spominja se seje občinskega sveta, ko se je volilo predstavnike OŠ Beltinci – 
takrat je bila celotna zadeva zelo nerodna ob koncu ko niso vedeli kako in kaj in iz nobene strani  ni bilo 
odločno pojasnjeno, da so tako prav storili. Iznesli so to na odboru LDS v Beltincih ali je bilo pravno 
pravilno odločanje, češ da ne vemo. Noče braniti gospe Ozmec, ker ne ve v kakšnem kontekstu je tam o tem 
govorila in zakaj. Vendar pa kot je izgledalo, si je vsak predstavljal ali je prav ali ne. Ob tej priložnosti prosi 
direktorja občinske uprave, da jih v takih in podobnih primerih ki še bodo v bodoče, z odločnim glasom 
pove, kako je prav in do nesporazumov ne bo več prihajalo. 
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Martin Duh postavlja vprašanje, ki se tiče KS Melinci in vseh krajanov, kako potekajo prizadevanja za 
izgradnjo obrambnega nasipa med Melinci in Ižakovci – zahteve so bile sprožene že kar precej časa nazaj in 
ali je že kaj na vidiku. Občani so bili letos prestrašeni, voda se je dvignila in dobesedno krajani trpijo strah 
glede bodočih nalivov in dežja – zaradi njih samih in njihovega premoženje. Tudi je neštetokrat sprožil 
vprašanje glede ureditve križišča Beltinci-Bistrica, predvsem je bilo namenjeno vprašanje, ki je povezano z 
Odranci-Melinci – je najbolj nezgodno – bila je v lanskem letu smrtna žrtev – ne želijo si krajani več nezgod 
ravno na tem križišču. Želijo, da občina prispeva k namestitvi zadev, ki bi omogočili varnost na tem odseku. 
Lansko leto je sprožil problematiko visokih bankin ob cestah na nivoju celotne občine in na območju KS 
Melinci – nekaj sicer vidi, da je bilo realizirano, kako daleč potekajo ta dela? Vemo namreč kako nevarno je 
v zimskem času – pešči, kolesarji niso varni. Na brodu čez reko Muro se je zgodila neprijetna nesreča 
(redka) ena od tistih, ki se zgodijo zaradi višje sile pripetijo. Brod je v lasti KS Melinci, upravljalec je bil 
takrat delavec Komune Beltinci. Zavarovalnica obravnava en del te zadeve samo, ker je bil delavec 
zavarovan, ostalo pa ni zajeto. Lastnik traktorja je traktor poškodoval in prosi župana, če so sredstva, da se 
opravi razgovor.  
 
Župan Milan Kerman daje odgovor Martinu Duhu na njegova vprašanja in sicer: Prizadevanja za izgradnjo 
obrambnega nasipa Ižakovci-Melinci kot je že povedal na dveh sejah, je občina obvestila vse na ministrstvih 
pristojnih kot tudi vse poslance odgovora še nimamo. Glede ureditev križišča – prvo križišče ki je poševno 
narejeno so predvidena sredstva v proračunu, da bi cesta postavila pravokotno, pri drugi pa se postavi 
cesto oviro, kaj bo najboljše. Glede bankin – omejena sredstva bila v proračunu – se bo razpis naredilo v 
letu 2010. Glede nesreče na brodu – če je bilo izven delovnega časa se morata onadva pogovoriti, če pa je v 
delovnem času – ne ve, kako se bo uredilo – ni šlo za malomarnost, dodaja Martin Duh.  
 
Marjan Maučec glede nasipov pojasni, da je dala vlada v program v leto 2009, 2010 – tudi letošnji za 2011 
in je bil amandma vložen s strani gospoda Žerjava, vendar pa ni bilo upoštevano v državnem proračunu. Se 
strinja, da se naj še urgira in se bo mogoče umestilo noter. V sklepih (nerealiziranih prejšnjih sej) namreč 
ni zasledil sklepa, pa meni, da je bil na tem občinskem svetu vsaj dvakrat že sprejeti o tem, da naj se 
prouči možnosti otokov na  vpadnicah v vasi za večjo varnost udeležencev v prometu in v izogib 
nepotrebnih kazni. Nadalje ni dobil odgovora na njegovo vprašanje, da se prouči možnost polaganje še 
kakšne druge instalacije pri izgradnji kanalizacije. Sedaj se polagajo kabli za kabelsko za drugo pa nič. Prej 
ko se bo delala preplastitev, bi se lahko določene zadeve polagale v zemljo. Največji strošek bo ravno 
preplastitev cest. Župan pojasni, da se polaga tisto kar se lahko, ideja je bila tudi, da bi se polagalo za plin  
- vendar pa v tej situaciji kot je, ni bilo interesentov.  
 
Ivan Mesarič se spominja prisotne, da je o tem tudi predsednik KS Lipovci postavil preko njega vprašanje 
glede teh otokov za zmanjšanje hitrosti na vpadnicah v KS-e, zato prosi župana, da naj se predsedniku 
poda vsaj kakšen pisni odgovor o tem. Drugo v Lipovcih delajo kanalizacijo brez večjih težav želi pa 
povedati, izvajalci so dobri ljudje in so pedantni in je treba ljudi tudi pohvaliti, saj delajo s srcem. Prosi za 
razmišljanje svetnikom in svetnicam gospoda iz Ekoteh Rakičan (Nemščak). Takrat je gospoda direktorja 
Židana opozoril na to, ko so iz Jezer po cestah Bratonskih in Lipovskih vozili svoja vozila, da naj bi krili 
delno stroške zavažanja le-teh-realiziralo se ni še do sedaj nič v zvezi s tem. Gospod je to obljubil, župan se 
naj zadolži, da ga o tem povpraša, saj je obljubil, da bo to uredil. Ivan Mesarič še pove, da je na CATV  bilo 
dano, da so sklenili dogovor z neko madžarsko firmo Nemmeco – dobro so plačali uporabo njegovih 
kmetijskih zemljišč, ko so izvajali meritve za naftno polje Filovci. Ti gospodje so hodili oziroma koristili naše 
poljske poti, puščali sledi na njivah, poteh in bi bilo dobro naj bi vzpostavili prvotno stanje – naredili so 
škodo – vključi se naj tudi pri tem predsednike krajevnih skupnosti. Glede sanacije cestišč ob izgradnji AC 
– zanima ga kako je s sanacijo le-teh, boji se, da letos ne bo to realizirano-bilo in bi bilo dobro,da se na tem 
področju kaj uredi.  
 
Župan pove, da so obljubili realizacijo, ampak do sedaj še svoj del dogovora niso izpolnili.  
 
Jožica Pucko predlaga oz. pove, da tista oziroma tisti, ki so otrokom v šoli razlagali, da svetniki ne dajo 
zgraditi nove telovadnice, še to razložijo tudi vsem svetnikom, da bodo vedeli kako in kaj je to mišljeno. 
Situacija je namreč zelo neprijetna.   
 
Igor Adžič daje repliko gospe Jožici ko so imeli sejo sveta OŠ Beltinci, kjer je bil prisoten tudi predsednik 
sveta staršev OŠ Beltinci ki to funkcijo opravlja že drugi mandat. Na tej seji sveta OŠ je dobil v roke 
zapisnik 2. redne seje sveta 3.11.2008. Letos januarja 2009 so imeli na seji gospo-predlog zasebno 
partnerstvo-gradnja telovadnice in je bilo vsem javno povedano, za kar so tudi sinoči preverjal vsebino te 
seje. Nekdo je tu izjavil, da je bil povabljen na sejo sveta staršev. Župan Milan Kerman mu med razpravo 
pove, da je bil to on. Igor Adžič nadaljuje, da so včeraj na seji sveta staršev v OŠ Beltinci Daniel Žižek 
povedal, da to nikoli ni bilo s strani sveta staršev storjeno. Noče nocoj igrati arbitra, kdo govori resnico ali 
neresnico – imajo pa na svetu staršev na prvi strani jasno piše, da je svet staršev (po predstavitvi na seji) 
izražal skepso nad gradnjo telovadnice, skepso nezadovoljstvo so izražali iz naslova velike finančne 
obremenitve  za našo občino, kajti ta svet je sestavljen iz 28 članov. Zelo rad je, da se je ta tema odprla, 
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treba si bo natočiti čistega vina, češ kdo koga s kakšnimi besedami nagovarja. Sam navaja dejstva iz 
katerih ne želi nobene zaključke – lahko pa si ustvari svoje mnenje. Na tej seji je prisostvovalo 13 ljudi in ni 
samo beseda, ki so jo slišali drugi, to temelji tudi na zapisniku – želi, da se prebere tudi na tej seji 
občinskega sveta. Evidentno piše, kdo je kaj razlagal, kaj je povedal in kdo je bil prisoten – če pa je zapisnik 
neresničen, bo nekdo nosil odgovornost. Čas je, da se zgodbe rekla-kazala argumentirano nastavijo, sedaj 
je po njegovem mnenju prava priložnost – v 30-ih dneh je primer, da se neresnice razprejo in se pokliče vse 
vpletene.  
 
Župan pojasni,da je bil na to sejo vabljen, ker če ne bi bil vabljen ( telefonsko ), kako naj ve, kdaj ima svet 
svojo sejo in nikomur se ne ponuja, ker ima vabil preveč in tudi dela prav tako dovolj. 
Tam je povedal, kakšne so možnosti in kakšna telovadnica je mišljena- sejo pa je nato tudi zapustil v 
smislu, da imajo oni naprej svojo skusijo in naj razpravljajo naprej sami in to je bilo vse, kar je bilo. Sam si 
bo zapisnik tudi pridobil in bo razčistil – namreč izpada v očeh vsaj enega svetnika kot totalni lažnivec, tega 
si ne bo dovolil, da ga bo nekdo imel za lažnivca in ga bo obtoževal za tisto kar ni.  
 
Igor Adžič želi, ker mu po proceduri pripada podati repliko na županovo izvajanje, vendar pa mu župan ni 
dal besede. Pozval je svetnika Stanka Glavača, ki se je prijavil k razpravi. Vendar pa je Igor Adžič vztrajal 
naprej, župan pa ni dovolil naprej razprave Igorju Adžiču in je pozval tudi snemalca, da izklopi predvajanje 
seje. Igor Adžič je vseeno pristopil na govornico in povedal, da ga je župan žalil, on namreč njega ni žalil. 
Župan mu je prav tako povedal, da bo potrebno preveriti plačila za reklame, ki se pojavljajo na internem 
kanalu. 
 
Stanko Glavač prosi župana, glede na to, da so cesto na Žitni ulici v Beltincih naredili,  je pa ostala tam t.i. 
»kritična točka«, to je vhod in izhod s ceste saj so pločniki skoraj pravokotno nastavljeni in izvoz avtobusov 
je zelo otežkočen – predlaga razširitev vhoda. Na Vrtni ulici se je dalo urediti in so pridobili soglasje, ki je 
bilo potrebno in so popravili na svoje stroške, tukaj pa ne bi sedaj spet na svoje stroške to delali, naj se s 
strani občine opravi ogled in naj občina to izvede.  
 
Župan Milan Kerman pove, da letos (čeravno sugerira Stanko Glavač, da bi se to letos naj uredilo), sredstev 
v proračunu ni na razpolago, bo pa umeščeno v proračun za leto 2010. 
 
 
AD 7 - Izredna enkratna denarna pomoč brezposelnim osebam z območja Občine Beltinci 
 
Župan Milan Kerman je v uvodu povedal, za kakšne oblike pomoči so se v posameznih občinah občinski 
svet odločili, da bodo pomagali – zaradi odpuščanja v Muri in pri drugih delodajalcih. Ukrepi, katere so 
sprejeli bodo pomagali številnim ljudem, ki so se znašli v stiski zaradi izgube službe.  V glavnem so se 
občine odločile tistim, ki so izgubili zaposlitev iz ne krivdnih razlogov nuditi izredno enkratno denarno 
pomoč za premostitev prvih težav do ureditve statusa. Zavod RS za zaposlovanje Murska Sobota je občinski 
upravi posredoval podatke o številu brezposelnih oseb iz območja Občine Beltinci in so prijavljene na 
zavodu kot brezposelne osebe. Po podatkih je bilo dne 30.10.2009 prijavljenih 710 brezposelnih oseb s 
stalnim prebivališčem na območju Občine Beltinci, od tega jih je 218 takih, ki so bili zaposleni v tovarni 
Mura. Ker prijava brezposelnih oseb iz Mure poteka tudi še v mesecu novembru, bodo končni podatki znani 
šele v začetku meseca decembra 2009. Pri CSD Murska Sobota je bilo tudi ugotovljeno, da so »murini« 
delavci bili v glavnim že deležni enkratne socialne pomoči, seveda tisti, ki so za to pomoč zaprosili in so 
izpolnjevali pogoje za dodelitev pomoči. Občine dajejo različno pomoč svojim brezposelnim občanom. 
Predlog Občine Beltinci, potrjen tudi na Odboru za proračun in finance, da se pomoč brezposelnim dodeli 
vsem tistim ki so brezposelne osebe postale v obdobju od meseca septembra do decembra 2009 v višini 
100,00 evrov za vsako posamezno osebo. 
 
Ivan Mesarič pove, da je predlagano 60.000,00 EUR za sto brezposelnih – sam bi imel slabo vest, če bi 
omejeval sredstva – znesek predlagan v proračunu za leto 2010 je minimalen in noče, da bi mu kdo kdaj 
rekel, da je na njega pa pozabil. Pri tem se gre za izraz spoštovanja, legitimiteta, da se prizna človeku da je 
v težavah – dobijo torej naj tisti, ki so ostali brez službe-torej brez omejitve.  
 
Peter Gruškovnjak pove, da se s takimi vsebinami ni za igrati, srečal je pred kratkim bivšega sodelavca, ki 
mu je s solzami v očeh pripovedoval, kako težko živi njegova družina po tem, ko sta oba z ženo ostala brez 
službe. Prosi prisotne, da naj se vse naše občane obravnava (ki so službo izgubili ne po lastni krivdi), 
enakovredno, da se jim pomaga prebroditi to težko socialno situacijo.  
 
Marjan Maučec razpravlja v smislu soglašanja z Ivanom Mesaričem – naj se razlike ne delajo med občani – 
v razmislek pa daje predlog, da bi se ta znesek lahko dal občanom v smislu odbitka plačila komunalnih 
storitev-položnic. Sto evrov je lahko dosti, lahko pa malo – v glavnem ta znesek ostane na položnicah.  
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Glede tega župan pove, da občinski pravilnik predvideva le denarno pomoč v obliki denarja, tako da ta 
predlog ne pride v poštev.  
 
Martin Virag pove, če to hočemo narediti, je potrebno v roku 10 dni realizirati, ker bodo brezposelni začeli 
dobivati denar iz drugega naslova in do tega denarja več ne bodo upravičeni.   
 
Venčeslav Smodiš, direktor občinske uprave glede te točke pove, da občinski pravilnik predvideva 
strokovno delo s strani CSD in tudi pojasni nekatera določila glede dajanja te pomoči ter prakso nekaterih 
občin od katerih si je pridobil informacije.  
 
Marjan Maučec  prosi prisotne, da so jasni in preprosti – brez dokazil in administrativnih del – saj jih bomo 
spravili v neroden položaj. 
 
Ana Nerad in Peter Gruškovnjak povdarjata, da naj dobijo pomoč vsi, ki so izgubili delo v letu 2009 in so še 
sedaj brezposelni.   
 
Prisotni so skupaj z županom Milanom Kermanom oblikovali predlog sklepa in ko je bil pripravljen končni 
koncept predloga sklepa, ga je župan dal na glasovanje. Igor Adžič sugerira županu, da naj vlagatelji 
pomoči priložijo potrdilo o tem, da so brezposelni z Zavoda za zaposlovanje, da ne bodo imeli težav – le-ti ki 
so brezposelni postali, ta dokument tako ali tako že imajo pri sebi.  Simon Horvat pa dodaja, da mora biti 
sklep oblikovan tako, da ne bodo tisti, ki so sedaj izpadli pri dodelitvi državne pomoči zaradi prihrankov in 
dohodka partnerja.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 417/IV: 
Brezposelnim osebam, ki so bile zaposlene v Muri in tudi pri drugih delodajalcih  in so  v letu 2009 
postale brezposelne osebe in še niso prejele enkratne denarne pomoči iz Občine Beltinci (iz 
proračuna Občine Beltinci) ter so še vedno nezaposlene, se za premostitev trenutne materialne 
ogroženosti dodeli izredna enkratna denarna pomoč Občine Beltinci v višini 100,00 EUR za vsako 
brezposelno osebo. 
Pomoč se prosilkam/cem dodeli v  kolikor pomoč zaprosijo pri Centru za socialno delo Murska 
Sobota in dokažejo, da so brezposelne osebe. 
Postopek odločitve o  dodelitvi pomoči na podlagi sklenjene pogodbe izvrši Center za socialno delo 
Murska Sobota. 
 
 
Župan Milan Kerman je prisotne opozoril na to da je ura 23.00 in jih sprašuje, ali naj se seja nadaljuje. 
Prisotni so bili mnenja, da naj se obravnava še točka AD 8 – rebalans proračuna in nato naj se seja 
zaključi. 
 
 
AD 8 – Predlog rebalansa proračuna Občine Beltinci za leto 2009-skrajšani postopek. 
 
Pri tej točki dnevnega reda je računovodja, Štefan Činč podal podrobno obrazložitev predloga rebalansa 
proračuna Občine Beltinci za leto 2009 – poudaril je, da je to že drugi v letu 2009, prvega je občinski svet 
sprejel na seji v mesecu oktobru 2009.  
 
Za izvrševanje proračuna Občine Beltinci za leto 2009 je nujno uskladiti nekatere proračunske postavke, v 
tekočem delu proračuna. Za vsako posamezno postavko, za katero se predlaga spremembe v preglednici in 
se navaja višino v veljavnem proračunu za leto  2009, realizacijo do 31.10.2009, predlog rebalansirane 
postavke in nominalno povišanje/zmanjšanje v primerjavi z veljavnim proračunom. Odbor za proračun in 
finance ter davčno politiko je predlog rebalansa obravnaval na seji odbora dne 24.11.2009. Sprejet je bil 
sklep št. 79, da Odbor predlaga občinskemu svetu, da Rebalans – 2 proračuna Občine Beltinci za leto 2009 
sprejme v predloženi obliki in vsebini. Spreminjajo se sledeče postavke: 9044025160-OU tekoče vzdrževanje 
komunalnih objektov – vodovod-Komuna, 9044135160-OU-tekoči transferji Komuna Beltinci, 9044110200-
OU-Denarna pomoč, 9044119191-OU regresiranje prevozov v OŠ, 9044119190-OU-plačilo razlike med 
ceno programov v vrtcih in plačili, 9044030220-OU-obresti od kreditov in drugi stroški povezani s 
financiranjem.  
 
Srečko Horvat prebere: «Na predlog Komune d.o.o. Beltinci predlagamo prerazporeditev sredstev zaradi 
programskega namena proračunskih sredstev. Skupni obseg sredstev, ki jih namenjamo našemu javnemu 
komunalnemu podjetju ostaja isti. Iz sredstev, ki jih prenašamo na tekoče transfere bo JKP pokrila stroške 
katastra kabelske televizije, polaganje Stigma cevi, ipd.« Njegovo vprašanje se nanaša na to postavko – kot 
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že ves čas nepravilnosti na Komuni v zvezi s kabelsko se očitno nadaljujejo. Nadalje poda izsledke oz. 
določila iz Pravilnika o katastru komunalnega omrežja in pripadajoče infrastrukture pravi drugače: »Vpis v 
kataster- lastnik javnega komunikacijskega omrežja mora sporočiti Geodetski uprav podatke o napravah in 
objektih v javnega komun. omrežja oz. pripadajoče infrastrukture za vpis v kataster v treh mesecih po 
končanju gradnje. 6. člen – lastnik javnega omrežja oz. pripadajoče infrastrukture, ki je bila zgrajena pred 
uveljavitvijo tega pravilnika mora posredovati podatke  za vpis v kataster do 31.12.2006. Če lastnik zaradi 
razlogov, na katere sam ni mogel vplivati npr. velika količina ne zajetih podatkov v objektih, ne posreduje 
vseh podatkov, mora pred iztekom roka obvestiti Geodetsko upravo o razlogih o zamudi in predlagati novi 
rok, v katerem bo podatke posredoval. V tem primeru Geodetska uprava podaljša rok za posredovanje 
podatkov najpozneje do junija 2007. Določeni zakoni se spoštujejo in uveljavljajo, določeni pravilniki pa 
nimajo za nekoga nobene veljave. Želi povedati to, da naj se ugotovi, če je občina prisotna, da pokriva 
strošek izdelave digitalnega katastra, ker občina ni lastnik te infrastrukture in to bi morali urediti lastniki. 
Lastniki so bili obveščeni o tem, zakaj pa se to ni naredilo, ne ve. Opozarja na to – predlog bo podprl, 
predlaga pa županu in upravi, da se to ugotovi. Predaja pravilnik direktorju občinske uprave, Venčeslavu 
Smodišu.  
 
Direktor pove, da fizična oseba ne more biti krivec, ker lastništvo ni urejeno, to je dejstvo.  
 
Vse krajevne skupnosti, ki so vlagale v ta sistem so lastniki, vendar jih nihče ni pooblastil, da so lastniki, 
dodaja še Srečko Horvat, vendar sistem ni od Komune in ne od občine.  
 
Marjan Maučec pa popravlja Srečka Horvata v smislu, da so lastniki tisti, katerim ta sistem pripada, ker so 
oni vlagali in ne krajevne skupnosti.  
Torej župan iz razprave Srečka Horvata smatra, da le-ta predlaga, da naj se ugotovi, če občina ima pravico 
vložiti sredstva iz občinskega proračuna v privatno lastnino – glede na to, da občina ni lastnik javnega 
komunikacijskega omrežja oziroma pripadajoče infrastrukture.  
 
Peter Gruškovnjak že petič pojasnjuje to dilemo s CATV. Kot član NO v prejšnjem mandatnem obdobju pri 
pregledu postavke in pravilnosti funkcioniranja kabelskega sistema, so svetniki dobili poročilo, ki je to 
opredeljevalo in ki je sugeriralo kaj narediti in niso naredili. Zaključuje debato o CATV, ker je 
brezpredmetna in brezplodna, takrat ko je bil čas bi naj odreagirali ampak niso. 
 
Razpravo župan zaključuje in predlaga v sprejem predlog sklepa. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 418/IV: 
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2009 v predloženi obliki in vsebini. 
 
 
Svetnik Simon Horvat predlaga, da naj se, preden se seja zaključi, obravnava še točka – Predlog Odloka o 
spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci, saj investitor rastlinjakov 
Sončni vrt drugače ne more pridobiti gradbenega dovoljenja in bodo morali čakati na odločitev do naslednje 
seje občinskega sveta.  
 
Prisotni so se strinjali s predlogom svetnika Simona Horvata in so glasovali. 
 
Ugotavljanje prisotnosti.  
Prisotnih je 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 419/IV: 
Sprejme se predlog svetnika Simona Horvata o obravnavi točke AD 10 – Predlog Odloka o spremembi 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci – skrajšani postopek, saj je le-
ta nujen za sprejem, da lahko investitor Sončni vrt d.o.o. čimprej pridobi gradbeno dovoljenje. 
 
 
AD 9 - Predlog Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine 
Beltinci-skrajšani postopek 
 
Direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš je prisotnim podal vsebino spremembe Odloka. O tem je na 
svoji redni seji razpravljal in zavzel pozitivno stališče do spremembe tudi Odbor za urbanizem, urejanje 
prostora, komunalo in varstvo okolja. 
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Pri tej točki ni bilo razprave, zato je župan Milan Kerman dal predlagani odlok na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 420/IV: 
1. Sprejme se predlog Odloka o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Beltinci v predlagani vsebini v skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Občine Beltinci soglaša z začetkom postopka za spremembo in dopolnitev 
prostorskih sestavin planov Občine Beltinci v delu, ki zajema območje rastlinjakov.  
 
 
Župan Milan Kerman sprašuje prisotne ali se 28. redna seja zaključi ali prekine. Večina prisotnih je bila za 
to, da se seja zaključi in se skliče nova redna seja.  
Štefan Ferenčak predlaga, da če bo seja zaključena in bo drugi teden (kot je iz razprave bilo slutiti) sklicana 
nova, naj se člani odpovedo sejnine za takratno sejo v duhu solidarnosti in recesije. Sam se sicer bolj 
nagiba k temu, da bi se seja prekinila in nadaljevala drugič.  
 
Ivan Mesarič je povedal, da je to, ali se bodo odpovedali sejnini ali ne čisto njihova stvar in zadeva vsakega 
posameznika, kakor se bo pač kateri odločil.  
 
O svoji odločitvi so se svetniki opredelili z glasovanje. 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta.  
Glasovanje: ZA: 8, PROTI: 0. 
 
Sklep št.: 421/IV: 
Sprejme se sklep, da se 28. redna seja ob 23.35 zaključi. Nova, 29. redna seja bo v torek 08.12.2009 
ob 18.00 uri, na kateri se bodo obravnavale točke, ki na tej nocojšnji seji niso bile. 
 
 
Ker je bil s tem dnevni red 28. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, je župan Milan Kerman 
sejo zaključil ob 23.35 uri. 
 
 
Tonski zapis seje, se hrani v arhivu Občine Beltinci. 
 
 
 
Zapisala:           Župan: 
Lilijana ŽIŽEK          Milan KERMAN 


